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ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

 

To Kέντρο Προγραµµατισµού και Οικονοµικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) είναι το 
µεγαλύτερο ερευνητικό ίδρυµα για την οικονοµική επιστήµη στη χώρα µας. 
Ιδρύθηκε το 1959 ως µία µικρή ερευνητική µονάδα µε την επωνυµία «Κέντρον 
Οικονοµικών Ερευνών», µε βασικό σκοπό την επιστηµονική µελέτη των 
οικονοµικών προβληµάτων της Ελλάδος, την ενθάρρυνση των οικονοµικών 
ερευνών και τη συνεργασία µε άλλα επιστηµονικά ιδρύµατα. 

Το 1964 το ΚΕΠΕ πήρε τη σηµερινή του ονοµασία. Τότε του ανατέθηκαν οι 
εξής πρόσθετες αρµοδιότητες: πρώτον, η κατάρτιση σχεδίων για βραχυχρόνια, 
µεσοχρόνια και µακροχρόνια προγράµµατα ανάπτυξης, η εκπόνηση σχεδίων 
προγραµµάτων περιφερειακής και χωροταξικής ανάπτυξης, καθώς και 
προγραµµάτων δηµοσίων επενδύσεων, σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές 
της κυβέρνησης· δεύτερον, η παρακολούθηση και ανάλυση της βραχυπρόθεσµης 
και µεσοπρόθεσµης εξέλιξης της ελληνικής οικονοµίας, καθώς και η διαµόρφωση 
προτάσεων για τη λήψη των κατάλληλων µέτρων·και τρίτον, η επιµόρφωση νέων 
οικονοµολόγων, ιδιαίτερα σε θέµατα προγραµµατισµού και οικονοµικής 
ανάπτυξης. 

Σήµερα το ΚΕΠΕ επικεντρώνεται στη διεξαγωγή εφαρµοσµένων 
οικονοµικών ερευνών που ενδιαφέρουν την ελληνική οικονοµία και µε την ιδιότητα 
του συµβουλευτικού οργάνου της Κυβέρνησης, παρέχει τεχνικές υπηρεσίες σε 
θέµατα oικovoµικής και κoιvωvικής πoλιτικής. 

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων αυτών εντάσσεται και η δηµοσίευση των 
σειρών: (α) Μελέτες, που είναι επιστηµονικές µονογραφίες, (β) Εκθέσεις, που 
είναι κείµενα εφαρµοσµένης ανάλυσης  µε προτάσεις πολιτικής σε επίπεδο κλάδων, 
περιφερειών και άλλων οικονοµικών θεµάτων, (γ) Εργασίες για Συζήτηση, που 
είναι σχέδια εργασιών σε προχωρηµένο στάδιο προσκεκληµένων επιστηµόνων ή 
µελών του ερευνητικού προσωπικού του Ιδρύµατος. Οι εκδόσεις του ΚΕΠΕ από 
την ίδρυσή του έως σήµερα υπερβαίνουν τις 650. Το ΚΕΠΕ επίσης εκδίδει την 
τετραµηνιαία περιοδική έκδοση Οικονοµικές Εξελίξεις, µε σκοπό να συµβάλλει 
στη συστηµατική παρακολούθηση και ανάλυση της ελληνικής οικονοµικής 
συγκυρίας, καθώς και στο πεδίο διαµόρφωσης της οικονοµικής πολιτικής, 
αναλύοντας τις συνέπειες εναλλακτικών προσεγγίσεων σε επίκαιρα θέµατα. 

Το ΚΕΠΕ βρίσκεται σε επικοινωνία µε αντίστοιχα επιστηµονικά ιδρύµατα 
του εξωτερικού και ανταλλάσσει εκδόσεις, όπως και απόψεις και πληροφορίες, 
πάνω σε θέµατα τρεχουσών οικονοµικών εξελίξεων και µεθόδων οικονοµικής 
έρευνας, συµβάλλοντας και µε αυτόν τον τρόπο στην προαγωγή της οικονοµικής 
επιστήµης στη χώρα. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Οι συνθήκες παραγωγής κάθε προϊόντος και υπηρεσίας στη χώρα έχουν 
σηµασία για την εξυπηρέτηση των καταναλωτών, τη διανοµή του παραγόµενου 
πλούτου, την οικονοµική επίδοση, καθώς και την οικονοµική ανάπτυξη. Η 
λειτουργία των παραγωγικών µονάδων σε ανταγωνιστικές αγορές, όπου η δύναµη 
των επιµέρους παραγωγών είναι ασήµαντη, µαζί µε τη χρήση σύγχρονων µεθόδων 
παραγωγής καθώς και την ανάληψη παραγωγικών επενδύσεων, θεωρούνται 
χαρακτηριστικά που προάγουν αποτελεσµατικότερα τους οικονοµικούς στόχους της 
κοινωνίας, εξυπηρετούν καλύτερα τους καταναλωτές και αξιοποιούν άριστα τους 
διαθέσιµους πόρους της κοινωνίας. Αντίθετα, η επικράτηση (ολιγο)µονοπωλιακών 
σχηµάτων συνήθως οδηγεί σε οικονοµικά αναποτελεσµατικές και κοινωνικά 
απορριπτέες καταστάσεις. Σε τέτοιες περιπτώσεις, καθώς και όπου αλλού η αγορά 
δεν µπορεί να λειτουργήσει αποτελεσµατικά, το κράτος παρεµβαίνει και ρυθµίζει 
την ‘αποτυχία της αγοράς’. Έτσι, έχει σηµασία η εξέταση των συνθηκών κάτω από 
τις οποίες διεξάγεται η παραγωγή και διάθεση των επιµέρους αγαθών και 
υπηρεσιών στη χώρα, λαµβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι πρόκειται για µια 
µικρή ανοικτή οικονοµία, µέλος της ευρωζώνης, εκτεθειµένη στον ευρωπαϊκό και 
διεθνή ανταγωνισµό.  

Η παρούσα εκτεταµένη εργασία εξετάζει συστηµατικά και συνοπτικά τις 
συνθήκες παραγωγής και ανταγωνισµού πολλών αγαθών και υπηρεσιών στην 
ελληνική οικονοµία. Ξεκινώντας από την εξέταση συγκεκριµένων βιοµηχανικών 
προϊόντων στο Μέρος Α΄, προχωράει στους κλάδους της ενέργειας, των 
κατασκευών, του εµπορίου και των µεταφορών στο Μέρος Β΄, καθώς και σε 
συγκεκριµένους κλάδους υπηρεσιών αγοράς στο Μέρος Γ΄. Ενώ βασικό ζητούµενο 
εκάστου κεφαλαίου αποτελεί η τεκµηρίωση της έκτασης του ανταγωνισµού στο 
εξεταζόµενο προϊόν - υπηρεσία, το µέγεθος, τα χαρακτηριστικά, η σηµασία τους για 
την οικονοµία, καθώς και οι πρόσφατες εξελίξεις επίσης περιλαµβάνονται στην 
παρατιθέµενη ανάλυση. 

Ελπίζουµε ότι η συνοπτική πληροφόρηση που προσφέρει η ανά χείρας 
εργασία, µαζί µε το αναλυτικό της υπόβαθρο, τις διαπιστώσεις και τα 
συµπεράσµατα για κάθε εξεταζόµενο προϊόν και υπηρεσία θα φανούν χρήσιµα 
στους διαµορφωτές της σχετικής οικονοµικής πολιτικής, στους ενδιαφερόµενους 
για τους εξεταζόµενους κλάδους, καθώς και σε όσους προβληµατίζονται για τον 
τρόπο λειτουργίας της ελληνικής οικονοµίας.  

Καθηγητής ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΡΛΙΡΑΣ 

Πρόεδρος του ∆.Σ. και 

Επιστηµονικός ∆ιευθυντής 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Μάρτιος 2011 
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Η παρούσα εργασία ξεκίνησε µε την πρώτη επίσκεψη στο ΚΕΠΕ της κας 
Λούκας Κατσέλη ως Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας τον 
Νοέµβριο του 2009, οπότε και ζήτησε από τον Οργανισµό να εξετάσει την έκταση 
του ανταγωνισµού στην ελληνική οικονοµία. Ο τότε αναπληρωτής πρόεδρος του 
ΚΕΠΕ καθηγητής Θεόδωρος Σκούντζος ανέθεσε στον υπογράφοντα την ευθύνη 
και το συντονισµό του έργου και σχηµατίστηκε Οµάδα Εργασίας µε µέλη ερευνητές 
του ΚΕΠΕ για την εξέταση της έκτασης του ανταγωνισµού σε συγκεκριµένες 
αγορές-προϊόντα. Η πολυµελής οµάδα που σύντοµα και πρόθυµα προέκυψε 
αποφάσισε για την ακολουθούµενη µεθοδολογία και τους ερευνητέους κλάδους- 
προϊόντα, κατένειµε το έργο στα µέλη της και εργάστηκε συντόνως και συλλογικώς 
και το πρώτο σχέδιο της εργασίας απεστάλη στο ΥΠΟΙΑΝ τον Μάιο του 2010. Με 
την παρότρυνση και ενθάρρυνση του Προέδρου του ΚΕΠΕ καθηγητή Παναγιώτη 
Κορλίρα η εργασία αναθεωρήθηκε, προστέθηκαν έξι κεφάλαια και υποβλήθηκε στη 
διαδικασία κρίσης για δηµοσίευση.  

Θέλουµε να εκφράσουµε τις ειλικρινείς ευχαριστίες µας στον ανώνυµο κριτή 
της εργασίας που µε τα εποικοδοµητικά και ουσιαστικά του σχόλια βοήθησε στη 
βελτίωση του περιεχοµένου και της επιχειρηµατολογίας. Ευχαριστίες εκφράζονται 
στο προσωπικό της βιβλιοθήκης του ΚΕΠΕ που βοήθησε στη βιβλιογραφία και 
στατιστική τεκµηρίωση, και στην ΕΛΣΤΑΤ που παραχώρησε πρόθυµα στατιστικά 
στοιχεία. Ευχαριστίες εκφράζονται, επίσης, στους Τ. Καβουνίδη, Α. Κώτση και Π. 
Προδροµίδη που βοήθησαν στην ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης, στις Α. 
Κώτση και Ουρ. Σουλτάνη για τη µορφοποίηση της ολοκληρωµένης εργασίας και 
στην Ε. Σουλτανάκη για τη γλωσσική επιµέλεια.  

Παρόλο που η εργασία αποτελεί προϊόν συλλογικής προσπάθειας και όλα τα 
κεφάλαια έχουν συζητηθεί στην Οµάδα, κάθε συγγραφέας θεωρείται υπεύθυνος για 
το έργο του. 

 
 

ΚΩΣΤΑΣ Ν. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 

Ερευνητής Α΄Βαθµίδας  ΚΕΠΕ 

 

Φεβρουάριος 2011 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

Σωτήρης Παπαϊωάννου, Στέλιος Καραγιάννης∗ 

Σύνοψη 

Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) αποτελούν στην 
εποχή µας ένα βασικό εργαλείο στην οικονοµική και κοινωνική ζωή. Από τις αρχές 
της δεκαετίας του ’90, οι ΤΠΕ γνωρίζουν θεαµατική ανάπτυξη, η οποία 
εκδηλώνεται µε τη γενίκευση της ηλεκτρονικής ανταλλαγής πληροφοριών, µε τη 
σύγκλιση προς τις ψηφιακές τεχνολογίες, µε τη ραγδαία εξάπλωση του διαδικτύου 
και µε την απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. 

Με βάση τα παραπάνω, θεωρείται σηµαντική η ύπαρξη µιας αγοράς ΤΠΕ 
που θα είναι απελευθερωµένη και θα λειτουργεί µε τους κανόνες του υγιούς 
ανταγωνισµού. Τα τελευταία χρόνια προωθείται σε πανευρωπαϊκό και παγκόσµιο 
επίπεδο η διαδικασία απελευθέρωσης των τηλεπικοινωνιακών αγορών. Η 
απελευθέρωση αυτή έχει επιτρέψει την αγορά αγαθών και υπηρεσιών σε χαµηλό 
κόστος και έχει ωθήσει τις επιχειρήσεις να προβούν στις απαραίτητες επενδύσεις 
σε ΤΠΕ, ώστε να αυξήσουν την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητά τους. 

Η ακαθάριστη αξία παραγωγής άγγιξε τα 2,5 δισ. ευρώ το 2008 για το 
σύνολο του τοµέα παραγωγής αγαθών και παροχής υπηρεσιών ΤΠΕ. Το 75% 
περίπου προέρχεται από τις υπηρεσίες πληροφορικής και το υπόλοιπο 25% από τον 
κλάδο κατασκευής µηχανών γραφείου & Η/Υ και από τον κλάδο των επικοινωνιών 
& τηλεπικοινωνιών. Η συµβολή του τοµέα των ΤΠΕ στη συνολική απασχόληση της 
χώρας ανέρχεται στο 0,8% περίπου για το 2008, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 
60%, από 37 χιλιάδες εργαζόµενους το 2001 σε 60 χιλιάδες περίπου το 2008. 
Επίσης, οι εισαγωγές προϊόντων ΤΠΕ αποτελούν το 9,5% περίπου των συνολικών 
εισαγωγών της χώρας και οι εξαγωγές το 4,8% των συνολικών εξαγωγών. Αυτό 
έχει ως αποτέλεσµα το εµπορικό ισοζύγιο των προϊόντων να είναι ελλειµµατικό. 

Σκοπός του κεφαλαίου είναι να εξετάσει το βαθµό του ανταγωνισµού στους 
κλάδους παραγωγής, παροχής υπηρεσιών και εµπορίας αγαθών και υπηρεσιών 
ΤΠΕ. Αρχικά, ο κλάδος παραγωγής ΤΠΕ φαίνεται ότι έχει υψηλά ποσοστά 
συγκέντρωσης, καθώς οι 4 πρώτες εταιρείες του κλάδου κατέχουν το 79,8% της 
αγοράς. Παρά τους υψηλούς δείκτες συγκέντρωσης, τα περιθώρια κέρδους στο 

                                                 
∗ Ευχαριστούµε τον ∆ρ. Κων/νο Κανελλόπουλο καθώς και τον ∆ρ. Βασίλειο Λυχναρά για τα 
χρήσιµα σχόλια και παρατηρήσεις τους. 
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σύνολο του κλάδου µειώθηκαν σηµαντικά τα τελευταία χρόνια, ενώ έχει αυξηθεί 
και ο αριθµός των δραστηριοποιούµενων επιχειρήσεων. Επιπλέον, θα πρέπει να 
αναφερθεί ότι, παρά την ολιγοπωλιακή διάρθρωση του κλάδου, ο δείκτης τιµών για 
τα προϊόντα ΤΠΕ ακολούθησε πτωτική πορεία κατά τη διάρκεια της περιόδου 
2000-2009. Αυτό είναι πιθανόν να οφείλεται στο γεγονός ότι, στο συγκεκριµένο 
κλάδο, οι εισαγωγές διαδραµατίζουν πιο σηµαντικό ρόλο από την εγχώρια 
παραγωγή, καθώς οι εισαγωγές προϊόντων ΤΠΕ πλησιάζουν τα 3,5 
δισεκατοµµύρια ευρώ. Ως εκ τούτου υφίσταται ανταγωνισµός από το εξωτερικό, µε 
πιθανό αποτέλεσµα την πτώση των τιµών και τη µείωση του περιθωρίου κέρδους 
των εγχώριων επιχειρήσεων. 

Επίσης, ο κλάδος παροχής υπηρεσιών ΤΠΕ έχει υψηλά ποσοστά συγκέντρω-
σης καθώς οι 4 µεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου κατέχουν το 73% της αγοράς. 
Επίσης, έχει αυξηθεί αισθητά ο αριθµός των δραστηριοποιούµενων επιχειρήσεων 
στον κλάδο, ενώ τα περιθώρια κέρδους έχουν αυξηθεί σηµαντικά τα τελευταία 
χρόνια. Παρά τους υψηλούς δείκτες συγκέντρωσης, οι τιµές κατανάλωσης 
υπηρεσιών ΤΠΕ σηµείωσαν πτωτική πορεία την περίοδο 2000-2009, µε µέση 
ετήσια µείωση της τάξης του 2%. 

O κλάδος εµπορίας αγαθών ΤΠΕ φαίνεται να παρουσιάζει σχετικά χαµηλά 
αθροιστικά ποσοστά συγκέντρωσης (σε σύγκριση µε τους κλάδους παραγωγής 
προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ), καθώς οι 4 µεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου 
κατέχουν το 33% της αγοράς. Αντίστοιχα, το ποσοστό των 8 πρώτων εταιρειών 
ήταν 49,5% το 2008. Ο αριθµός των δραστηριοποιούµενων επιχειρήσεων έχει 
αυξηθεί σηµαντικά, ενώ τα περιθώρια κέρδους έχουν µειωθεί.   

Σε γενικές γραµµές, τα ευρήµατα της παρούσας µελέτης δείχνουν ότι υπάρχει 
υψηλή συγκέντρωση στον τοµέα των ΤΠΕ. Παρ’ όλα αυτά, οι τιµές των αγαθών 
και υπηρεσιών ΤΠΕ έχουν σηµειώσει πτώση τα τελευταία χρόνια, γεγονός που 
πιθανότατα οφείλεται στον υψηλό βαθµό εισαγωγών από το εξωτερικό αλλά και 
στη σηµαντική τεχνολογική πρόοδο στους τοµείς πληροφορικής και επικοινωνιών. 
Θα πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι σηµαντικό ρόλο πιθανότατα έχει διαδραµατίσει 
η ασκούµενη πολιτική απελευθέρωσης της τηλεπικοινωνιακής αγοράς, µε τη 
µετοχοποίηση- ιδιωτικοποίηση του ΟΤΕ, την είσοδο νέων ιδιωτικών επιχειρήσεων 
και την ίδρυση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων 
(ΕΕΤΤ). Στα πλαίσια αυτής της πολιτικής, έχει αυξηθεί ο ανταγωνισµός στη 
συγκεκριµένη αγορά, καθώς, όπως φαίνεται από την ανάλυση που ακολουθεί, έχει 
αυξηθεί σηµαντικά ο αριθµός των δραστηριοποιούµενων επιχειρήσεων την 
τελευταία δεκαετία και αυτό είχε ως συνέπεια τη σταδιακή πτώση των τιµών των 
παρεχόµενων υπηρεσιών.     

Αναφορικά µε τις προοπτικές του εγχώριου τοµέα των ΤΠΕ, φαίνεται ότι το 
δυσµενές οικονοµικό κλίµα σε συνδυασµό µε την ελληνική δηµοσιονοµική κρίση 
αλλά και τις αρνητικές προοπτικές ανάπτυξης θα επηρεάσουν αρνητικά τη 
συνολική ζήτηση για τα επόµενα χρόνια. Θα πρέπει να επισηµανθεί, όµως, ότι τα 
επόµενα χρόνια θα υλοποιηθούν σηµαντικές δράσεις µέσω του Εθνικού 
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς που αφορούν στην ψηφιακή σύγκλιση των 
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επιχειρήσεων και του δηµόσιου τοµέα. Επιπλέον, οι διαρθρωτικές αλλαγές στην 
οικονοµία θα ευνοήσουν την επιχειρηµατικότητα και, εποµένως, τις επενδύσεις σε 
νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Συνεπώς, είναι αρκετά πιθανό ο 
τοµέας των ΤΠΕ να επηρεαστεί λιγότερο από την τρέχουσα οικονοµική κρίση, σε 
σχέση µε τους υπόλοιπους κλάδους της ελληνικής οικονοµίας.    

20.1. Εισαγωγή 

Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) αποτελούν στην 
εποχή µας ένα βασικό εργαλείο στην οικονοµική και κοινωνική ζωή. Από τις 
αρχές της δεκαετίας του ’90, οι ΤΠΕ γνωρίζουν θεαµατική ανάπτυξη, η οποία 
εκδηλώνεται µε τη γενίκευση της ηλεκτρονικής ανταλλαγής πληροφοριών, µε τη 
σύγκλιση προς τις ψηφιακές τεχνολογίες, µε τη ραγδαία εξάπλωση του διαδι-
κτύου και µε την απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. 

Τα ποσοστά συµµετοχής των ΤΠΕ στο σύνολο των καταναλωτικών 
δαπανών, των επενδύσεων και της παραγωγής είναι σηµαντικά στις ΗΠΑ, στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε πολλές οικονοµίες του αναπτυσσόµενου 
κόσµου. Σύµφωνα µε στοιχεία της Eurostat για το 2008, οι δαπάνες για ΤΠΕ 
ανέρχονταν στο 2,5% του ΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 25 και στο 3,3% 
στις ΗΠΑ. Η Ελλάδα κατατάσσεται τελευταία στο σύνολο των χωρών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27, µαζί µε τη Βουλγαρία και τη Λετονία, µε ποσοστό 
δαπανών για ΤΠΕ που φτάνει το 1% το 2008.   

Σε επιχειρηµατικό επίπεδο, οι ΤΠΕ αυξάνουν την παραγωγικότητα µέσω 
της καλύτερης πληροφόρησης, της διάχυσης της γνώσης και της καινοτοµίας και 
της υποβοήθησης στη λήψη ορθολογικών αποφάσεων (Quah, 2002). Επιπλέον, οι 
ΤΠΕ επιτρέπουν τον αποτελεσµατικό σχεδιασµό και τον προγραµµατισµό των 
επιχειρήσεων, την αποτελεσµατικότητα των συναλλαγών καθώς και την 
ορθολογική ανακατανοµή των συντελεστών της εργασίας και του κεφαλαίου. Τα 
εµπειρικά ευρήµατα της σχετικά πρόσφατης αρθρογραφίας µάς πληροφορούν ότι 
οι επιδράσεις των ΤΠΕ στην παραγωγικότητα ήταν σηµαντικές για τις οικονοµίες 
των ΗΠΑ και της Ευρώπης (Jorgenson and Stiroh, 2000· Van Ark et al., 2003) 
καθώς και αυξανόµενα σηµαντικές για την Ελλάδα (Τερροβίτης, 2005· 
Antonopoulos and Sakellaris, 2009).  

Η τεχνολογική πρόοδος, ο αυξανόµενος ανταγωνισµός, καθώς και η 
χαλάρωση των διεθνών εµπορικών περιορισµών φαίνεται ότι έχουν οδηγήσει σε 
σηµαντική µείωση των τιµών των αγαθών και των υπηρεσιών ΤΠΕ (Colecchia 
and Schreyer, 2002), παρέχοντας έτσι ένα ισχυρό κίνητρο για την υποκατάσταση 
άλλων µορφών κεφαλαίου µε εξοπλισµό τεχνολογίας πληροφορικής.  

Για αυτούς τους λόγους, θεωρείται σηµαντική η ύπαρξη µιας αγοράς ΤΠΕ 
που θα είναι απελευθερωµένη και θα λειτουργεί µε τους κανόνες του υγιούς 
ανταγωνισµού. Τα τελευταία χρόνια προωθείται σε πανευρωπαϊκό και παγκόσµιο 
επίπεδο η διαδικασία απελευθέρωσης των τηλεπικοινωνιακών αγορών. Η 
απελευθέρωση αυτή έχει επιτρέψει την αγορά αγαθών και υπηρεσιών σε χαµηλό 
κόστος και έχει ωθήσει τις επιχειρήσεις να προβούν στις απαραίτητες επενδύσεις 
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σε ΤΠΕ, ώστε να αυξήσουν την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητά 
τους.  

Στην παρούσα µελέτη εξετάζουµε το βαθµό του ανταγωνισµού στους 
κλάδους παραγωγής, παροχής υπηρεσιών και εµπορίας αγαθών και υπηρεσιών 
ΤΠΕ. Σύµφωνα µε τους πρόσφατους ορισµούς του ΟΟΣΑ (2007), οι οποίοι 
έχουν ενσωµατωθεί στο σύστηµα Στατιστικής Κωδικοποίησης Οικονοµικής 
∆ραστηριότητας (ΣΤΑΚΟ∆ ’08) της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), 
ο τοµέας των ΤΠΕ περιγράφεται στον Πίνακα 20.1:  

ΠΙΝΑΚΑΣ 20.1  
Ορισµός του Τοµέα ΤΠΕ 

ΚΛΑ∆ΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΤΠΕ 

26.1 Κατασκευή ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων και πλακετών 

26.2 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισµού 

26.3 Κατασκευή εξοπλισµού επικοινωνίας 

26.4 Κατασκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης 

26.8 Κατασκευή µαγνητικών και οπτικών µέσων 

ΚΛΑ∆ΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΠΕ 

46.5 Χονδρικό εµπόριο εξοπλισµού πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστηµάτων 

46.51 Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισµού υπολογιστών και 
λογισµικού 

46.52 Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού και εξαρτηµάτων 

ΚΛΑ∆ΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΠΕ 

58.2 Έκδοση λογισµικού 

61 Τηλεπικοινωνίες 

61.1 Ενσύρµατες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες 

61.2 Ασύρµατες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες 

61.3 ∆ορυφορικές τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες 

61.9 Άλλες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες  

62 ∆ραστηριότητες προγραµµατισµού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συµβουλών και 
συναφείς δραστηριότητες 

62.01 ∆ραστηριότητες προγραµµατισµού ηλεκτρονικών συστηµάτων 

62.02 ∆ραστηριότητες παροχής συµβουλών σχετικά µε τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές 

62.09 Άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας και δραστηριότητες υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών υπολογιστών 

63.1 Επεξεργασία δεδοµένων, καταχώριση και συναφείς δραστηριότητες· δικτυακές πύλες  

63.11 Επεξεργασία δεδοµένων, καταχώριση και συναφείς δραστηριότητες 

63.12 ∆ικτυακές πύλες  

95.1 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και εξοπλισµού επικοινωνίας 

95.11 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισµού 

95.12 Επισκευή εξοπλισµού επικοινωνίας 

         Πηγή: OECD (2007). 

Στην παρούσα µελέτη χρησιµοποιούνται ποικίλες σειρές στατιστικών 
δεδοµένων, όπως αυτά της κλαδικής ζήτησης και παραγωγής, µακροοικονοµικά 
δεδοµένα, στοιχεία εισαγωγών-εξαγωγών και στοιχεία ισολογισµών επιχειρή-
σεων, προκειµένου να εξαχθούν συµπεράσµατα για το βαθµό του ανταγωνισµού 



 

 25

στον τοµέα των ΤΠΕ. Αξίζει να σηµειωθεί ότι όπου κρίνεται σκόπιµο, η 
περιγραφή εστιάζει ξεχωριστά σε κάθε κλάδο του τοµέα των ΤΠΕ, ώστε τα 
συµπεράσµατα που προκύπτουν να είναι εύλογα και χρήσιµα για άσκηση 
πολιτικής. Για παράδειγµα, τα µερίδια και η συγκέντρωση της αγοράς 
εξετάζονται ανά κλάδο χωριστά, καθώς τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που 
παρέχονται από κάθε κλάδο είναι αρκετά διαφοροποιηµένα, έτσι ώστε να 
χρήζουν ξεχωριστής ανάλυσης.      

Σε γενικές γραµµές, ο κλάδος παραγωγής ΤΠΕ φαίνεται ότι έχει υψηλά 
ποσοστά συγκέντρωσης, καθώς οι τέσσερις πρώτες εταιρείες του κλάδου 
κατέχουν το 79,8% της αγοράς. Παρά τους υψηλούς δείκτες συγκέντρωσης, ο 
δείκτης τιµών κατανάλωσης για προϊόντα ΤΠΕ ακολούθησε πτωτική πορεία 
κατά τη διάρκεια της περιόδου 2000-2009. Παροµοίως, ο κλάδος παροχής 
υπηρεσιών ΤΠΕ έχει υψηλά ποσοστά συγκέντρωσης, µε τις 4 πρώτες εταιρείες 
να κατέχουν το 73% της αγοράς. Και εδώ, οι τιµές κατανάλωσης υπηρεσιών 
ΤΠΕ σηµείωσαν πτωτική πορεία την περίοδο 2000-2009, µε µέση ετήσια µείωση 
της τάξης του 2%. Αντιθέτως, ο κλάδος εµπορίας αγαθών ΤΠΕ παρουσιάζει 
σχετικά χαµηλά αθροιστικά ποσοστά συγκέντρωσης (σε σύγκριση µε τους 
κλάδους παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ), καθώς οι 4 πρώτες 
εταιρείες του κλάδου κατέχουν το 33% της αγοράς.  

Αναφορικά µε το ερώτηµα εάν υπάρχει ανταγωνισµός στον τοµέα των 
ΤΠΕ, φαίνεται ότι υπάρχει υψηλή συγκέντρωση στους κλάδους παραγωγής 
αγαθών και υπηρεσιών ΤΠΕ. Όµως, τα ευρήµατα της παρούσας µελέτης 
δείχνουν ότι υπάρχει δυναµισµός σε αυτές τις αγορές, καθώς έχει αυξηθεί 
σηµαντικά ο αριθµός των επιχειρήσεων στους συγκεκριµένους κλάδους την 
τελευταία δεκαετία. Επιπλέον, οι τιµές των αγαθών και υπηρεσιών ΤΠΕ έχουν 
σηµειώσει πτώση τα τελευταία χρόνια, γεγονός που πιθανότατα οφείλεται στην 
υψηλή τεχνολογική πρόοδο που συντελείται σε αυτούς τους τοµείς διεθνώς, αλλά 
και στις εισαγωγές προϊόντων ΤΠΕ από το εξωτερικό.  

Η µελέτη είναι δοµηµένη ως εξής. Η επόµενη ενότητα παρουσιάζει το 
θεσµικό πλαίσιο του τοµέα, µε έµφαση στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών. Η 
δεύτερη ενότητα παρουσιάζει τα βασικά οικονοµικά στοιχεία του τοµέα των 
ΤΠΕ. Η τρίτη ενότητα εξετάζει την προσφορά και τη ζήτηση στον τοµέα των 
ΤΠΕ, ενώ η τέταρτη ενότητα εξετάζει τη διάρθρωση του εµπορίου των 
προϊόντων ΤΠΕ. Η πέµπτη ενότητα παρουσιάζει τα χρηµατοοικονοµικά 
χαρακτηριστικά και η έκτη ενότητα περιγράφει το βαθµό του ανταγωνισµού ανά 
κλάδο των ΤΠΕ. Η τελευταία ενότητα περιέχει τα κύρια συµπεράσµατα της 
µελέτης. 
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20.2. Θεσµικό πλαίσιο και πρόσφατες εξελίξεις στον κλάδο των 
τηλεπικοινωνιών 

20.2.1. Θεσµικό πλαίσιο 

Στις ηµέρες µας, οι τηλεπικοινωνίες έχουν καταλυτικό ρόλο στην 
ανάπτυξη της εθνικής οικονοµίας. ∆ε θεωρούνται ένας επιπλέον τοµέας 
οικονοµικής δραστηριότητας, αλλά ως ο τοµέας που άµεσα ή έµµεσα επιδρά 
σηµαντικά στην ανάπτυξη όλων των άλλων κλάδων της οικονοµίας (ΟΟΣΑ, 
2007). 

Ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών µέχρι τις αρχές της δεκαετίας 1970 
λειτουργούσε σχεδόν σε όλες τις χώρες µε καθεστώς κρατικού µονοπωλίου. Οι 
συνεχώς αυξανόµενες απαιτήσεις για αναβαθµισµένη ποιότητα, νέες υπηρεσίες 
και χαµηλότερες τιµές οδήγησαν στην ανάγκη σοβαρών διαρθρωτικών αλλαγών. 
Έτσι, προέκυψε η τάση για αναδιάρθρωση του τοµέα των τηλεπικοινωνιών, η 
οποία εκφράστηκε µε πολιτικές ιδιωτικοποίησης δηµόσιων τηλεπικοινωνιακών 
φορέων και απελευθέρωσης των αγορών σε συνδυασµό µε την είσοδο νέων 
ιδιωτικών επιχειρήσεων στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών. Η διαδικασία της 
αναδιοργάνωσης ξεκίνησε αρχικά στις ΗΠΑ, επεκτάθηκε στις αρχές της 
δεκαετίας του ’80 στη Μεγάλη Βρετανία και στην Ιαπωνία και στη συνέχεια, τη 
δεκαετία του ’90 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα, ως χώρα µέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφάρµοσε την αντίστοιχη πολιτική. Ειδικότερα, από τις 
αρχές της δεκαετίας του ’90 απελευθερώνεται σταδιακά η αγορά, µε τη 
µετοχοποίηση–ιδιωτικοποίηση του ΟΤΕ, µε την είσοδο νέων ιδιωτικών 
επιχειρήσεων στον κλάδο αλλά και µε την ίδρυση της Εθνικής Επιτροπής 
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) το 1992 ως ανεξάρτητης 
ρυθµιστικής αρχής που επιβλέπει τους κανόνες του ανταγωνισµού στην αγορά. 

Η ΕΕΤΤ χορηγεί µε σχετικά πιο γρήγορες και απλές διαδικασίες (από ό,τι 
στο παρελθόν) τις απαραίτητες άδειες για τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες 
στις επιχειρήσεις που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στο συγκεκριµένο τοµέα. 
Ωστόσο, πρέπει να αναφερθεί ότι υπάρχουν ακόµα καθυστερήσεις. Σύµφωνα µε 
µελέτη της ICAP (2009), ο µέσος χρόνος αδειοδότησης για µια κεραία κινητής 
τηλεφωνίας στην Ελλάδα αγγίζει τους 30 µήνες, όταν ο αντίστοιχος χρόνος για 
την ευρωπαϊκή ζώνη φτάνει τους 6 µε 7 µήνες και αυτό οφείλεται κυρίως στο 
µεγάλο αριθµό των εµπλεκόµενων φορέων. 

Σε κάθε περίπτωση, η απελευθέρωση του τοµέα των τηλεπικοινωνιών 
απέφερε θετικά αποτελέσµατα, καθώς ιδρύθηκε µεγάλος αριθµός εταιρειών και 
αυξήθηκε ο ανταγωνισµός στην αγορά. Η απελευθέρωση των τηλεπικοινω-
νιακών αγορών επιτρέπει σήµερα τις επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και την 
ανάπτυξη αποδοτικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας µε χαµηλό κόστος για τις 
επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Ιδιαίτερα, αξίζει να αναφερθεί ο νόµος 
3431/2006 περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, ο οποίος ρύθµισε µια σειρά από 
θέµατα που αφορούν στη φορητότητα των αριθµών και στις αδειοδοτήσεις των 
εταιρειών και ο οποίος δίνει τη δυνατότητα παρέµβασης στην ΕΕΤΤ και στην 
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Επιτροπή Ανταγωνισµού για τη διασφάλιση της αποτελεσµατικής λειτουργίας 
της αγοράς των τηλεπικοινωνιών.  

20.2.2. Πρόσφατες εξελίξεις στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών 

Τα συµπεράσµατα της 14ης Έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 
πορεία της ελληνικής αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών (European 
Commission, 2009) αναγνωρίζουν τα αποτελέσµατα των προσπαθειών που 
καταβάλλει η ΕΕΤΤ για τη διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισµού και την 
προστασία του καταναλωτή. Αξίζει να σηµειωθεί ότι, σύµφωνα µε αυτή την 
Έκθεση, οι πάροχοι εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για την υψηλή έµφαση που 
δίνεται στον καταναλωτή.  

Αναλυτικότερα, όσον αφορά στην ευρυζωνική αγορά στην Ελλάδα1, η 
Έκθεση αναδεικνύει τη σηµαντική πρόοδο αλλά και τις µεγάλες δοµικές 
αδυναµίες της ελληνικής ευρυζωνικής αγοράς. Συγκεκριµένα:  

• Οι ευρυζωνικές γραµµές αυξήθηκαν κατά 500% από την ψήφιση του 
τηλεπικοινωνιακού νόµου 3431 το 2006, και κατά 50% κατά το 2008 (από 
ένα σε ενάµισι εκατοµµύριο).  

• Οι γραµµές αδεσµοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο2 αυξήθηκαν 
από 275 σε 646 χιλιάδες (αύξηση 135%) κατά το έτος 2008. 

• Η ευρυζωνική διείσδυση στη χώρα µας αυξήθηκε το 2008 από 9,1 σε 13,4 
γραµµές ανά 100 κατοίκους και είναι η τρίτη υψηλότερη αύξηση στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, σηµαντικά πάνω από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο.  

• Η Ελλάδα βελτίωσε περαιτέρω τη θέση της στον πίνακα της ευρυζωνικής 
διείσδυσης µεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27η το 2006, 24η το 
2007 και 23η το 2008). 
Η ενθαρρυντική αυτή εικόνα δεν µπορεί ωστόσο να αναιρέσει την ανάγκη 

για σηµαντικές περαιτέρω µεταρρυθµίσεις. Μία σηµαντική αδυναµία της 
ελληνικής αγοράς που δυσχεραίνει την ευρυζωνική ανάπτυξη αφορά στην 
έλλειψη εναλλακτικών δικτύων. Η Ελλάδα είναι η µοναδική χώρα της Ε.Ε. στην 
οποία το ποσοστό των ευρυζωνικών γραµµών που παρέχεται µέσω τεχνολογιών 
εκτός DSL είναι µηδενικό. Είναι φανερό ότι σε αυτό τον τοµέα χρειάζεται 
περισσότερη προσπάθεια µε την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδοµών, την 
αξιοποίηση του δορυφόρου HellasSAT, τη δηµιουργία σηµείων ασύρµατης 
ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο, την κατασκευή µητροπολιτικών 

                                                 
1 Με τον όρο ευρυζωνικότητα ορίζεται η υποδοµή σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών που 
χαρακτηρίζονται από υψηλή ταχύτητα και χαµηλό κόστος, ώστε να επιτρέψουν την ανάπτυξη 
υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους καταναλωτές, όπως για παράδειγµα οι πολύ γρήγορες 
συνδέσεις στο διαδίκτυο. 
2 Η αδεσµοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο είναι η δυνατότητα χρήσης του καλωδίου που 
συνδέει το συνδροµητή µε το κέντρο του ΟΤΕ από εναλλακτικούς (εκτός του ΟΤΕ) 
τηλεπικοινωνιακούς παρόχους για την παροχή στο συνδροµητή υπηρεσιών σταθερής 
τηλεφωνίας καθώς και πρωτοπόρων υπηρεσιών όπως το γρήγορο Internet και η ψηφιακή 
καλωδιακή τηλεόραση. 
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ευρυζωνικών δικτύων οπτικών ινών, καθώς και µε την ενίσχυση της ζήτησης 
ευρυζωνικών υπηρεσιών. 

Όσον αφορά στην αγορά κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα, αυτή  
παρουσιάζει έντονη δυναµική. Συγκεκριµένα: 

• Τα τέλη τερµατισµού, τα οποία ανέκαθεν ήταν υψηλά σε σχέση µε τη 
λοιπή Ευρώπη, µειώθηκαν για πρώτη φορά στις αρχές του 2009 σε επίπεδα 
χαµηλότερα από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο (0,0786 ευρώ/λεπτό έναντι 0,085 
ευρώ/λεπτό). 

• Επίσης, η Ελλάδα είναι µία από τις χώρες που έχει σηµαντική διείσδυση 
της κινητής τηλεφωνίας, η οποία βρίσκεται πάνω από τον ευρωπαϊκό µέσο 
όρο (122% έναντι 119%). 
Η αγορά σταθερής τηλεφωνίας στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από υψηλή 

συγκέντρωση, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Έκθεσης. Συγκεκριµένα, η Ελλάδα 
παραµένει σηµαντικά κάτω από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο όσον αφορά στο 
ποσοστό των συνδροµητών που χρησιµοποιεί εναλλακτικό πάροχο. Πρέπει να 
σηµειωθεί ότι η ανάπτυξη της αδεσµοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο 
αύξησε σηµαντικά αυτό το ποσοστό το 2008 σε σχέση µε το 2007 (7,8% τον 
Ιούνιο 2008 έναντι 18,6% του ευρωπαϊκού µέσου όρου αλλά και έναντι 1,5% τον 
Ιούνιο 2007).  

Όσον αφορά στη φορητότητα αριθµών στην Ελλάδα3, αυτή παρουσιάζει 
έντονη δυναµική και αναδεικνύεται σε σηµαντικό παράγοντα για την ενίσχυση 
του ανταγωνισµού. Συγκεκριµένα: 

• Στην κινητή τηλεφωνία, οι µεταφερθέντες αριθµοί τον Οκτώβριο του 2008 
έφτασαν τις 810.000 έναντι 429.000 τον Οκτώβριο του 2007 (αύξηση 89%). 
Αξίζει να αναφερθεί ότι από το 2007 έχουν καταργηθεί τα τέλη φορητότητας 
στην κινητή τηλεφωνία.  

• Στη σταθερή τηλεφωνία, η αύξηση ήταν πιο σηµαντική καθώς οι 
µεταφερθέντες αριθµοί έφτασαν τον Οκτώβριο του 2008 τις 780.000 έναντι 
228.000 τον Οκτώβριο του 2007 (αύξηση 242%).  
Ωστόσο, υπάρχουν σηµαντικά ακόµα περιθώρια βελτίωσης αναφορικά µε το 

χρόνο που απαιτείται για τη µεταφορά αριθµών κινητής και σταθερής τηλεφω-
νίας, ο οποίος είναι σήµερα 10 ηµέρες. Η µείωση του χρόνου αυτού δροµολο-
γείται ήδη από την ΕΕΤΤ.  

Αξίζει να σηµειωθεί, τέλος, ότι η ΕΕΤΤ έχει αναλάβει πρωτοβουλίες µε τις 
οποίες διασφαλίζεται η διαφάνεια στην πληροφόρηση των καταναλωτών, ενώ 
προωθείται η υιοθέτηση κανονισµού για τη µέτρηση και δηµοσιοποίηση δεικτών 

                                                 
3 Φορητότητα είναι η δυνατότητα που έχει ο κάθε συνδροµητής να διατηρεί τον τηλεφωνικό 
αριθµό του, όταν αλλάζει φορέα παροχής υπηρεσίας. Με άλλα λόγια, µε τη φορητότητα 
αριθµών ο συνδροµητής γίνεται «ιδιοκτήτης» του αριθµού του και έχει τη δυνατότητα να 
διατηρεί τον αριθµό του κάθε φορά που αλλάζει πάροχο υπηρεσιών. Έτσι, ο συνδροµητής 
αποδεσµεύεται από την ανάγκη αλλαγής αριθµού, όταν αλλάζει εταιρεία.  
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ποιότητας που θα επιτρέπει στους καταναλωτές να αποφασίζουν όχι µόνο βάσει 
της τιµής αλλά και βάσει µετρήσιµων ποιοτικών χαρακτηριστικών. 

20.3. Οικονοµικά στοιχεία του τοµέα ΤΠΕ  

Η παρούσα ενότητα έχει ως σκοπό την απεικόνιση του µεγέθους, της 
συµβολής και της συµµετοχής του συνολικού τοµέα ΤΠΕ, αλλά και των 
επιµέρους κλάδων του, στην οικονοµία της χώρας µας, µε βάση τα 
αναθεωρηµένα στοιχεία των Εθνικών Λογαριασµών της περιόδου 2000-2008. Ως 
προς τα στατιστικά δεδοµένα, χρησιµοποιούνται οι Εθνικοί Λογαριασµοί, όπου 
οι επιµέρους δραστηριότητες της οικονοµίας ταξινοµούνται σύµφωνα µε τη 
Στατιστική Ταξινόµηση των Κλάδων Οικονοµικής ∆ραστηριότητας (ΣΤΑΚΟ∆ 
2008). Όπως περιγράφεται και στην Εισαγωγή, ο ευρύτερος κλάδος των ΤΠΕ 
σύµφωνα µε τον ορισµό του ΟΟΣΑ (2007) συµπεριλαµβάνει κλάδους από 
διαφορετικούς τοµείς της οικονοµικής δραστηριότητας, όπως τη µεταποίηση και 
τις υπηρεσίες. Για τον παραπάνω λόγο παρουσιάζονται και αναλύονται οι εξής 
διψήφιοι κλάδοι: (1) κατασκευής µηχανών γραφείου & Η/Υ και (2) κατασκευής 
συσκευών ραδιοφωνίας, τηλεόρασης και επικοινωνιών από τον κλάδο της 
µεταποίησης και (3) πληροφορικής & συναφείς δραστηριότητες από τον κλάδο 
των υπηρεσιών. Να σηµειωθεί ότι µια πληρέστερη ανάλυση του κλάδου θα 
έπρεπε να συµπεριλαµβάνει και τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, αλλά αυτό δεν 
είναι εφικτό καθώς τα στοιχεία που διατίθενται συµπεριλαµβάνουν τον κλάδο 
των ταχυδροµείων.   

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζεται η ανάλυση των παραπάνω 
κλάδων επί των µεγεθών της ακαθάριστης αξίας παραγωγής, των ακαθάριστων 
επενδύσεων παγίου κεφαλαίου και της απασχόλησης, κατά τα έτη 2000-08. 
Όπως παρατηρείται στον Πίνακα 20.2, η ακαθάριστη αξία του συνόλου των 
κλάδων που απαρτίζουν τον τοµέα ΤΠΕ παρουσιάζει µικρή αύξηση, µε µέσο 
ετήσιο ρυθµό µεταβολής ίσο µε 3,5%. Η ακαθάριστη αξία παραγωγής του τοµέα 
άγγιξε τα 2,6 δισ. ευρώ το 20084, µε το 75% περίπου να προέρχεται από τις 
υπηρεσίες πληροφορικής και το υπόλοιπο 25% από τον κλάδο κατασκευής 
µηχανών γραφείου και επικοινωνιακού εξοπλισµού. Συνολικά, ο τοµέας ΤΠΕ 
εµφανίζεται να έχει σχετικά µικρή συµβολή στη διαµόρφωση της συνολικής 
εγχώριας ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας (µέσος περιόδου στο 0,7%). Σε 
κλαδικό επίπεδο, η ακαθάριστη αξία των µεταποιητικών κλάδων ΤΠΕ 
παρουσιάζει µείωση, µε µέσο ετήσιο ρυθµό µεταβολής ίσο περίπου µε -10% στις 
κατασκευές µηχανών γραφείου και Η/Υ και -4% στις συσκευές ραδιοφωνίας, 
τηλεόρασης και επικοινωνιών. Όπως θα διαπιστώσουµε στη συνέχεια, η µείωση 
της εγχώριας παραγωγής οφείλεται κατά κύριο λόγο στη σηµαντική αύξηση των 
εισαγωγών που φαίνεται ότι εκτοπίζουν τα εγχώρια προϊόντα ΤΠΕ. Αντίθετα, ο 
κλάδος των υπηρεσιών πληροφορικής και συναφών δραστηριοτήτων παρουσιά-
ζει αύξηση, µε µέσο ρυθµό µεταβολής περιόδου στο 4% περίπου.  
                                                 
4 Σε περίπτωση που συµπεριληφθεί ο κλάδος των ταχυδροµείων και τηλεπικοινωνιών, η 
ακαθάριστη αξία παραγωγής το 2008 αγγίζει περίπου τα 10 δις Ευρώ.   



 

 30

ΠΙΝΑΚΑΣ 20.2  
Ακαθάριστη αξία παραγωγής, 2001-2008, (σε εκατ. ευρώ, σταθερές τιµές 2005)* 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Κατασκευή µηχανών  
Γραφείου & Η/Υ 

22,2 26,2 26,5 13,3 10,5 10,6 10,8 8,8 
 17,9%** 0,9% -49,6% -20,9% 0,3% 2,1% -18,7% 

Συσκευές ραδιοφωνίας,  
τηλεόρασης, επικοινωνιών 

1.083,8 877,6 767,6 389,1 563,4 562,4 612,8 630,4 
 -19,0% -12,5% -49,3% 44,8% -0,2% 9,0% 2,9% 

Πληροφορική και 
Συναφείς δραστηριότητες 

935,4 1.390,9 1.439,5 1.763,4 1.945,7 1.747,8 1.893,8 1.957,6 

 48,7% 3,5% 22,5% 10,3% -10,2% 8,4% 3,4% 

Σύνολο ΤΠΕ 
2.041,5 2.294,7 2.233,5 2.165,8 2.519,6 2.320,7 2.517,3 2.596,7 

 12,4% -2,7% -3,0% 16,3% -7,9% 8,5% 3,2% 
0,8%*** 0,8% 0,7% 0,7% 0,8% 0,7% 0,7% 0,7% 

*Σηµείωση: Τα έτη 2004-2008 αφορούν προσωρινά στοιχεία. **Μεταβολή, *** Μεταβολή στο σύνολο της 
οικονοµίας. 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Εθνικοί Λογαριασµοί. 

Επιπλέον, ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανάλυση των ακαθάριστων 
επενδύσεων παγίου κεφαλαίου του τοµέα των ΤΠΕ κατά την περίοδο 2001-2008. 
Συνολικά, ο τοµέας εµφανίζει µικρή πτώση στις επενδύσεις τη διετία 2007-08, 
αντανακλώντας σε µεγάλο βαθµό τη συνολική τάση της ελληνικής οικονοµίας. 
Σύµφωνα µε τον Πίνακα 20.3, οι ακαθάριστες επενδύσεις εµφανίζουν 
επιβράδυνση την περίοδο 2005-08 (µέσος ρυθµός περιόδου 6%) σε σχέση µε την 
περίοδο 2001-2004 (µέσος ρυθµός περιόδου 23%). Αντίθετα, η συµβολή των 
επενδύσεων ΤΠΕ στο σύνολο των επενδύσεων της οικονοµίας παρουσιάζει 
άνοδο από 7,8% το 2001 στο 12,8% το 2008. Σηµαντική ενίσχυση των 
επενδύσεων παρουσιάζει ο κλάδος συσκευών ραδιοφωνίας, τηλεόρασης και 
επικοινωνιών, µε µέσο ετήσιο ρυθµό µεταβολής περιόδου στο 22% περίπου. 
Αντίθετα, οι υπηρεσίες πληροφορικής παρουσιάζουν πτώση, µετά από µια 
περίοδο υψηλών επιπέδων επενδύσεων την πενταετία 2001-2005. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 20.3 
Ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου, 2001-2008 

(σε εκατ. ευρώ, σταθερές τιµές 2005)* 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Κατασκευή µηχανών  
γραφείου & Η/Υ 

1.356,6 1.165,2 1.359,2 1.545,7 1.540,6 1.903,8 2.148,6 2.224,0 
 -14,1%** 16,7% 13,7% -0,3% 23,6% 12,9% 3,5% 

Συσκευές ραδιοφωνίας,  
τηλεόρασης, επικοινων. 

927,0 1.547,9 1.984,3 2.535,9 2.591,7 3.158,4 3.404,1 3.294,2 
 67,0% 28,2% 27,8% 2,2% 21,9% 7,8% -3,2% 

Πληροφορική και 
συναφείς δραστηριότ. 

445,8 861,4 814,4 1.045,6 1.148,2 910,4 981,0 970,2 
 93,2% -5,5% 28,4% 9,8% -20,7% 7,8% -1,1% 

Σύνολο ΤΠΕ 
2.729,4 3.574,5 4.157,9 5.127,2 5.280,4 5.972,7 6.533,7 6.488,4 

 31,0% 16,3% 23,3% 3,0% 13,1% 9,4% -0,7% 
7,8%*** 9,2% 9,4% 11,3% 12,0% 12,0% 12,3% 12,8% 

* Σηµείωση: Τα έτη 2004-2008 αφορούν προσωρινά στοιχεία, **Μεταβολή, *** Μεταβολή στο σύνολο της 
οικονοµίας. 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Εθνικοί Λογαριασµοί. 

Τέλος, η απασχόληση στον τοµέα ΤΠΕ, αν και κυµαίνεται σε σχετικά 
χαµηλά επίπεδα, παρουσιάζει συνεχή τάση αύξησης κατά την περίοδο 2001-2008 
(Πίνακας 20.4). Συγκεκριµένα, η απασχόληση στον ευρύτερο τοµέα των ΤΠΕ 
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παρουσιάζει αύξηση κατά 60%, από 37 χιλιάδες εργαζόµενους το 2001 σε 60 
χιλιάδες περίπου το 2008 (ΕΛΣΤΑΤ-Εθνικοί Λογαριασµοί). Κατά το τελευταίο 
έτος εξέτασης, η συµβολή της απασχόλησης του τοµέα των ΤΠΕ στη συνολική 
απασχόληση της χώρας ανέρχεται στο 0,8% περίπου. Το 70% των εργαζοµένων 
στον ευρύτερο τοµέα των ΤΠΕ απασχολούνται στον κλάδο των υπηρεσιών 
πληροφορικής, ο οποίος παρουσιάζει και τη µεγαλύτερη µέση ετήσια µεταβολή 
(17,5% περίπου). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 20.4 
Απασχόληση, 2001-2008* 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Κατασκευή µηχανών  
γραφείου & Η/Υ 

916 604 742 728 935 1.017 687 654 
31,1%** -34,1% 22,9% -1,9% 28,4% 8,8% -32,5% -4,7% 

Συσκευές ραδιοφωνίας,  
τηλεόρασης, επικοινωνιών 

9.961 11.279 13.062 10.749 14.655 17.699 16.540 18.453 
6,1% 13,2% 15,8% -17,7% 36,3% 20,8% -6,5% 11,6% 

Πληροφορική και 
συναφείς δραστηριότητες 

25.767 37.073 30.412 35.882 34.417 41.880 43.225 40.277 
32,2% 43,9% -18,0% 18,0% -4,1% 21,7% 3,2% -6,8% 

Σύνολο ΤΠΕ 
36.644 48.956 44.216 47.359 50.007 60.595 60.451 59.383 
23,9% 33,6% -9,7% 7,1% 5,6% 21,2% -0,2% -1,8% 

0,5%*** 0,7% 0,6% 0,7% 0,7% 0,8% 0,8% 0,8% 
* Σηµείωση: Τα έτη 2004-2008 αφορούν προσωρινά στοιχεία. **Μεταβολή, *** Μεταβολή στο σύνολο της 
οικονοµίας. 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Εθνικοί Λογαριασµοί. 

Συµπερασµατικά, ο τοµέας των ΤΠΕ έχει σχετικά µικρή συµβολή στην 
ελληνική οικονοµία, που κινείται στο 0,74% της συνολικής ακαθάριστης αξίας. 
Επιπλέον, η ακαθάριστη αξία των κλάδων παραγωγής ΤΠΕ παρουσιάζει 
σηµαντική µείωση τα τελευταία χρόνια, ενώ ο κλάδος των υπηρεσιών ΤΠΕ 
παρουσιάζει σταθερή αύξηση. Οι ακαθάριστες επενδύσεις του τοµέα των ΤΠΕ 
εµφανίζουν επιβράδυνση την περίοδο 2005-08 σε σχέση µε την περίοδο 2001-
2004, ενώ η συµβολή στη συνολική απασχόληση της χώρας ανέρχεται στο 0,8% 
περίπου.  

20.4. Προσφορά και Ζήτηση στον Τοµέα ΤΠΕ 

Στην παρούσα ενότητα επιχειρείται η αποτύπωση της προσφοράς και της 
ζήτησης στον ευρύτερο τοµέα των ΤΠΕ. Χρησιµοποιούνται πηγές 
πληροφόρησης όπως οι Εθνικοί Λογαριασµοί της ΕΛΣΤΑΤ, οι βραχυχρόνιοι 
µηνιαίοι δείκτες της ΕΛΣΤΑΤ (δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής και δείκτης 
κύκλου εργασιών στη βιοµηχανία), επεξεργασµένα στοιχεία των ισολογισµών 
των επιχειρήσεων και οι ετήσιες βιοµηχανικές έρευνες. Ειδικότερα, εκτιµάται και 
αναλύεται από την πλευρά της προσφοράς ο δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής 
και οι κλαδικές συνιστώσες του, δηλαδή η απασχόληση, οι αµοιβές και ο αριθµός 
των επιχειρήσεων και των απασχολουµένων των κλάδων ΤΠΕ. Από την πλευρά 
της ζήτησης εκτιµάται η φαινοµενική κατανάλωση του τοµέα, ο δείκτης κύκλου 
εργασιών στη βιοµηχανία και ο δείκτης τιµών των προϊόντων.  
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20.4.1. Προσφορά 

Σύµφωνα µε τον Πίνακα 20.5, η εξέλιξη του γενικού δείκτη βιοµηχανικής 
παραγωγής την περίοδο 2005-2009 εµφανίζει µέση ετήσια µείωση κατά 2,4%. 
Αντίστοιχη είναι η µείωση του δείκτη στον υποκλάδο της µεταποίησης (-2,7%). 
Ο αντίστοιχος δείκτης του υποκλάδου κατασκευής Η/Υ, ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων παρουσιάζει συνεχή φθίνουσα πορεία, καταλήγοντας το 2009 
να  εµφανίζει µέση ετήσια µείωση κατά 17,6% για το σύνολο της περιόδου 
εξέτασης. Η µεγάλη πτώση στο δείκτη εγχώριας παραγωγής ΤΠΕ οφείλεται 
(όπως θα δούµε στην ενότητα 5) κατά κύριο λόγο στη σηµαντική αύξηση των 
εισαγωγών προϊόντων ΤΠΕ.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 20.5 
∆είκτης βιοµηχανικής παραγωγής, 2005-2009 (2005=100)* 

 
2005 2006 2007 2008 2009 

Μέση ετήσια 
µεταβολή % 

Γενικός ∆είκτης Βιοµηχανικής 
Παραγωγής 

100,0 100,8 103,2 99,1 90,5 -2,4 

Μεταποίηση 100,0 102,0 104,2 99,4 89,3 -2,7 

Κατασκευή Η/Υ, ηλεκτρονικών 
& οπτικών προϊόντων 

100,0 90,4 74,1 72,1 29,4 -17,6 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Βραχυχρόνιοι δείκτες. 

Σύµφωνα µε τον Πίνακα 20.6 που ακολουθεί, παρατηρούµε ότι ο αριθµός 
των αµειβόµενων στον κλάδο παραγωγής αγαθών ΤΠΕ σηµείωσε µικρή µέση 
ετήσια αύξηση κατά την περίοδο 1999-2007, ανερχόµενη στο 0,7%. Αντιθέτως, ο 
αριθµός των απασχολουµένων σηµείωσε µέση ετήσια µείωση της τάξης του 
1,04%. Η χαµηλή αύξηση του αριθµού των αµειβοµένων σε συνδυασµό µε την 
υψηλή µέση ετήσια αύξηση των αµοιβών (6,2%, από 63 εκατοµµύρια ευρώ το 
1999 σε 101 εκατοµµύρια το 2007) οδήγησε σε µεγέθυνση της µέσης αµοιβής 
από 14.700 ευρώ το 1999 σε 22.500 ευρώ το 2007 µε µέση ετήσια αύξηση της 
τάξης του 5,5%. Επιπλέον, αν συνδυάσουµε τη µεγάλη µείωση στο δείκτη 
βιοµηχανικής παραγωγής (Πίνακας 20.5) µε τη σχετικά αµετάβλητη απασχόληση 
(Πίνακας 20.6), µπορούµε εύκολα να συµπεράνουµε ότι η παραγωγικότητα του 
τοµέα παραγωγής ΤΠΕ έχει συρρικνωθεί σηµαντικά τα τελευταία χρόνια. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 20.6 
Αµειβόµενοι, απασχολούµενοι & αµοιβές στον κλάδο παραγωγής αγαθών ΤΠΕ 

 
Αµειβόµενοι Απασχολούµενοι 

Αµοιβές  
(εκατ. ευρώ) 

Μέση αµοιβή 
(χιλ. ευρώ) 

1999 4.297 2.797 63,2 14.705 
2000 4.446 2.834 67,3 15.149 
2001 4.865 2.993 77,1 15.860 
2002 4.829 3.025 80,3 16.622 
2003 5.067 3.070 92,0 18.149 
2004 4.767 2.794 92,8 19.461 
2005 4.603 2.728 91,7 19.933 
2006 4.696 2.675 102,5 21.834 
2007 4.490 2.554 101,4 22.575 
Μέση ετήσια µεταβολή  0,7% -1,0% 6,2% 5,5% 

  Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Ετήσια Έρευνα Βιοµηχανίας. 
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20.4.2. Αριθµός επιχειρήσεων κλάδου παραγωγής αγαθών ΤΠΕ 

Συνεχίζοντας την ανάλυσή µας µε την εξέταση του κλάδου παραγωγής 
ΤΠΕ, παρατηρούµε ότι ο αριθµός των επιχειρήσεων του κλάδου παραγωγής 
αγαθών ΤΠΕ αυξήθηκε από 25 το 1999 σε 34 το 2008 (Πίνακας 20.7). Αξίζει να 
σηµειωθεί ότι ο αριθµός τους µειώθηκε τα τελευταία 3 χρόνια από 39 σε 34, 
πιθανότατα λόγω της διεθνούς κρίσης. Οι περισσότερες από τις επιχειρήσεις του 
κλάδου παραγωγής ΤΠΕ είναι µικρές σε µέγεθος απασχολούµενου προσωπικού 
(έως 50 εργαζόµενοι), ενώ 3 από αυτές απασχολούν προσωπικό από 50 έως 250 
άτοµα και 2 από αυτές (INTRACOM TELECOM SOLUTIONS, INTRACOM 
DEFENSE ELECTRONICS) απασχολούν περισσότερους από 250 εργαζόµε-
νους.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 20.7 
Αριθµός επιχειρήσεων 

Αριθµός επιχειρήσεων 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Σύνολο  25 30 32 33 35 37 39 39 37 34 
0-10 εργαζόµενοι 13 14 14 14 15 17 18 17 15 12 
11-49 εργαζόµενοι 9 13 15 16 17 17 16 16 16 17 
50-250 εργαζόµενοι 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 
250+ εργαζόµενοι 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 

Πηγή: ∆ηµοσιευµένοι Ισολογισµοί, ICAP, Επεξεργασία ΚΕΠΕ. 

20.4.3. Αριθµός επιχειρήσεων κλάδου παροχής υπηρεσιών ΤΠΕ 

Από την πλευρά των υπηρεσιών φαίνεται ότι ο αριθµός των επιχειρήσεων 
του κλάδου παροχής υπηρεσιών ΤΠΕ σχεδόν διπλασιάστηκε από 166 το 1999 σε 
320 το 2008 (Πίνακας 20.8), ενώ κατά το χρονικό διάστηµα 2006-2008 µειώθηκε 
από 356 σε 320. Οι περισσότερες από αυτές τις εταιρείες (280) είναι µικρές σε 
πλήθος εργαζοµένων (έως 50 εργαζόµενοι). Επίσης, 31 από αυτές απασχολούν 
προσωπικό από 50 έως 250 άτοµα και 10 από αυτές απασχολούν περισσότερους 
από 250 εργαζόµενους.    

ΠΙΝΑΚΑΣ 20.8 
Αριθµός επιχειρήσεων 

Αριθµός επιχειρήσεων 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Σύνολο 166 187 220 251 287 312 339 356 346 320 

0-10 εργαζόµενοι 41 41 57 72 88 106 125 136 132 121 

11-49 εργαζόµενοι 101 114 132 144 160 165 173 175 170 158 

50-250 εργαζόµενοι 18 23 24 28 29 32 33 35 34 31 

250+ εργαζόµενοι 6 9 7 7 10 9 8 10 10 10 

        Πηγή: ∆ηµοσιευµένοι Ισολογισµοί, ICAP, Επεξεργασία ΚΕΠΕ. 

20.4.4. Αριθµός επιχειρήσεων κλάδου εµπορίας αγαθών & υπηρεσιών 
ΤΠΕ 

Τέλος, από τα στοιχεία του Πίνακα 20.9 προκύπτει ότι ο αριθµός των 
επιχειρήσεων του κλάδου εµπορίας αγαθών και υπηρεσιών ΤΠΕ αυξήθηκε από 
188 το 1999 σε 334 το 2006, ενώ τα τελευταία 3 χρόνια µειώθηκε από 334 σε 
279. Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι περισσότερες από αυτές είναι µικρές σε µέγεθος 
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απασχολούµενου προσωπικού (έως 50 εργαζόµενοι), ενώ 21 από αυτές 
απασχολούν προσωπικό από 50 έως 250 άτοµα και 5 από αυτές απασχολούν 
περισσότερους από 250 εργαζόµενους.    

ΠΙΝΑΚΑΣ 20.9 
Αριθµός επιχειρήσεων 

Αριθµός επιχειρήσεων 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Σύνολο  188 205 234 249 270 297 312 334 330 279 

0-10 εργαζόµενοι 66 73 90 100 110 126 133 146 143 116 

11-49 εργαζόµενοι 98 109 118 127 138 146 154 162 160 137 

50-250 εργαζόµενοι 17 18 18 17 17 19 20 21 22 21 

250+ εργαζόµενοι 7 5 8 5 5 6 5 5 5 5 

Πηγή: ∆ηµοσιευµένοι Ισολογισµοί, ICAP, Επεξεργασία ΚΕΠΕ. 

20.4.5. Ζήτηση 

Η ανάλυση της κατανάλωσης προϊόντων και υπηρεσιών από τον τοµέα 
των ΤΠΕ βασίζεται σε στοιχεία των Εθνικών Λογαριασµών της ΕΛΣΤΑΤ (2001-
2008). Με βάση τον Πίνακα 20.10, η φαινοµενική κατανάλωση5 στον τοµέα των 
ΤΠΕ παρουσιάζει διαχρονικά αύξηση, µε διαφορετική όµως ένταση στον καθένα 
από τους τρεις κλάδους που τον απαρτίζουν. Να σηµειωθεί ότι η αύξηση της 
φαινοµενικής κατανάλωσης στους κλάδους παραγωγής προϊόντων ΤΠΕ (κατα-
σκευής Η/Υ και συσκευών επικοινωνίας και τηλεπικοινωνίας) προέρχεται από 
την αύξηση των εισαγωγών και όχι από την αύξηση της παραγωγής, η οποία 
παρουσιάζει αρνητική µεταβολή κατά την περίοδο εξέτασης (µέση µεταβολή -
9,6% και -4%, αντίστοιχα)6. Αντίθετα, η παραγωγή και οι εισαγωγές στον κλάδο 
των υπηρεσιών πληροφορικής εµφανίζουν θετική µέση ετήσια µεταβολή, 
συµβάλλοντας έτσι θετικά στην αύξηση της φαινοµενικής κατανάλωσης κατά 
την περίοδο 2001-2008 (µέσος περιόδου 12,8% περίπου). Παρατηρούµε, επίσης, 
µια συστηµατική θετική διαφορά µεταξύ των εξαγωγών και της εγχώριας 
παραγωγής στον κλάδο ‘Κατασκευής µηχανών γραφείου και Η/Υ’, γεγονός που 
πιθανότατα οφείλεται στην ύπαρξη παράλληλων εξαγωγών.  

Περαιτέρω πληροφόρηση από την πλευρά της ζήτησης των προϊόντων 
ΤΠΕ παρουσιάζει ο δείκτης κύκλου εργασιών στη βιοµηχανία. Σύµφωνα µε τον 
Πίνακα 20.11, η εξέλιξη του γενικού δείκτη την περίοδο 2006-2009 εµφανίζει 
µείωση κατά 4,5% περίπου. Αντίστοιχη είναι η µείωση του δείκτη στον κλάδο 
της µεταποίησης (-4,4%). Αναφορικά µε τα προϊόντα ΤΠΕ, ο κλάδος κατασκευής 
Η/Υ, ηλεκτρονικών & οπτικών προϊόντων παρουσιάζει συνεχή φθίνουσα πορεία, 
καταλήγοντας στο τέλος της εξεταζόµενης περιόδου µε µέση ετήσια µείωση της 
τάξης 12,2%. 

                                                 
5 Η φαινοµενική κατανάλωση ορίζεται ως το άθροισµα της εγχώριας παραγωγής και των 
εισαγωγών µείον τις εξαγωγές.  
6 Επιπλέον, µπορούµε να παρατηρήσουµε ότι στον εν λόγω τοµέα, η εγχώρια παραγωγή 
υπολείπεται των εξαγωγών, γεγονός που πιθανόν να οφείλεται στην ύπαρξη παράλληλων 
εξαγωγών.    
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ΠΙΝΑΚΑΣ 20.10 
Φαινοµενική κατανάλωση τοµέα ΤΠΕ, 2001-2008,  

(σε εκατ. ευρώ, σταθερές τιµές 2005)* 
  Εισαγωγές Εξαγωγές Παραγωγή Φαινοµενική κατανάλωση 

Κατασκευή 
µηχανών  
γραφείου & Η/Υ 
 

2001 1.016,2 107,8 19,6 928,0 

2002 880,2 115,3 23,5 788,5 

2003 873,3 27,8 23,3 868,7 

2004 1.032,9 17,6 11,9 1.027,2 

2005 943,2 18,6 9,8 934,4 

2006 1.028,4 10,0 9,8 1.028,3 

2007 1.145,0 17,4 9,8 1.137,4 

2008 1.170,0 14,3 7,9 1.163,6 

Συσκευές 
ραδιοφωνίας,  
τηλεόρασης, 
επικοινωνιών 
 

2001 1.704,8 384,3 975,1 2.295,6 

2002 1.346,9 284,7 795,7 1.858,0 
2003 1.686,1 345,0 690,9 2.032,0 
2004 1.864,0 309,5 362,1 1.916,7 
2005 1.754,8 302,1 500,8 1.953,4 
2006 2.040,3 409,6 514,7 2.145,3 
2007 2.217,5 417,6 553,7 2.353,6 
2008 2.158,9 463,3 567,2 2.262,8 

Πληροφορική και 
συναφείς 
δραστηριότητες 

2001 136,1 89,1 812,6 859,7 

2002 195,2 83,7 1.251,4 1.362,9 

2003 170,8 123,3 1.200,8 1.248,3 

2004 184,5 163,0 1.486,0 1.507,5 

2005 184,5 140,3 1.722,9 1.767,1 

2006 205,3 166,3 1.545,1 1.584,1 

2007 279,1 176,3 1.680,4 1.783,3 

2008 324,0 239,8 1.705,8 1.790,0 

 
       * 

Σηµείωση: Τα έτη 2004-2008 αφορούν προσωρινά στοιχεία.  
     Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Εθνικοί Λογαριασµοί. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 20.11 
∆είκτης κύκλου εργασιών στη βιοµηχανία 2000-2009 (2005=100)* 

 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Μέση 
ετήσια 

µεταβολή 

Γενικός ∆είκτης 83,7 84,6 87,5 89,9 94,7 100 115,1 120,1 128,1 98,3 2,3% 

Μεταποιητικές 
βιοµηχανίες 

82,4 83,2 85,8 88,2 92,9 100 113,3 118,1 126,1 96,8 2,3% 

Κατασκευή H/Y, 
ηλεκτρονικών & 
οπτικών προϊόντων 

185,0 174,0 174,7 148,8 134,6 100 108,8 95,0 92,6 48,6 -12,2% 

* Σηµείωση: Ο δείκτης για το 2009 αφορά τους µήνες Ιανουάριο έως Νοέµβριο. 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Βραχυχρόνιοι δείκτες. 
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20.4.6. ∆είκτες τιµών αγαθών ΤΠΕ 

Αναφορικά µε το δείκτη τιµών κατανάλωσης για προϊόντα ΤΠΕ, 
παρατηρούµε ότι σε σχέση µε το γενικό δείκτη τιµών ο οποίος σηµείωσε µέση 
ετήσια αύξηση της τάξης του 3,6%, οι τιµές των περισσότερων προϊόντων 
ακολούθησαν πτωτική πορεία κατά τη διάρκεια της περιόδου 2000-2009 
(Πίνακας 20.12). Συγκεκριµένα, η µεγαλύτερη µέση ετήσια µείωση τιµών 
παρατηρήθηκε στις ψηφιακές φωτογραφικές µηχανές και βιντεοκάµερες (-3,9%), 
στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές (-3,4%), στα ράδιο, CD, τηλεοράσεις και 
DVD (-2,6%) και στον οπτικοακουστικό εξοπλισµό (-2,0%). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 20.12 
∆είκτες τιµών προϊόντων ΤΠΕ (2005=100) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ  

ΤΙΜΩΝ 
84,6 87,5 90,7 93,9 96,6 100,0 103,2 106,2 110,6 111,9 

Μεταβολή του ∆είκτη (%)  3,4 3,6 3,5 2,9 3,6 3,2 2,9 4,2 1,2 
% στον ∆ΤΚ 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-Η/Υ-
ΕΠΙΣΚEYEΣ 

105,5 105,0 103,9 102,5 101,3 100,0 97,5 93,3 89,4 86,2 

Μεταβολή του ∆είκτη (%)  -0,5 -1,1 -1,3 -1,2 -1,3 -2,6 -4,3 -4,2 -3,6 

% στον ∆ΤΚ 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 

ΡΑ∆ΙΟ - CD - 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ - DVD 
PLAYER/RECORDING 

107,5 109,5 107,7 105,1 102,8 100,0 97,5 93,5 87,3 82,0 

Μεταβολή του ∆είκτη (%)  1,9 -1,7 -2,4 -2,1 -2,7 -2,5 -4,1 -6,6 -6,1 

% στον ∆ΤΚ 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

ΨΗΦΙΑΚΕΣ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ 
ΜΗΧΑΝΕΣ - 
ΒΙΝΤΕΟΚΑΜΕΡΕΣ 

109,4 108,5 107,1 105,6 102,5 100,0 94,7 87,3 78,3 70,9 

Μεταβολή του ∆είκτη (%)  -0,8 -1,3 -1,4 -2,9 -2,4 -5,3 -7,8 -10,3 -9,5 

% στον ∆ΤΚ 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 

Η/Υ 111,1 111,2 108,3 105,1 102,6 100,0 95,4 87,1 81,6 76,9 
Μεταβολή του ∆είκτη (%)  0,1 -2,6 -3,0 -2,4 -2,5 -4,6 -8,6 -6,4 -5,7 

% στον ∆ΤΚ 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

∆ΙΣΚΟΙ - CD - DVD 102,5 100,7 100,3 100,1 99,8 100,0 98,7 96,9 96,5 96,4 

Μεταβολή του ∆είκτη (%)  -1,7 -0,4 -0,3 -0,2 0,1 -1,3 -1,8 -0,4 -0,1 

% στον ∆ΤΚ 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΦΙΛΜ 95,4 94,7 97,1 99,2 101,2 100,0 100,3 100,4 100,7 101,7 

Μεταβολή του ∆είκτη (%)  -0,7 2,5 2,2 2,0 -1,2 0,3 0,1 0,3 1,0 

% στον ∆ΤΚ 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

88,4 90,9 92,5 95,0 97,0 100,0 100,6 102,8 105,8 108,4 

Μεταβολή του ∆είκτη (%)  2,9 1,7 2,7 2,1 3,1 0,6 2,2 3,0 2,5 

% στον ∆ΤΚ 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ. 
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20.4.7. ∆είκτες τιµών υπηρεσιών ΤΠΕ 

Όσον αφορά στο δείκτη τιµών κατανάλωσης για υπηρεσίες ΤΠΕ, 
παρατηρούµε ότι σε σχέση µε το γενικό δείκτη τιµών ο οποίος σηµείωσε µέση 
ετήσια αύξηση της τάξης του 3,6% την περίοδο 2000-2009, η τιµή του δείκτη 
των τηλεφωνικών υπηρεσιών σηµείωσε πτωτική πορεία µε µέση ετήσια µείωση 
της τάξης του 2% (Πίνακας 20.13). Συγκεκριµένα, ο δείκτης τιµών σταθερής 
τηλεφωνίας µειώθηκε κατά 1,7% ετησίως, ενώ ο δείκτης τιµών κινητής 
τηλεφωνίας ακολούθησε σηµαντική µείωση για την ίδια περίοδο της τάξης του 
4,2%. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 20.13 
∆είκτης τιµών υπηρεσιών ΤΠΕ (2005=100)  

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ  84,6 87,5 90,6 93,9 96,6 100,0 103,2 106,2 110,6 111,9 

Μεταβολή του ∆είκτη (%)   3,4 3,6 3,5 2,9 3,5 3,2 2,9 4,1 1,2 

% στον ∆ΤΚ 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 116,3 115,1 109,6 105,0 100,4 100,0 100,3 100,4 98,0 98,4 

Μεταβολή του ∆είκτη (%)   -1,0 -4,7 -4,3 -4,4 -0,4 0,3 0,1 -2,4 0,5 

% στον ∆ΤΚ 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 116,4 115,2 109,7 105,0 100,4 100,0 100,2 100,3 97,9 98,4 

Μεταβολή του ∆είκτη (%)    -1,1 -4,7 -4,3 -4,4 -0,4 0,2 0,1 -2,4 0,5 

% στον ∆ΤΚ 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 136,6 129,3 123,3 113,6 108,0 100,0 90,7 82,6 77,5 71,7 

Μεταβολή του ∆είκτη (%)   -5,3 -4,7 -7,8 -4,9 -7,4 -9,3 -8,9 -6,2 -7,4 

% στον ∆ΤΚ 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 

ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ 

 108,4 108,2 104,6 104,5 100,3 100,0 101,8 100,4 95,1 94,1 

Μεταβολή του ∆είκτη (%)   -0,1 -3,3 -0,1 -4,0 -0,4 1,9 -1,4 -5,3 -1,1 

% στον ∆ΤΚ 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ  144,7 138,9 127,1 106,6 100,4 100,0 98,3 101,6 102,2 104,7 

Μεταβολή του ∆είκτη (%)  -3,9 -8,5 -16,1 -5,8 -0,4 -1,7 3,3 0,7 2,4  

% στον ∆ΤΚ 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ. 

20.4.8. Συµπεράσµατα 

Τα κυριότερα συµπεράσµατα που προκύπτουν από αυτή την ενότητα 
συνοψίζονται ως εξής: 

• Από την πλευρά της προσφοράς παρατηρούµε σηµαντική µείωση στον κλάδο 
παραγωγής Η/Υ, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων που συµπίπτει µε τη 
σηµαντική αύξηση των εισαγωγών. Επιπλέον, τόσο ο τοµέας παραγωγής όσο 
και οι τοµείς του εµπορίου και των υπηρεσιών ΤΠΕ χαρακτηρίζονται από 
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µεγάλο αριθµό µικρών επιχειρήσεων και µικρό αριθµό µεγάλων επιχειρή-
σεων. Ο αριθµός των επιχειρήσεων αυξήθηκε σηµαντικά την τελευταία 
δεκαετία, µε εξαίρεση τα τελευταία έτη λόγω της οικονοµικής κρίσης.  

• Από την πλευρά της ζήτησης, υπήρξε σηµαντική αύξηση της κατανάλωσης 
προϊόντων ΤΠΕ που οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των εισαγωγών 
από το εξωτερικό. Επιπλέον, παρατηρούµε ότι οι τιµές των περισσότερων 
προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ ακολούθησαν πτωτική πορεία κατά τη 
διάρκεια της περιόδου 2000-2009. 

20.5. Εξωτερικό εµπόριο προϊόντων ΤΠΕ 

Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι η παρουσίαση της εξέλιξης του 
εξωτερικού εµπορίου της χώρας µας κατά τα τελευταία έτη αναφορικά µε τα 
προϊόντα ΤΠΕ. Τα στοιχεία που χρησιµοποιήθηκαν προέρχονται από τη βάση 
δεδοµένων COMTRADE του ΟΟΣΑ (OECD), και αφορούν στην περίοδο από το 
2000 έως το 2008. Για την επεξεργασία και ανάλυση των στατιστικών 
δεδοµένων χρησιµοποιήθηκαν στοιχειά µε βάση την κωδικοποίηση ISIC Rev.4. 
Συγκεκριµένα, παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη των εισαγωγών και των 
εξαγωγών της χώρας σε πέντε τετραψήφιες κατηγορίες µεταποιητικών προϊόντων 
που ορίζουν τον κλάδο ΤΠΕ µε βάση την κατηγοριοποίηση του ΟΟΣΑ (2007) 
(Πίνακας 20.14).  

ΠΙΝΑΚΑΣ 20.14  
Κωδικοί και βιοµηχανικά προϊόντα ΤΠΕ µε βάση την ISIC Rev.4 

Περιγραφή προϊόντος  Κωδικοί 

Η/Υ και συναφής εξοπλισµός 3000 - Κατασκευή µηχανών γραφείου & Η/Υ 

Ηλεκτρονικός εξοπλισµός 
3130 - Κατασκευή µονωµένων συρµάτων & καλωδίων 
3210 - Κατασκευή µονωµένων συρµάτων & καλωδίων 

Εξοπλισµός ήχου & εικόνας 
3220 - Κατασκευή τηλεοπτικών & ραδιοφωνικών ποµπών κ.ά. 
3230 - Κατασκευή τηλεοπτικών & ραδιοφωνικών δεκτών &  σχετικά 

προϊόντα 
Άλλα προϊόντα  3312 - Κατασκευή οργάνων και συσκευών µέτρησης κ.ά. 

    Πηγή: ΟΟΣΑ (2007). 

Την περίοδο 2001-2008 οι εισαγωγές προϊόντων ΤΠΕ αποτελούσαν το 
9,5% περίπου των συνολικών εισαγωγών της χώρας και οι εξαγωγές προϊόντων 
ΤΠΕ το 4,8% των συνολικών εξαγωγών. Σύµφωνα µε το ∆ιάγραµµα 20.1, το 
εµπορικό ισοζύγιο των προϊόντων ΤΠΕ σε όλη την εξεταζόµενη περίοδο είναι 
ελλειµµατικό. Το παραπάνω έλλειµµα εµφανίζει ιδιαίτερη αύξηση από το 2005 
και ύστερα. Το µεγαλύτερο ποσοστό εξαγωγών αφορά σε προϊόντα εξοπλισµού 
ήχου και εικόνας (45% περίπου), ενώ στις εισαγωγές το µεγαλύτερο µερίδιο 
κατέχουν τα προϊόντα Η/Υ και συναφούς εξοπλισµού και τα προϊόντα ήχου και 
εικόνας (35% και 30% αντίστοιχα). 

Ειδικότερα, οι εισαγωγές προϊόντων ΤΠΕ παρουσιάζουν διαχρονικά 
αύξηση, µε το µέσο ετήσιο ρυθµό για το σύνολο της περιόδου εξέτασης να 
αγγίζει το 13% (Πίνακας 20.15). Στην παραπάνω αύξηση συνέβαλαν κυρίως τα 
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προϊόντα ηλεκτρονικού εξοπλισµού (κατασκευή µονωµένων συρµάτων & 
καλωδίων κατά 38% περίπου) και εξοπλισµού ήχου και εικόνας (προϊόντα 
κατασκευής τηλεοπτικών & ραδιοφωνικών ποµπών µε µέσο ρυθµό αύξησης 
13,3% και προϊόντα κατασκευής τηλεοπτικών & ραδιοφωνικών δεκτών κατά 
19,2%).  

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 20.1 
Εισαγωγές & εξαγωγές βιοµηχανικών προϊόντων ΤΠΕ (2000-2008, σε ευρώ) 

 
Πηγή: Βάση ∆εδοµένων Εµπορίου Comtrade, UN. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 20.15  
Ποσοστιαία µεταβολή εισαγωγών προϊόντων ΤΠΕ (%), 2001-2008 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Μέση 
ετήσια 

µεταβολή 
(%) 

Σύνολο εισαγωγών χώρας -5,4 15,4 37,9 17,7 4,0 16,0 19,5 17,3 25,0 
Σύνολο εισαγωγών 
προϊόντων ΤΠΕ 

-13,2 4,2 29,7 23,4 -7,4 20,3 21,6 4,1 13,0 

Κατασκευή µηχανών 
γραφείου & Η/Υ -13,9 10,4 17,9 26,5 -5,0 13,4 3,4 11,3 9,5 
Κατασκευή µονωµένων 
συρµάτων & καλωδίων 8,8 11,4 28,8 48,3 -15,9 60,2 18,6 7,9 37,4 
Κατασκευή ηλεκτρονικών 
λυχνιών & λοιπών ηλεκ. 
εξαρτηµάτων -8,1 -58,4 131,4 26,6 -8,6 7,7 22,7 19,5 7,7 
Κατασκευή τηλεοπτικών & 
ραδιοφωνικών ποµπών κ.ά. -15,9 -19,1 65,9 19,9 -21,0 21,9 45,4 9,0 13,3 
Κατασκευή τηλεοπτικών & 
ραδιοφωνικών δεκτών και 
σχετικά προϊόντα -2,1 22,9 25,0 29,0 15,5 22,6 16,6 -20,7 19,2 
Κατασκευή οργάνων και 
συσκευών µέτρησης κ.ά. -25,1 98,4 -20,0 6,1 -5,8 27,5 21,9 11,2 13,2 

Πηγή: Βάση ∆εδοµένων Εµπορίου Comtrade, UN. 
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Στο σκέλος των εξαγωγών, τα προϊόντα ΤΠΕ παρουσιάζουν αυξηµένους 
ρυθµούς µεταβολής κυρίως κατά τα έτη 2004 και 2006 (27,1% και 44,8%, 
αντίστοιχα) (Πίνακας 20.16). Να σηµειωθεί ότι οι εξαγωγές των παραπάνω 
προϊόντων ακολουθούν τη γενική τάση των συνολικών εξαγωγών της χώρας. Τα 
προϊόντα κατασκευής οργάνων και συσκευών µέτρησης και ηλεκτρονικού 
εξοπλισµού εµφανίζουν µέσους ετήσιους ρυθµούς αύξησης υψηλότερους του 
µέσου όρου της περιόδου (34% και 29,5%, αντίστοιχα). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 20.16 
Ποσοστιαία µεταβολή εξαγωγών προϊόντων ΤΠΕ (%), 2001-2008 

 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Μέση ετήσια 
µεταβολή 

(%) 
Σύνολο εξαγωγών χώρας -6,0 4,5 27,0 11,4 15,0 19,5 12,4 8,5 16,6 
Σύνολο εξαγωγών 
Προϊόντων ΤΠΕ 

-15,7 4,3 9,7 27,1 2,9 44,8 3,0 5,7 12,4 

Κατασκευή µηχανών 
γραφείου & Η/Υ 

-17,7 -5,1 -0,6 27,7 -21,1 53,6 13,0 20,5 8,0 

Κατασκευή µονωµένων 
συρµάτων & καλωδίων 

3,4 8,8 0,2 53,5 27,8 58,6 7,6 -11,0 29,5 

Κατασκευή ηλεκτρονικών 
λυχνιών & λοιπών ηλεκ. 
εξαρτηµάτων 

-9,3 5,9 40,7 48,6 -35,7 50,2 40,9 21,2 28,9 

Κατασκευή τηλεοπτικών & 
ραδιοφωνικών ποµπών κ.ά. 

-28,6 -8,0 11,5 21,6 -5,2 33,5 -14,2 7,7 0,5 

Κατασκευή τηλεοπτικών & 
ραδιοφωνικών δεκτών και 
σχετικά προϊόντα 

95,2 -6,9 6,7 7,3 15,8 78,9 -4,9 40,5 29,7 

Κατασκευή οργάνων και 
συσκευών µέτρησης κ.ά. 

-5,4 77,9 26,0 2,3 5,8 8,6 23,1 21,2 34,0 

Πηγή: Βάση ∆εδοµένων Εµπορίου Comtrade, UN. 

Αναφορικά µε τη γεωγραφική κατανοµή του εξωτερικού εµπορίου των 
προϊόντων ΤΠΕ, στην υπό εξέταση περίοδο, το 80% των εισαγόµενων προϊόντων 
ΤΠΕ προέρχονται από την ΕΕ-27, µε το αντίστοιχο ποσοστό των εξαγωγών να 
ανέρχεται στο 65%. Το µεγαλύτερο µέρος των εισαγωγών αφορά κυρίως τα 
προϊόντα κατασκευής γραφείου και Η/Υ και τα προϊόντα τηλεοπτικών και 
ραδιοφωνικών ποµπών. Στο σκέλος των εξαγωγών προς την ΕΕ-27 τα προϊόντα 
εικόνας και ήχου κατέχουν το 45% περίπου. Οι Πίνακες 20.17 και 20.18 
παρουσιάζουν τους ρυθµούς µεταβολής των εισαγωγών και των εξαγωγών από 
και προς τα κράτη-µέλη της ΕΕ-27 κατά την περίοδο 2000-2008. Σύµφωνα µε 
την ανάλυση του µέσου ετήσιου ρυθµού µεταβολής για το σύνολο της περιόδου 
εξέτασης, τα προϊόντα τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών δεκτών και κατασκευής 
συρµάτων και καλωδίων παρουσιάζουν υψηλή αύξηση από την πλευρά των 
εισαγωγών (20% και 18,2%, αντίστοιχα). Από την πλευρά των εξαγωγών, 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανοδική πορεία των ρυθµών µεταβολής των 
τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών δεκτών και σχετικών προϊόντων που αγγίζει το 
90% κατά την περίοδο 2001-2008.   
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ΠΙΝΑΚΑΣ 20.17  
Ποσοστό εισαγωγών από κράτη-µέλη της ΕΕ-27 (%, 2000-2009) 

 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Μέση ετήσια 
µεταβολή (%) 

Σύνολο εισαγωγών -7,9 9,5 42,7 22,2 -3,0 13,0 20,4 10,8 19,6 
Κατασκευή µηχανών 
γραφείου & Η/Υ -17,9 17,3 21,0 24,4 -2,4 11,0 -1,0 17,8 10,4 
Κατασκευή µονωµένων 
συρµάτων & καλωδίων 9,1 14,0 29,1 49,1 -31,1 40,8 0,3 5,4 18,2 
Κατασκευή ηλεκτρονικών 
λυχνιών & λοιπών ηλεκ. 
εξαρτηµάτων 

-7,9 -63,3 167,5 27,8 -10,4 8,2 23,8 16,4 7,7 

Κατασκευή τηλεοπτικών & 
ραδιοφωνικών ποµπών κ.ά. -18,1 -24,9 63,6 19,6 -18,5 26,4 38,5 5,7 10,2 
Κατασκευή τηλεοπτικών & 
ραδιοφωνικών δεκτών και 
σχετικά προϊόντα 

0,8 26,4 17,4 24,8 5,9 32,5 27,9 -22,4 20,0 

Κατασκευή οργάνων και 
συσκευών µέτρησης κ.ά. -25,0 30,9 23,9 11,5 -1,0 21,1 24,1 13,0 16,0 

Πηγή: Βάση ∆εδοµένων Εµπορίου Comtrade, UN. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 20.18 
Ποσοστό εξαγωγών στα κράτη-µέλη της ΕΕ-27 (%, 2000-2009) 

 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Μέση ετήσια 
µεταβολή (%) 

Σύνολο εξαγωγών -4,6 -4,9 48,6 12,1 -5,9 20,6 13,2 5,5 13,1 
Κατασκευή µηχανών 
γραφείου & Η/Υ -22,3 -23,3 41,3 17,1 -36,4 69,0 -33,6 25,2 -1,5 
Κατασκευή µονωµένων 
συρµάτων & καλωδίων 14,6 -4,2 13,9 73,0 10,3 70,7 2,0 -12,9 32,7 
Κατασκευή ηλεκτρονικών 
λυχνιών & λοιπών ηλεκ. 
Εξαρτηµάτων 

-20,4 3,3 77,8 62,4 -24,2 91,5 -4,0 55,4 51,8 

Κατασκευή τηλεοπτικών & 
ραδιοφωνικών ποµπών κ.ά. -38,4 -21,1 30,5 32,5 -25,1 42,1 -15,3 -10,7 -4,0 
Κατασκευή τηλεοπτικών & 
ραδιοφωνικών δεκτών και 
σχετικά προϊόντα 

2,0 63,0 19,3 5,6 17,7 127,3 3,4 42,1 90,3 

Κατασκευή οργάνων και 
συσκευών µέτρησης κ.ά. -28,6 210,2 33,7 -8,0 12,1 -18,0 69,1 11,7 46,6 

Πηγή: Βάση ∆εδοµένων Εµπορίου Comtrade, UN. 

Τέλος, η παρουσίαση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων µας σε 
σχέση µε τη διευρυµένη Ευρώπη (EE-27) µάς επιτρέπει την περαιτέρω ανάλυση 
του εµπορίου προϊόντων ΤΠΕ. Ειδικότερα, παρουσιάζονται οι δείκτες 
συγκριτικού πλεονεκτήµατος Balassa και Vollrath (Πίνακες 20.19 και 20.20, 
αντίστοιχα). Σύµφωνα µε την ανάλυση των παραπάνω δεικτών παρατηρούµε την 
έλλειψη ανταγωνιστικότητας της χώρας µας στους κλάδους που παράγουν 
προϊόντα ΤΠΕ. Σύµφωνα µε τον Πίνακα 20.19, ο δείκτης Balassa καταδεικνύει 
το µειονέκτηµα της χώρας µας σε σχέση µε τα κράτη-µέλη της ΕΕ-27, καθώς 
όλοι οι κλάδοι εµφανίζουν τιµή αρκετά κάτω της µονάδος. Μικρή αύξηση 
παρουσιάζει ο δείκτης κατά τα τελευταία έτη της περιόδου (2007 και 2008) 
στους κλάδους εξοπλισµού ήχου και εικόνας. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 20.19 
∆είκτης ανταγωνιστικότητας Balassa (2000-2009) 

 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Μέσος όρος 
2000-09 

Κατασκευή µηχανών γραφείου 
& Η/Υ 

0,1 0,9 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 

Κατασκευή µονωµένων 
συρµάτων & καλωδίων 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Κατασκευή ηλεκτρονικών 
λυχνιών & λοιπών ηλεκ. 
Εξαρτηµάτων 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Κατασκευή τηλεοπτικών & 
ραδιοφωνικών ποµπών κ.ά. 

0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,3 

Κατασκευή τηλεοπτικών & 
ραδιοφωνικών δεκτών και 
σχετικά προϊόντα 

0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,4 0,3 0,3 

Κατασκευή οργάνων και 
συσκευών µέτρησης κ.ά. 

0,2 0,2 0,2 0,8 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 

Πηγή: Ίδιοι υπολογισµοί. 

Αντίστοιχη πορεία ακολουθεί και ο δείκτης Vollrath, καθώς παρουσιάζει 
τη χαµηλή ανταγωνιστικότητα των προϊόντων ΤΠΕ της χώρας µας ως προς τις 
ευρωπαϊκές χώρες. Σύµφωνα µε τον Πίνακα 20.20, παρατηρούµε ότι η ένταση 
της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων ΤΠΕ βαίνει µειούµενη κατά 
την τελευταία τριετία εξέτασης. Τα προϊόντα κατασκευής τηλεοπτικών και 
ραδιοφωνικών ποµπών εµφανίζουν ιδιαίτερη κάµψη στο µέγεθος του δείκτη, ενώ 
καλύτερες σχετικά επιδόσεις παρουσιάζουν τα προϊόντα κατασκευής ηλεκτρο-
νικών λυχνιών & λοιπών ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων (µέσος περιόδου -0,8% και   
-0,3%, αντίστοιχα). Σύµφωνα µε τους δείκτες ανταγωνιστικότητας µπορούµε να 
συµπεράνουµε ότι η αύξηση κυρίως των εισαγωγών και λιγότερο των εξαγωγών 
των προϊόντων ΤΠΕ µετά το 2005, είχαν ως αποτέλεσµα τη σταδιακή µείωση τις 
ανταγωνιστικότητας της χώρας µας στα εν λόγω προϊόντα.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 20.20 
∆είκτης ανταγωνιστικότητας Vollrath (2000-2009) 

 
 

2000 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Μέσος όρος 
2000-09 

Κατασκευή µηχανών γραφείου & 
Η/Υ -0,6 -1,5 -0,7 -0,8 -0,7 -0,8 -0,8 -0,7 -0,9 -0,8 
Κατασκευή µονωµένων συρµάτων 
& καλωδίων -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 0,6 -0,6 
Κατασκευή ηλεκτρονικών λυχνιών 
& λοιπών ηλεκ. εξαρτηµάτων -0,3 -0,3 -0,3 -0,2 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 
Κατασκευή τηλεοπτικών & 
ραδιοφωνικών ποµπών κ.ά. -0,8 -0,7 -0,9 -0,8 -0,7 -0,8 -0,8 -0,9 -0,9 -0,8 
Κατασκευή τηλεοπτικών & 
ραδιοφωνικών δεκτών και σχετικά 
προϊόντα -0,7 -0,7 -0,8 -0,8 -0,7 -0,7 -0,8 -0,9 -0,9 -0,8 
Κατασκευή οργάνων και 
συσκευών µέτρησης κ.ά. -0,8 -0,8 -0,8 -1,3 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 

Πηγή: Ίδιοι υπολογισµοί. 
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20.6. Χρηµατοοικονοµικά χαρακτηριστικά  

Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι η ανάλυση των χρηµατοοικονοµικών 
χαρακτηριστικών των δέκα µεγαλύτερων επιχειρήσεων του τοµέα των ΤΠΕ 
(σύµφωνα µε τα µερίδια των πωλήσεών τους για το 2008), σε µια προσπάθεια 
περιγραφής της δυναµικότητας του εταιρειών που απαρτίζουν τη συγκεκριµένη 
αγορά. Να σηµειωθεί ότι η συγκεκριµένη ανάλυση πραγµατοποιείται στην 
περίοδο 1999-2008 και αφορά στους κλάδους παραγωγής αγαθών ΤΠΕ, παροχής 
υπηρεσιών ΤΠΕ και εµπορίας αγαθών και υπηρεσιών ΤΠΕ. Ειδικότερα, µε βάση 
τους δηµοσιευµένους ισολογισµούς των εταιρειών αναλύονται η απόδοση του 
ενεργητικού, η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων, ο δείκτης ρευστότητας,  ο δείκτης 
δανειακής πίεσης και το περιθώριο του καθαρού κέρδους. 

20.6.1. Χρηµατοοικονοµικά χαρακτηριστικά του κλάδου παραγωγής 
αγαθών ΤΠΕ 

Η απόδοση του ενεργητικού µετρά την απόδοση των περιουσιακών 
στοιχείων µιας επιχείρησης. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Πίνακα 20.21, η 
απόδοση του ενεργητικού στο σύνολο του κλάδου έχει µειωθεί σηµαντικά τα 
τελευταία χρόνια (από 7,2% το 1999 σε 1,6% το 2008) κυρίως ως αποτέλεσµα 
της σηµαντικής αύξησης των στοιχείων ενεργητικού των επιχειρήσεων του 
κλάδου. Από τις µεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου, η Intracom Telecom Solutions 
είχε αποδοτικότητα ενεργητικού 2,2% το 2008, η Intracom Defense Electronics 
3,2% και η Anco 0,6%. Σηµαντική αποδοτικότητα είχε η εταιρεία Elfon µε 
15,2%. 

Ο δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (Πίνακας 20.21) απεικονίζει την 
κερδοφόρα δυναµικότητα µιας επιχείρησης και παρέχει ένδειξη του κατά πόσο 
επιτεύχθηκε ο στόχος πραγµατοποίησης ενός ικανοποιητικού αποτελέσµατος. 
Στο σύνολο του κλάδου, η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων έχει µειωθεί από 
14,8% το 1999 σε 3,5% το 2008, κυρίως ως αποτέλεσµα της αύξησης του 
παρονοµαστή των ιδίων κεφαλαίων. Η Intracom Telecom Solutions είχε 
αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 4,7% το 2008, η Intracom Defense Electronics 
4,5% και η Anco 1,9%.  

Συνεχίζοντας την ανάλυσή µας, ο δείκτης της ρευστότητας (Πίνακας 
20.21) µάς πληροφορεί εάν µια επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να καλύψει τις 
βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της χρησιµοποιώντας τα άµεσα ρευστοποιήσιµα 
στοιχεία της (κυκλοφορούν ενεργητικό). Είναι ιδιαίτερα σηµαντικός δείκτης και 
προσδιορίζει τη φερεγγυότητα της επιχείρησης απέναντι στους προµηθευτές της 
και τις τράπεζες. Στο σύνολο του κλάδου, παρατηρούµε ότι ο δείκτης ρευστό-
τητας είναι πάνω από το 100%, γεγονός που σηµαίνει ότι οι επιχειρήσεις του 
κλάδου έχουν τη δυνατότητα να χρηµατοδοτήσουν άµεσα τις υποχρεώσεις τους 
χρησιµοποιώντας τα ρευστοποιήσιµα στοιχεία τους. Οι εταιρείες Intracom 
Telecom Solutions και Intracom Defense Electronics έχουν πολύ καλούς δείκτες 
που κινούνται πάνω από το 200%, ενώ ο δείκτης ρευστότητας της Anco ήταν στο 
107% για το 2008. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 20.21  
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία επιχειρήσεων 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Απόδοση ενεργητικού (%) 

INTRACOM 
TELECOM 
SOLUTIONS 

 1,3 0,7 0,5 0,5 0,5 -0,6 -7,7 1,6 2,2 

INTRACOM 
DEFENSE 
ELECTRONICS  

   -24,7 28,0 -37,7 3,0 3,7 3,5 3,2 

ANCO         -3,2 0,8 0,6 

THALES HELLAS    -6,1 -6,0 -1,7 -0,7 -13,2 -5,2 -8,1 -7,3 

O.DI.TEC. -13,9 -1,8 -0,6 0,6 1,3 2,3 1,4 1,6 1,7 1,1 

ELFON LTD 17,0 22,9 47,5 47,4 14,1 8,2 18,4 9,4 10,0 15,2 

MILTECH HELLAS  9,5 8,2 2,9 3,3 14,4 23,0 13,9 17,6 8,1 -2,8 

MICRELEC  8,7 8,2 6,1 0,8 9,9 0,8 1,2 0,8 0,5 -4,1 
CENTRAL   13,6 9,9 5,0 15,0 14,3 8,1 4,7 6,3 5,3 

CRYPTO 
INFORMATICS  

20,4 7,3 10,5 16,8 8,3 5,4 4,1 4,1 5,6 3,1 

Σύνολο κλάδου 7,2 8,4 5,0 1,7 2,7 3,1 0,2 -4,1 1,4 1,6 
Απόδοση ιδίων κεφαλαίων (%) 

INTRACOM 
TELECOM 
SOLUTIONS 

 6,1 1,7 1,3 1,0 1,0 -1,3 -17,3 3,2 4,7 

INTRACOM 
DEFENSE 
ELECTRONICS  

   
-

321,4 
88,2 

-
233,3 

5,8 6,7 5,5 4,5 

ANCO         -25,2 2,6 1,9 

THALES HELLAS   -15,9 -41,0 -16,3 -5,1  -27,4 -87,1  

O.DI.TEC.  -16,7 -1,9 -0,9 1,2 2,9 4,0 2,7 2,9 3,1 2,1 
ELFON  137,2 333,4 785,5 812,8 22,5 144,8 57,5 25,6 23,8 32,4 

MILTECH HELLAS  403,4 61,7 31,1 31,2 84,1 58,9 32,7 38,7 15,0 -6,5 

MICRELEC  60,3 60,8 39,7 4,2 39,8 3,3 4,8 3,6 2,3 -22,1 

CENTRAL  46,3 33,5 16,1 45,1 39,2 24,9 18,0 27,7 24,2 

CRYPTO 
INFORMATICS  

40,5 31,6 95,3 120,4 71,1 39,6 41,3 45,5 35,7 16,9 

Σύνολο κλάδου 14,8 20,1 12,7 5,5 8,6 8,6 0,4 -9,5 2,9 3,5 
Ρευστότητα (%) 

INTRACOM 
TELECOM 
SOLUTIONS 

 95,8 90,6 142,9 157,2 145,0 117,3 110,4 124,6 238,7 

INTRACOM 
DEFENSE 
ELECTRONICS  

   110,3 153,1 138,3 133,9 139,4 167,5 204,3 

ANCO         111,2 109,0 107,7 

THALES HELLAS    158,5 99,6 84,5 84,2 62,8 78,1 75,3 80,2 

O.DI.TEC 272,0 166,4 83,2 219,2 102,2 129,4 102,8 108,2 110,8 116,0 

ELFON 101,6 99,7 96,7 96,8 248,0 96,4 135,5 151,6 147,9 166,3 

MILTECH HELLAS  85,8 95,0 74,3 70,4 82,3 99,2 125,5 118,1 188,1 109,0 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 20.21 (συνέχεια) 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Ρευστότητα (%) 

MICRELEC  104,9 95,6 91,9 115,1 119,7 100,8 98,7 103,3 101,1 107,0 

CENTRAL   114,0 118,0 121,7 127,6 126,7 106,5 105,3 108,4 107,8 

CRYPTO 
INFORMATICS  

196,0 126,3 110,9 116,9 112,0 113,1 108,8 117,1 122,6 119,5 

Σύνολο κλάδου 175,7 125,2 114,0 116,7 106,9 105,1 107,7 119,4 116,2 127,4 
∆ανειακή πίεση (%) 

INTRACOM 
TELECOM 
SOLUTIONS 

 78,6 55,1 59,6 50,7 53,8 57,3 55,6 50,5 52,1 

INTRACOM 
DEFENSE 
ELECTRONICS  

   92,3 68,2 83,8 48,6 45,4 36,1 27,2 

ANCO         87,4 68,1 70,2 

THALES HELLAS   61,8 85,3 89,6 85,9 103,5 81,0 90,7 101,4 

O.DI.TEC. 16,6 8,0 35,9 53,4 56,2 42,3 45,9 45,5 46,6 48,0 

ELFON 87,6 93,1 93,9 94,2 37,4 94,4 68,0 63,2 58,0 53,1 

MILTECH HELLAS 97,6 86,7 90,7 89,5 82,9 61,0 57,4 54,5 46,0 57,1 

MICRELEC  85,5 86,5 84,6 79,9 75,1 74,4 74,5 76,4 80,0 81,2 

CENTRAL   70,7 70,4 69,1 66,7 63,4 67,5 73,7 77,3 78,0 

CRYPTO 
INFORMATICS  

49,6 77,1 88,9 86,1 88,3 86,3 90,0 91,1 84,2 81,7 

Σύνολο κλάδου 53,0 51,9 56,2 57,3 64,4 68,4 69,0 60,8 58,0 51,4 
Περιθώριο καθαρού κέρδους (%) 

INTRACOM 
TELECOM 
SOLUTIONS 

 1,1 1,7 2,2 1,8 0,9 -4,3 -13,8 2,7 4,5 

INTRACOM 
DEFENSE 
ELECTRONICS  

   -12,6 25,3 -64,5 21,1 7,0 5,7 5,8 

ANCO         -3,0 1,0 0,7 

THALES HELLAS    -45,4 -16,1 -3,1 -0,9 -21,5 -9,2 -16,8 -23,1 

O.DI.TEC.    5,0 6,4 4,8 3,8 3,9 3,9 2,7 

ELFON  20,6 37,6 38,0 44,2 18,4 6,9 11,5 9,2 9,1 13,8 

MILTECH HELLAS  13,0 6,2 2,6 3,7 13,3 14,3 12,0 14,3 8,8 -4,1 

MICRELEC  8,0 6,3 7,8 2,4 13,2 1,9 2,3 1,8 1,2 -11,1 

CENTRAL   8,3 8,9 5,1 10,8 12,6 8,5 6,3 6,8 6,7 

CRYPTO 
INFORMATICS  

6,5 3,3 3,6 7,9 4,6 3,9 4,0 3,4 3,6 2,6 

Σύνολο κλάδου 8,1 8,9 7,0 2,9 4,0 4,0 0,7 -7,1 2,3 3,1 
        Πηγή: ∆ηµοσιευµένοι Ισολογισµοί, ICAP, Επεξεργασία ΚΕΠΕ. 
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Μέσω του δείκτη δανειακής πίεσης (Πίνακας 20.21) προκύπτει το 
ποσοστό των περιουσιακών στοιχείων που έχει χρηµατοδοτηθεί από τους 
βραχυπρόθεσµους και µακροπρόθεσµους πιστωτές της επιχείρησης. Για το 
σύνολο του κλάδου, το 2008 φαίνεται ότι το 50% των περιουσιακών στοιχείων 
του κλάδου έχει χρηµατοδοτηθεί από πιστωτές και το υπόλοιπο 50% από ίδια 
κεφάλαια. Ο δείκτης δανειακής πίεσης της Intracom Telecom Solutions έχει 
µειωθεί σηµαντικά, από 78,5% το 2000 σε 52% το 2008, ενώ και ο αντίστοιχος 
δείκτης της Intracom Defense Electronics είναι πολύ χαµηλά, στο 27% έναντι 
92% το 2002. Ο δείκτης δανειακής πίεσης της Anco ήταν στο 70% για το 2008. 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι αυτός ο δείκτης είναι σηµαντικός για το αξιόχρεο µιας 
επιχείρησης καθώς όσο µεγαλύτερο είναι το ύψος των ιδίων κεφαλαίων µιας 
επιχείρησης, τόσο µεγαλύτερη προστασία παρέχεται στους δανειστές της και 
τόσο µικρότερη είναι η πίεση που ασκείται σε αυτήν για την εξόφληση των 
υποχρεώσεών της και την πληρωµή τόκων.  

Τέλος, όσον αφορά στα περιθώρια καθαρού κέρδους του κλάδου (Πίνακας 
20.21), έχουν µειωθεί σηµαντικά στο 3,1% το 2008 από 8,1% το 1999.  Τα 
περιθώρια καθαρού κέρδους της Intracom Telecom Solutions έχουν αυξηθεί 
σηµαντικά σε σχέση µε προηγούµενες χρήσεις φτάνοντας το 4,5% το 2008. 
Αντίστοιχα, τα περιθώρια κέρδους της Intracom Defense Electronics και της 
Anco  κινούνται στο 5,8% και στο 0,7%, αντίστοιχα. Αξίζει να αναφερθεί ότι 
υπάρχουν περιπτώσεις επιχειρήσεων µε µεγάλη µεταβλητότητα στα περιθώρια 
καθαρού κέρδους (Intracom Defense Electronics, Thales Hellas) που οφείλεται 
στην υψηλή µεταβλητότητα των κερδών. 

20.6.2. Χρηµατοοικονοµικά χαρακτηριστικά του κλάδου παροχής 
υπηρεσιών ΤΠΕ 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Πίνακα 20.22, η απόδοση του ενεργητικού 
στο σύνολο του κλάδου έχει µειωθεί σηµαντικά τα τελευταία χρόνια (από 12,2% 
το 2006 σε 6% το 2008) ως αποτέλεσµα της µείωσης της κερδοφορίας του 
κλάδου τα τελευταία χρόνια και της αύξησης των στοιχείων ενεργητικού των 
επιχειρήσεων. Από τις µεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου, ο ΟΤΕ έχει υψηλή 
αποδοτικότητα ενεργητικού (6%), ενώ οι υπόλοιπες δύο µεγάλες επιχειρήσεις 
του κλάδου, η COSMOTE και η VODAFONE έχουν ακόµα υψηλότερη αποδοτι-
κότητα ενεργητικού 15,3% και 22,1%, αντίστοιχα. 

Όσον αφορά στην απόδοση ιδίων κεφαλαίων στο σύνολο του κλάδου 
(Πίνακας 20.22), αυτή έχει µειωθεί σηµαντικά, από τα επίπεδα του 30% τη διετία 
2006-2007 στο 19% το 2008, ως αποτέλεσµα της µειωµένης κερδοφορίας. Και 
σε αυτό το δείκτη η αποδοτικότητα του ΟΤΕ είναι σηµαντικά χαµηλότερη όταν 
συγκρίνεται µε τις υπόλοιπες δύο µεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου. 
Συγκεκριµένα, η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων του ΟΤΕ κινείται στα επίπεδα 
του 15% για το 2008, όταν η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων της COSMOTE 
προσέγγιζε το 57% και της VODAFONE το 43%.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 20.22  
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία επιχειρήσεων 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Απόδοση ενεργητικού (%) 

HELLENIC 
TELECOMMUNICATIONS 
ORGANIZATION - OTE 

7,9 8,8 5,3 4,2 2,7 0,7 -8,7 11,5 12,0 6,0 

COSMOTE MOBILE 
TELECOMMUNICATIONS 
SERVICES  

6,3 7,6 12,1 15,5 15,4 38,3 29,6 15,1 14,8 15,3 

VODAFONE - PANAFON 
HELLENIC 
TELECOMMUNICATIONS 
COMPANY  

22,0 16,8 11,6 11,6 15,7 31,6 30,2 26,5 29,1 22,1 

INTRALOT  8,7 20,6 34,4 31,9 33,6 44,6 46,3 24,1 19,0 7,8 

OTEGLOBE    0,03 0,9 5,6 9,7 17,3 15,9 1,3 -12,2 

MULTICHOICE HELLAS  -18,3 -42,4 -39,0 -3,9 17,2 10,9 11,7 7,5 15,7 -3,3 

FORTHNET  1,7 1,5 1,2 -3,9 0,3 3,0 1,6 -9,3 -18,5 -9,4 

FIRST DATA HELLAS 
PROCESSING SERVICES & 
HOLDINGS  

       -7,6 0,1 -0,7 

HELLAS ON LINE  3,9 10,1 5,0 -1,7 0,8 -4,6 23,0 10,5 -13,8 -10,0 

SINGULAR LOGIC  7,5 6,7 5,1 -15,8 -4,4 -19,2 -17,3 -3,2 3,4 6,1 

Σύνολο κλάδου 9,0 9,1 6,5 5,9 5,3 10,4 5,1 12,3 11,4 6,0 
Απόδοση ιδίων κεφαλαίων (%) 

HELLENIC 
TELECOMMUNICATIONS 
ORGANIZATION - OTE 

14,8 18,0 11,48 10,6 6,9 1,7 -23,0 24,0 28,3 15,0 

COSMOTE MOBILE 
TELECOMMUNICATIONS 
SERVICES  

21,7 17,2 32,7 39,0 39,1 66,3 84,9 70,8 59,6 57,0 

VODAFONE - PANAFON 
HELLENIC 
TELECOMMUNICATIONS 
COMPANY  

58,5 36,7 28,2 24,4 25,4 45,7 41,0 33,4 54,1 43,1 

INTRALOT  10,6 35,5 66,7 62,7 62,3 76,7 82,4 82,4 51,9 24,8 

OTEGLOBE    0,04 42,4 76,7 109,7 94,2 77,2 2,1 -23,4 

MULTICHOICE HELLAS  175,1 97,0 45,3 4,7 -24,6 115,0 56,4 29,5 282,1 -180,7 

FORTHNET  2,4 1,7 1,4 -5,9 0,4 6,2 3,7 -14,5 -39,5 -13,5 

FIRST DATA HELLAS 
PROCESSING SERVICES & 
HOLDINGS  

       -38,0 0,6 -3,4 

HELLAS ON LINE  5,0 14,8 6,2 -1,8 1,0 -5,3 27,2 12,1 -226,1 148,1 

SINGULAR LOGIC  11,6 10,8 8,1 -28,8 -8,1 56,9 69,4 -8,6 7,5 13,6 

Σύνολο κλάδου 18,1 19,1 14,5 14,8 12,8 22,5 12,2 30,0 30,9 19,0 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 20.22 (συνέχεια) 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Ρευστότητα (%) 

HELLENIC 
TELECOMMUNICATIONS 
ORGANIZATION - OTE 

130,1 200,7 132,8 125,7 179,3 142,0 140,2 132,5 52,3 92,9 

COSMOTE MOBILE 
TELECOMMUNICATIONS 
SERVICES  

72,8 102,0 34,9 65,2 81,4 67,2 81,3 102,9 123,4 80,6 

VODAFONE - PANAFON 
HELLENIC 
TELECOMMUNICATIONS 
COMPANY  

45,0 52,8 93,8 76,4 69,0 115,5 159,2 220,5 58,8 63,6 

INTRALOT  554,1 219,0 194,5 158,9 144,6 128,0 139,9 313,0 535,0 564,1 

OTEGLOBE    83,2 89,8 92,9 98,8 106,1 109,7 113,2 86,5 

MULTICHOICE HELLAS  62,3 49,3 38,9 43,4 48,3 101,2 118,0 170,0 74,1 53,7 

FORTHNET  171,5 474,8 277,9 166,1 120,1 89,0 140,5 161,1 131,5 99,5 

FIRST DATA HELLAS 
PROCESSING SERVICES & 
HOLDINGS  

       0,4 85,7 118,4 

HELLAS ON LINE  419,1 224,7 317,5 759,3 287,6 425,5 380,3 483,2 32,1 54,6 

SINGULAR LOGIC  105,1 101,1 219,4 144,7 103,4 54,8 89,5 152,9 229,2 224,8 

Σύνολο κλάδου 112,9 150,1 107,4 111,5 128,5 112,1 125,4 133,5 79,1 92,0 
∆ανειακή πίεση (%) 

HELLENIC 
TELECOMMUNICATIONS 
ORGANIZATION - OTE 

46,8 51,2 54,0 61,1 60,2 58,4 62,2 52,2 57,5 60,3 

COSMOTE MOBILE 
TELECOMMUNICATIONS 
SERVICES  

71,1 55,6 62,9 60,2 60,5 42,3 65,2 78,7 75,1 73,1 

VODAFONE - PANAFON 
HELLENIC 
TELECOMMUNICATIONS 
COMPANY  

62,3 54,1 58,9 52,4 38,1 30,7 26,3 20,7 46,2 48,8 

INTRALOT  17,8 41,9 48,5 49,1 46,1 41,8 43,8 70,7 63,3 68,6 

OTEGLOBE    27,6 97,9 92,6 91,2 81,6 79,4 39,2 47,9 

MULTICHOICE HELLAS  110,5 143,7 186,1 182,9 170,0 90,5 79,2 74,7 94,4 98,2 

FORTHNET  28,2 11,7 12,1 33,9 40,1 51,4 57,5 35,9 53,1 30,5 

FIRST DATA HELLAS 
PROCESSING SERVICES & 
HOLDINGS  

       79,9 78,9 78,9 

HELLAS ON LINE  21,2 31,5 19,9 6,3 16,4 12,9 15,4 13,3 93,9 106,7 

SINGULAR LOGIC  35,0 37,9 36,4 45,3 45,6 133,7 124,9 63,1 54,5 55,0 

Σύνολο κλάδου 50,4 52,3 55,4 60,3 58,2 53,9 58,2 58,6 62,9 68,3 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 20.22 (συνέχεια) 
 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Περιθώριο καθαρού κέρδους (%) 

HELLENIC 
TELECOMMUNICATIONS 
ORGANIZATION - OTE 

15,9 19,4 11,4 9,5 6,7 1,8 -23,0 28,7 37,4 20,4 

COSMOTE MOBILE 
TELECOMMUNICATIONS 
SERVICES  

8,5 9,9 16,7 18,4 18,3 39,7 40,4 38,7 33,5 35,7 

VODAFONE - PANAFON 
HELLENIC 
TELECOMMUNICATIONS 
COMPANY  

21,7 17,8 16,6 13,0 15,1 36,2 33,5 29,3 25,7 20,2 

INTRALOT  37,9 45,4 49,8 40,9 41,1 72,4 79,7 57,2 54,0 19,5 

OTEGLOBE    0,1 1,4 6,4 11,2 8,3 7,6 2,3 -20,4 

MULTICHOICE HELLAS  -8,2 -18,0 -17,1 -1,9 6,8 4,6 4,9 3,3 8,7 -2,2 

FORTHNET  4,8 6,7 4,9 -13,0 0,5 4,2 2,2 -23,6 -42,7 -38,2 

FIRST DATA HELLAS 
PROCESSING SERVICES & 
HOLDINGS  

        0,4 -1,9 

HELLAS ON LINE  11,8 16,3 9,3 -2,2 1,8 -6,6 35,4 15,1 -66,3 -33,2 

SINGULAR LOGIC  13,7 15,3 15,5 -41,4 -10,3 -21,9 -23,1 -12,7 7,3 11,4 

Σύνολο κλάδου 15,0 16,1 11,9 10,4 9,3 17,3 8,8 24,5 24,2 15,9 

Πηγή: ∆ηµοσιευµένοι Ισολογισµοί, ICAP, Επεξεργασία ΚΕΠΕ. 

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ένας χαµηλός δείκτης απόδοσης ιδίων 
κεφαλαίων µπορεί να αποτελεί ένδειξη ότι µια επιχείρηση πάσχει σε κάποιο 
τοµέα της (ανεπαρκής διοίκηση, χαµηλή παραγωγικότητα, υπερεπένδυση 
κεφαλαίων που δεν απασχολούνται παραγωγικά κ.λπ.). Αντιθέτως, ένας υψηλός 
δείκτης αποτελεί ένδειξη ότι η επιχείρηση ευηµερεί και αυτό µπορεί να οφείλεται 
στην επιτυχηµένη διοίκηση, στις ευνοϊκές οικονοµικές συνθήκες, στην εύστοχη 
χρησιµοποίηση κεφαλαίων κ.λ.π.  

Στο σύνολο του κλάδου, παρατηρούµε ότι τα τελευταία δύο χρόνια ο 
δείκτης ρευστότητας έχει υποχωρήσει σε επίπεδα κάτω από το 100% (Πίνακας 
20.22), γεγονός που δείχνει ότι οι επιχειρήσεις του κλάδου συνολικά δεν έχουν 
τη δυνατότητα να χρηµατοδοτήσουν άµεσα τις υποχρεώσεις τους χρησιµο-
ποιώντας όλα τα ρευστοποιήσιµα στοιχεία τους. Από τις µεγάλες επιχειρήσεις 
του κλάδου παρατηρούµε ότι οι περισσότερες έχουν δείκτες που κινούνται κάτω 
από το 100%. Ο ΟΤΕ έχει δείκτη ρευστότητας 92%, η COSMOTE έχει δείκτη 
ρευστότητας 80,5% και η VODAFONE έχει δείκτη ρευστότητας 63%.  

Συνεχίζοντας την ανάλυση των χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών των 
επιχειρήσεων του κλάδου υπηρεσιών ΤΠΕ, παρατηρούµε ότι ο δείκτης δανειακής 
πίεσης στο σύνολο του κλάδου το 2008 ήταν στο 68%, γεγονός που δείχνει ότι το 
68% των περιουσιακών στοιχείων του κλάδου έχει χρηµατοδοτηθεί από πιστωτές 
και το υπόλοιπο 32% από ίδια κεφάλαια (Πίνακας 20.22). Ο δείκτης δανειακής 
πίεσης του ΟΤΕ κινείται σταθερά στα επίπεδα του 60% τα τελευταία χρόνια, ενώ 
ο δείκτης δανειακής πίεσης της COSMOTE είναι στο 73%. Ο αντίστοιχος 
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δείκτης για τη VODAFONE αυξήθηκε τα τελευταία δύο χρόνια, από 20% σε 
48%.  

Τέλος, όσον αφορά στα περιθώρια καθαρού κέρδους του κλάδου (Πίνακας 
20.22), αυτά µειώθηκαν σηµαντικά το 2008, από τα επίπεδα του 25% τη διετία 
2006-2007, στο 16% το 2008. Τα περιθώρια καθαρού κέρδους των τριών µεγα-
λύτερων επιχειρήσεων είναι σχετικά ικανοποιητικά. Συγκεκριµένα ο ΟΤΕ και η 
VODAFONE έχουν περιθώριο καθαρού κέρδους 20%, ενώ η COSMOTE έχει 
περιθώριο που ξεπερνά το 35%.   

20.6.3. Χρηµατοοικονοµικά του κλάδου εµπορίας αγαθών & υπηρεσιών 
ΤΠΕ 

Σύµφωνα µε το ∆ιάγραµµα 20.2 (αναλυτικότερα στοιχεία στο Κεφάλαιο 
14), η απόδοση του ενεργητικού στο σύνολο του κλάδου έχει µειωθεί τα 
τελευταία χρόνια (από 14,6% το 2006 και 6% το 2007 σε -4% το 2008) κυρίως 
ως αποτέλεσµα της σηµαντικής µείωσης της κερδοφορίας των επιχειρήσεων του 
κλάδου. Από τις µεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου, η GERMANOS είχε 
αποδοτικότητα ενεργητικού 3,3% το 2008 έναντι 24,5% το 2006 και 7,6% το 
2007, η INFO QUEST είχε αρνητική αποδοτικότητα -13%, ενώ η απόδοση 
ενεργητικού της SONY ERICSSON αυξήθηκε σηµαντικά από 1,7% το 2006 σε 
12,6% το 2008.  

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 20.2  
Απόδοση ενεργητικού 
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              Πηγή: ∆ηµοσιευµένοι Ισολογισµοί, ICAP, Επεξεργασία ΚΕΠΕ. 

Ίδια είναι η εικόνα που επικρατεί και για το δείκτη της αποδοτικότητας 
ιδίων κεφαλαίων που ήταν, για το σύνολο του κλάδου, -12,6% το 2008, έναντι 
37,6% το 2006 και 16,6% το 2007 (∆ιάγραµµα 20.3). Η GERMANOS είχε 
αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 4,0% το 2008, και η INFO QUEST -19,9%. 
Πολύ υψηλή είναι η απόδοση ιδίων κεφαλαίων της SONY ERICSSON που 
αυξήθηκε από 82% το 2007 σε 224% το 2008. Πάντως θα πρέπει να επισηµανθεί 
ότι η υψηλή µεταβλητότητα στο δείκτη απόδοσης ιδίων κεφαλαίων για κάποιες 
επιχειρήσεις (π.χ. INFOQUEST, SONY ERICSSON) οφείλεται στη σηµαντική 
µεταβλητότητα των ιδίων κεφαλαίων. 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 20.3  
Απόδοση ιδίων κεφαλαίων  
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               Πηγή: ∆ηµοσιευµένοι Ισολογισµοί, ICAP, Επεξεργασία ΚΕΠΕ. 

Στο σύνολο του κλάδου παρατηρούµε ότι ο δείκτης ρευστότητας είναι 
πάνω από το 100%, γεγονός που σηµαίνει ότι οι επιχειρήσεις του κλάδου έχουν 
τη δυνατότητα να χρηµατοδοτήσουν άµεσα τις υποχρεώσεις τους χρησιµο-
ποιώντας τα ρευστοποιήσιµα στοιχεία τους (∆ιάγραµµα 20.4). Η εταιρεία 
GERMANOS έχει πολύ καλή ρευστότητα πάνω από 300%, ενώ η INFO QUEST 
και η SONY ERICSSON έχουν καλούς δείκτες ρευστότητας που κινούνται πάνω 
από το 100%.  

Όσον αφορά στο δείκτη δανειακής πίεσης (∆ιάγραµµα 20.5), για το 
σύνολο του κλάδου το 2008, φαίνεται ότι σχεδόν το 70% των περιουσιακών 
στοιχείων του κλάδου έχει χρηµατοδοτηθεί από πιστωτές και το υπόλοιπο 30% 
από ίδια κεφάλαια. Η εταιρεία GERMANOS έχει πολύ χαµηλό δείκτη δανειακής 
πίεσης (17%), γεγονός που υπονοεί τη χαµηλή εξάρτησή της από τους πιστωτές 
της, ενώ το ίδιο καλή εικόνα έχει και η INFO QUEST, µε δείκτη 32%. Αντίθετα, 
ο δείκτης δανειακής πίεσης της SONY ERICSSON είναι πολύ υψηλός στα 
επίπεδα του 95%.  

Τέλος, όσον αφορά στα περιθώρια καθαρού κέρδους του κλάδου 
(∆ιάγραµµα 20.6), αυτά έχουν µειωθεί σηµαντικά, από 9,9% το 2006 και 4,1% το 
2007, σε -2,8% το 2008. Τα περιθώρια καθαρού κέρδους της GERMANOS 
µειώθηκαν σηµαντικά σε σχέση µε προηγούµενες χρήσεις φτάνοντας στο 1,6% 
το 2008. Αντίστοιχα, τα περιθώρια κέρδους της INFO QUEST ήταν αρνητικά, 
στο -15,1% για το 2008, ενώ τα περιθώρια κέρδους της SONY ERICSSON ήταν 
στο 2%. 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 20.4 
Ρευστότητα 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πηγή: ∆ηµοσιευµένοι Ισολογισµοί, ICAP, Επεξεργασία ΚΕΠΕ. 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 20.5  
∆ανειακή πίεση 

 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πηγή: ∆ηµοσιευµένοι Ισολογισµοί, ICAP, Επεξεργασία ΚΕΠΕ. 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 20.6  
Περιθώριο καθαρού κέρδους   

 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πηγή: ∆ηµοσιευµένοι Ισολογισµοί, ICAP, Επεξεργασία ΚΕΠΕ. 
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20.7. Ανταγωνισµός στον τοµέα ΤΠΕ 

Σκοπός της ενότητας είναι η ανάλυση της αγοράς των ΤΠΕ σε επίπεδο 
επιχειρήσεων, σε µια προσπάθεια σκιαγράφησης του εγχώριου ανταγωνισµού 
στον εν λόγω τοµέα. Συγκεκριµένα, µε βάση τους δηµοσιευµένους ισολογισµούς 
των εταιρειών του τοµέα, αναλύονται τα µερίδια αγοράς των επιχειρήσεων, οι 
πωλήσεις και τα κέρδη τους και δείκτες συγκέντρωσης των κλάδων. Να 
σηµειωθεί ότι η παρακάτω ανάλυση παρατίθεται ξεχωριστά στα τρία επίπεδα των 
κλάδων του τοµέα ΤΠΕ και συγκεκριµένα στον κλάδο παραγωγής αγαθών ΤΠΕ, 
στον κλάδο παροχής υπηρεσιών ΤΠΕ και στον κλάδο εµπορίας αγαθών και 
υπηρεσιών ΤΠΕ. 

20.7.1. Ανταγωνισµός στον κλάδο παραγωγής αγαθών ΤΠΕ 

Σύµφωνα µε τον Πίνακα 20.23, η Intracom Telecom Solutions κατέχει το 
µεγαλύτερο µερίδιο της αγοράς στο συγκεκριµένο κλάδο µε ποσοστό 57,3% επί 
των πωλήσεων, ενώ ακολουθούν η Intracom Defense Electronics µε ποσοστό 
14,4% και η Anco µε ποσοστό 5,3%. Θα πρέπει να σηµειώσουµε εδώ ότι το 2004 
τα µερίδια των εταιρειών Intracom Telecom Solutions και Intracom Defense 
Electronics το 2004 ήταν 0,3% και 0,1%, αντίστοιχα. Μετά από αλµατώδη 
αύξηση των πωλήσεών τους τα έτη 2005 και 2006 (Πίνακας 20.23), τα µερίδια 
των δύο αυτών εταιρειών αυξήθηκαν κατακόρυφα στο 57% και 14,5%, 
αντίστοιχα.   

Πρέπει, επίσης, να σηµειωθεί ότι οι τρεις εταιρείες ανήκουν στον 
υποκλάδο της κατασκευής εξοπλισµού επικοινωνιών. Από τις 10 πρώτες σε 
µερίδια εταιρείες του κλάδου, οι πέντε ανήκουν στον υποκλάδο κατασκευής 
εξοπλισµού επικοινωνιών (INTRACOM TELECOM SOLUTIONS, INTRA-
KOM DEFENSE ELECTRONICS, ANCO, ELFON, CENTRAL, κωδικός 2630), 
οι τρεις στον υποκλάδο κατασκευής ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων (THALLES 
HELLAS, MILTECH HELLAS, MICRELEC, κωδικός 2611), η µια στον υπο-
κλάδο κατασκευής υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισµού (CRYPTO 
INFORMATICS, κωδικός 2620) και µια στον υποκλάδο κατασκευής µαγνητικού 
και οπτικού εξοπλισµού (ODITEC, κωδικός 2680). Αξίζει να σηµειωθεί ότι από 
τις 10 πρώτες σε πωλήσεις εταιρείες το 2008, το 1999 υπήρχαν µόνο οι δύο, 
γεγονός που αναδεικνύει τη δυναµικότητα του κλάδου κατά την τελευταία 
δεκαετία.  

Οι συνολικές πωλήσεις της Intracom Telecom Solutions ανήλθαν το 2008 
σε 260,5 εκατοµµύρια ευρώ, σηµειώνοντας αλµατώδη άνοδο κατά την τελευταία 
τριετία. Τα καθαρά κέρδη της Intracom Telecom Solutions ήταν για το έτος 2008 
11,6 εκατοµµύρια ευρώ. Αντίστοιχα, και οι δύο πρώτες σε µερίδια εταιρείες είναι 
κερδοφόρες, η Intracom Defense Electronics µε πωλήσεις 65,3 εκατοµµύρια 
ευρώ και καθαρά κέρδη 3,7 εκατοµµύρια ευρώ και η Anco µε πωλήσεις 24,2 
εκατοµµύρια ευρώ και κέρδη 176 χιλιάδες ευρώ. Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι 
συνολικές πωλήσεις του κλάδου ανέρχονται σε 454 εκατοµµύρια ευρώ από 39 
εκατοµµύρια ευρώ που ήταν το 1999 (Πίνακας 20.23), µε µέση ετήσια αύξηση 
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της τάξης του 37%. Αντίστοιχα, τα καθαρά κέρδη του κλάδου ανέρχονται σε 
13,9 εκατοµµύρια ευρώ από 3,1 εκατοµµύρια ευρώ που ήταν το 1999.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 20.23 
Πωλήσεις – Kέρδη (σε χιλ.€) – Mερίδια αγοράς (% των πωλήσεων) επιχειρήσεων 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Πωλήσεις 

INTRACOM TELECOM 
SOLUTIONS 

 1.591 289 185 165 350 77.941 301.609 284.024 260.478 

INTRACOM DEF. ELECT.    358 237 76 22.166 78.793 79.285 65.303 

ANCO         22.561 24.562 24.211 

THALES HELLAS   3.033 15.721 28.097 27.622 15.647 13.086 12.182 12.609 

O.DI.TEC.     680 2.296 6.537 9.363 10.659 11.875 12.276 

ELFON LTD 2.292 3.048 7.104 6.310 5.517 7.220 9.856 7.878 9.316 10.440 

MILTECH HELLAS 901 2.943 3.990 2.869 5.527 7.515 6.559 10.511 7.880 7.537 

MICRELEC  4.078 8.907 10.951 4.976 12.153 7.657 9.192 9.230 9.220 7.444 

CENTRAL   4.152 3.551 3.334 5.936 5.027 4.840 4.202 6.054 5.336 

CRYPTO INFORMATICS  1.150 1.502 2.831 3.296 3.541 4.097 3.911 5.100 5.764 4.684 

Σύνολο κλάδου 39.109 61.458 80.193 83.466 111.994 120.977 211.722 513.688 496.029 454.283 

Κέρδη 

INTRACOM TELECOM 
SOLUTIONS 

 18 5 4 3 3 -3.327 -41.730 7.757 11.609 

INTRACOM DEF. ELECT.    -45 60 -49 4.687 5.537 4.556 3.764 

ANCO         -682 236 176 

THALES HELLAS   -1.378 -2.527 -862 -258 -3.358 -1.204 -2.042 -2908 

O.DI.TEC.  -21 -31 -26 34 147 311 354 414 467 329 

ELFON LTD 472 1.147 2.702 2.788 1.013 498 1.136 725 848 1.441 

MILTECH HELLAS 117 182 104 105 738 1.076 787 1.505 695 -309 

MICRELEC  327 561 853 121 1.608 148 216 166 113 -828 

CENTRAL   346 317 169 640 633 411 264 409 356 

CRYPTO INFORMATICS  75 50 101 260 162 158 157 176 209 123 

Σύνολο κλάδου 3.170 5.493 5.625 2.398 4.517 4.861 1.407 -36.549 11.485 13.957 

Μερίδια αγοράς  

INTRACOM TELECOM 
SOLUTIONS 

 2,6 0,4 0,2 0,1 0,3 36,8 58,7 57,3 57,3 

INTRACOM DEF. ELECT.     0,4 0,2 0,1 10,5 15,3 16,0 14,4 

ANCO         4,4 4,9 5,3 

THALES HELLAS   3,8 18,8 25,1 22,8 7,4 2,5 2,5 2,8 

O.DI.TEC.     0,8 2,0 5,4 4,4 2,1 2,4 2,7 

ELFON LTD 5,9 5,0 8,9 7,6 4,9 6,0 4,7 1,5 1,9 2,3 

MILTECH HELLAS 2,3 4,8 5,0 3,4 4,9 6,2 3,1 2,0 1,6 1,7 

MICRELEC  10,4 14,5 13,7 6,0 10,8 6,3 4,3 1,8 1,9 1,6 

CENTRAL   6,8 4,4 4,0 5,3 4,2 2,3 0,8 1,2 1,2 

CRYPTO INFORMATICS  2,9 2,4 3,5 3,9 3,2 3,4 1,8 1,0 1,2 1,0 

Πηγή: ∆ηµοσιευµένοι Ισολογισµοί, ICAP, Επεξεργασία ΚΕΠΕ. 
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Σύµφωνα µε τον Πίνακα 20.24, ο κλάδος παραγωγής ΤΠΕ φαίνεται ότι 
έχει υψηλά ποσοστά συγκέντρωσης, καθώς οι 4 πρώτες εταιρείες του κλάδου 
κατέχουν το 79,8% (δείκτης CR4) της αγοράς, ενώ οι 8 πρώτες εταιρείες 
κατέχουν το 88,1% της αγοράς (δείκτης CR8). Οι δείκτες συγκέντρωσης του 
κλάδου παρουσιάζουν έντονη διακύµανση καθώς βλέπουµε ότι το συνολικό 
µερίδιο των 4 πρώτων εταιρειών από 53% που ήταν το 1999, µειώθηκε σε 24% 
το 2006, ενώ την τελευταία διετία αυξήθηκε σηµαντικά στο 79,8%. Αντίστοιχα, 
και ο δείκτης Herfindahl παρουσιάζει αυξητικές τάσεις τα τελευταία δύο χρόνια, 
επιβεβαιώνοντας τις τάσεις συγκέντρωσης του κλάδου παραγωγής αγαθών ΤΠΕ. 
Όπως αναλύθηκε σε προηγούµενη παράγραφο, κατά τη διετία 2005-2006, 
αυξήθηκαν σηµαντικά τα µερίδια των δύο πρώτων σε πωλήσεις εταιρειών του 
κλάδου, της Intracom Telecom Solutions και της Intracom Defense Electronics. 
Αυτό φαίνεται από τον Πίνακα 20.24 ότι είχε ως αποτέλεσµα τη σηµαντική 
αλλαγή στη δοµή της αγοράς, αφού όλοι οι δείκτες συγκέντρωσης έχουν αυξηθεί 
σηµαντικά µετά το 2004.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 20.24 
∆είκτες συγκέντρωσης (%) 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

∆είκτης 
συγκέντρωσης CR4 

53,4 51 43,7 45,5 49,5 44,3 59,3 24,3 80,6 79,8 

∆είκτης 
συγκέντρωσης CR8 

72,5 69,8 65,9 65,7 68,9 66,1 75,4 31,2 88,4 88,1 

∆είκτης Herfindahl 9,0 9,4 7,3 7,8 9,9 8,6 16,4 2,8 35,9 35,6 

      Πηγή: ∆ηµοσιευµένοι Ισολογισµοί, ICAP, Επεξεργασία ΚΕΠΕ. 

Αξίζει να σηµειωθεί, πάντως, ότι στο συγκεκριµένο κλάδο υφίσταται 
ανταγωνισµός από το εξωτερικό καθώς, όπως είδαµε στην ενότητα που εξετάζει 
το εξωτερικό εµπόριο, οι εισαγωγές προϊόντων ΤΠΕ για τα έτη 2007 και 2008 
άγγιξαν τα 3,5 δισεκατοµµύρια ευρώ.   

20.7.2. Ανταγωνισµός στον κλάδο παροχής υπηρεσιών ΤΠΕ 

Οι τρεις µεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου παροχής υπηρεσιών ΤΠΕ 
προέρχονται από τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών (6190) και είναι ο ΟΤΕ, η 
COSMOTE και η VODAFONE (Πίνακας 20.25). Οι υπόλοιπες µεγάλες 
εταιρείες είναι η INTRALOT (κωδικός 5829, Παραγωγή Λογισµικού), η 
OTEGLOBE (Τηλεπικοινωνίες, κωδικός 6190), η MULTICHOICE (Τηλεπικοι-
νωνίες, κωδικός 6190), η FORTHNET (Τηλεπικοινωνίες, κωδικός 6190), η 
FIRST DATA HELLAS (Επεξεργασία ∆εδοµένων, κωδικός 6311), η HELLAS 
ON LINE (Τηλεπικοινωνίες, κωδικός 6190) και η SINGULAR LOGIC (κωδικός 
5829, Παραγωγή Λογισµικού). Ο ΟΤΕ έχει µερίδιο αγοράς 30% επί των 
πωλήσεων, η COSMOTE 22% και η VODAFONE 18%. Αξίζει να σηµειωθεί ότι 
το µερίδιο αγοράς του ΟΤΕ έχει µειωθεί στο ήµισυ σε σχέση µε το 1999 που 
ήταν υψηλότερο του 60%. Όπως θα δούµε παρακάτω, αυτό πιθανότατα οφείλεται 
στην αύξηση του ανταγωνισµού που έχει παρατηρηθεί στο συγκεκριµένο κλάδο 
τα τελευταία χρόνια.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 20.25 
Πωλήσεις – Κέρδη (σε χιλ. ευρώ) – Μερίδια αγοράς (% των πωλήσεων) επιχειρήσεων 

Πωλήσεις 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
HELL. TELECOM. 
ORG. – OTE 

3.000.344 3.213.119 3.445.774 3.451.343 3.118.852 2.746.400 2.707.000 2.714.500 2.682.700 2.589.700 

COSMOTE MOBILE 
TELECOM. SERV.  

343.617 595.059 848.695 1.105.819 1.254.066 1.470.696 1.517.464 1.630.614 1.735.878 1.843.120 

VODAFONE-
PANAFON HEL. 
TELECOM. COMP. 

760.746 950.924 977.039 1.255.806 1.473.712 1.669.862 1.807.394 1.772.321 1.670.790 1.505.608 

INTRALOT  10.099 30.370 59.481 93.901 110.405 110.713 123.707 231.115 176.036 198.077 
OTEGLOBE    38.213 49.859 53.730 86.936 134.680 162.960 165.061 178.151 
MULTICHOICE 
HELLAS  

107.166 129.085 115.279 115.322 131.634 150.628 161.891 176.789 190.673 148.137 

FORTHNET  9.966 16.018 18.428 28.063 63.151 76.024 87.959 92.756 113.979 136.111 
FIRST DATA HEL. 
PR. SERV. & HOLD.  

        87.821 104.759 

HELLAS ON LINE  1.614 3.634 6.329 7.606 5.284 3.746 3.898 4.627 44.017 94.322 
SINGULAR LOGIC  10.459 23.670 26.860 27.214 29.528 32.087 31.960 35.556 57.210 71.404 

Σύνολο κλάδου 4.743.582 5.654.530 6.323.077 6.997.543 7.324.021 7.638.732 7.837.325 8.198.709 8.507.928 8.386.425 

 

Καθαρά κέρδη 
HELL. TELECOM. 
ORG. – OTE 

476.007 623.207 393.947 326.563 210.551 50.300 -623.200 780.400 1.004.500 529.700 

COSMOTE MOBILE 
TELECOM. SERV.  

29.154 58.706 141.908 203.624 229.546 584.385 612.909 630.950 582.379 658.278 

VODAFONE-
PANAFON HEL. 
TELECOM. COMP. 

165.434 169.560 162.074 163.059 223.266 604.604 604.895 519.829 430.160 303.530 

INTRALOT  3.826 13.799 29.609 38.456 45.405 80.195 98.576 132.175 95.109 38.739 
OTEGLOBE    50 684 3.463 9.747 11.135 12.361 3.796 -36.344 
MULTICHOICE 
HELLAS  

-8.842 -23.264 -19.734 -2.146 9.018 7.011 7.887 5.868 16.554 -3.266 

FORTHNET  475 1.074 899 -3.662 299 3.202 1.923 -21.887 -48.663 -51.957 
FIRST DATA HEL. 
PR. SERV. & HOLD.  

       -16.570 343 -2.048 

HELLAS ON LINE  191 593 590 -168 93 -248 1.381 699 -29.165 -31.284 
SINGULAR LOGIC  1.438 3.625 4.173 -11.275 -3.030 -7.027 -7.396 -4.500 4.153 8.165 

Σύνολο κλάδου 710.777 908.449 751.383 726.622 680.554 1.321.489 692.139 2.011.886 2.059.714 1.336.275 

 
Μερίδια αγοράς 

HELL. TELECOM. 
ORG. – OTE 

63,2 56,8 54,5 49,3 42,6 35,9 34,5 33,1 31,5 30,9 

COSMOTE MOBILE 
TELECOM. SERV.  

7,2 10,5 13,4 15,8 17,1 19,2 19,4 19,9 20,4 22,0 

VODAFONE-
PANAFON HEL. 
TELECOM. COMP. 

16,0 16,8 15,4 17,9 20,1 21,9 23,1 21,6 19,6 17,9 

INTRALOT  0,2 0,5 0,9 1,3 1,5 1,4 1,6 2,8 2,1 2,4 

OTEGLOBE    0,6 0,7 0,7 1,1 1,7 2,0 1,9 2,1 

MULTICHOICE 
HELLAS  

2,3 2,3 1,8 1,6 1,8 2,0 2,1 2,2 2,2 1,8 

FORTHNET  0,2 0,3 0,3 0,4 0,9 1,0 1,1 1,1 1,3 1,6 

FIRST DATA HEL. 
PR. SERV. & HOLD.  

        1,0 1,2 

HELLAS ON LINE  0,03 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 1,1 

SINGULAR LOGIC  0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,7 0,8 

Πηγή: ∆ηµοσιευµένοι Ισολογισµοί, ICAP, Επεξεργασία ΚΕΠΕ. 

Αντίστοιχα, το µερίδιο της COSMOTE αυξήθηκε σηµαντικά από 7,2% το 
1999, σε 22% το 2008. Το µερίδιο της VODAFONE παραµένει διαχρονικά 
σταθερό την τελευταία δεκαετία σε ποσοστά κοντά στο 20%. Επίσης, από τις 10 
πρώτες σε πωλήσεις εταιρείες το 2008, το 1999 υπήρχαν µόνον οι τέσσερις 
(ΟΤΕ, COSMOTE, VODAFONE και MULTICOICE), γεγονός που δείχνει και 
τη δυναµικότητα του κλάδου κατά την τελευταία δεκαετία.  
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Σύµφωνα µε τον Πίνακα 20.25, οι συνολικές πωλήσεις του κλάδου 
αυξήθηκαν από 4,7 δισεκατοµµύρια ευρώ το 1999, σε 8,4 δισεκατοµµύρια ευρώ 
το 2008, µε µέση ετήσια αύξηση της τάξης του 8,5%. Όσον αφορά στις πωλήσεις 
του ΟΤΕ, αυτές µειώθηκαν από 3 δισεκατοµµύρια ευρώ το 1999 σε 2,6 
δισεκατοµµύρια ευρώ το 2008. Αντιθέτως, ο κύκλος εργασιών της COSMOTE 
αυξήθηκε σηµαντικά από 343 εκατοµµύρια ευρώ το 1999 σε 1,8 δισεκατοµµύρια 
ευρώ το 2008, µε µέση ετήσια αύξηση της τάξης του 48%. Σηµαντική ήταν και η 
αύξηση των πωλήσεων της VODAFONE, από 760 εκατοµµύρια ευρώ το 1999, 
σε 1,5 δισεκατοµµύρια ευρώ το 2008, µε µέση ετήσια αύξηση της τάξης του 
10,8%. Τα καθαρά κέρδη του κλάδου έχουν αυξηθεί από 710 εκατοµµύρια το 
1999 σε 1,3 δισεκατοµµύρια το 2008, ακολουθώντας µέση ετήσια αύξηση της 
τάξης του 9,7%. Ο ΟΤΕ, παρά το γεγονός ότι µειώθηκε ο κύκλος εργασιών του, 
κατάφερε να αυξήσει την κερδοφορία του από 476 εκατοµµύρια το 1999, σε 530 
εκατοµµύρια το 2008, µε µέση ετήσια αύξηση του 1,2%. Αντίστοιχα, η 
COSMOTE αύξησε σηµαντικά την κερδοφορία της, από 29 εκατοµµύρια το 
1999 σε 658 εκατοµµύρια το 2008, µε µέση ετήσια αύξηση κερδών της τάξης του 
240%. Η VODAFONE αύξησε επίσης σηµαντικά την κερδοφορία της µε µέση 
ετήσια αύξηση πάνω από 9% και κέρδη που ξεπερνούν τα 300 εκατοµµύρια 
ευρώ. Είναι σηµαντικό να σηµειώσουµε εδώ ότι η πιο κερδοφόρα εταιρεία του 
κλάδου παροχής  υπηρεσιών ΤΠΕ είναι η COSMOTE παρά το γεγονός ότι έχει 
µικρότερο µερίδιο αγοράς από τον ΟΤΕ. 

Ο κλάδος παροχής υπηρεσιών ΤΠΕ έχει υψηλά ποσοστά συγκέντρωσης, 
καθώς οι 4 πρώτες εταιρείες του κλάδου κατέχουν το 73% της αγοράς, ενώ οι 8 
πρώτες εταιρείες κατέχουν σχεδόν το 80% της αγοράς (Πίνακας 20.26). Όπως 
για τον κλάδο παραγωγής ΤΠΕ, πιθανότατα η αυξηµένη συγκέντρωση στον 
κλάδο υπηρεσιών ΤΠΕ να οφείλεται στις υψηλές οικονοµίες κλίµακας που 
πρέπει να προσεγγίσει µια εταιρεία προκειµένου να είναι οικονοµικά 
ανταγωνίσιµη. Αξιοσηµείωτο είναι, πάντως, ότι οι δείκτες συγκέντρωσης του 
κλάδου παρουσιάζουν πτωτική πορεία καθώς βλέπουµε ότι το συνολικό µερίδιο 
των 4 πρώτων εταιρειών από 90% που ήταν το 1999, µειώθηκε σε 73% το 2008. 
Αντίστοιχα, και ο δείκτης Herfindahl παρουσιάζει πτωτικές τάσεις την τελευταία 
δεκαετία, επιβεβαιώνοντας τις παραπάνω τάσεις. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 20.26 
∆είκτες συγκέντρωσης (%) 

∆είκτης 
συγκέντρωσης 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

CR4 90,3 87,9 86,2 85,1 81,7 79,3 79,0 77,4 73,8 73,2 

CR8 93,8 91,5 90,0 89,2 86,6 85,3 84,9 84,2 80,5 79,9 

Herfindahl 43,3 36,4 34,0 30,2 25,2 21,6 21,2 19,8 18,2 17,8 
     Πηγή: ∆ηµοσιευµένοι Ισολογισµοί, ICAP, Επεξεργασία ΚΕΠΕ. 
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20.7.3. Ανταγωνισµός στον κλάδο εµπορίας αγαθών & υπηρεσιών ΤΠΕ 

Η εταιρεία GERMANOS είναι η µεγαλύτερη στο χώρο εµπορίας αγαθών 
ΤΠΕ, καθώς συγκεντρώνει για το 2008 το 17,7% των πωλήσεων (Πίνακας 
20.27). Ακολουθούν άλλες εταιρείες του χώρου όπως η INFO-QUEST µε µερίδιο 
6%, η SONY-ERICSSON µε µερίδιο 5,3%, η ALPHA COPY, η SIEMENS και η 
ERICSSON µε µερίδια κοντά στο 4,5%. Σε σχέση µε τους κλάδους παραγωγής 
και παροχής υπηρεσιών ΤΠΕ φαίνεται ότι στον κλάδο εµπορίας προϊόντων και 
υπηρεσιών, οι κυρίαρχες εταιρείες δεν κατέχουν συγκριτικά υψηλά µερίδια 
πωλήσεων. Επιπλέον, από τις 10 πρώτες εταιρείες σε πωλήσεις, οι έξι ανήκουν 
στον υποκλάδο (µε κωδικό 4652) εµπορίας ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού 
εξοπλισµού (GERMANOS, SONY ERICSSON, ALPHA COPY, SIEMENS, 
ERICSSON HELLAS, ARGOS) και οι υπόλοιπες τέσσερις στον υποκλάδο (µε 
κωδικό 4651) εµπορίας υπολογιστών, περιφερειακών υπολογιστών και 
λογισµικού (INFO QUEST, IBM, ENET SOLUTIONS, UNISYSTEMS). Αξίζει 
να σηµειωθεί ότι από τις 10 πρώτες σε πωλήσεις εταιρείες το 1999, το 2008 
εξακολουθούσαν να υπάρχουν οι οκτώ στις δέκα πρώτες θέσεις.  

Σύµφωνα µε τον Πίνακα 20.27, οι συνολικές πωλήσεις του κλάδου 
αυξήθηκαν από 1,9 δισεκατοµµύρια ευρώ το 1999 σε 4,3 δισεκατοµµύρια ευρώ, 
µε µέση ετήσια αύξηση 13,7%. Παρά τη σηµαντική αύξηση των πωλήσεων την 
τελευταία δεκαετία, τα καθαρά κέρδη του κλάδου το 2008 ήταν αρνητικά µε 
ζηµία της τάξης των 120 εκατοµµυρίων ευρώ, ενώ σηµείωσαν δραµατική µείωση 
από το 2006, οπότε και τα κέρδη του κλάδου ανέρχονταν σε 460 εκατοµµύρια 
ευρώ.  

Οι συνολικές πωλήσεις  της GERMANOS ανέρχονται σε 765 εκατοµµύρια 
ευρώ, µε µέση ετήσια αύξηση την τελευταία δεκαετία της τάξης του 27%, ενώ 
και οι πωλήσεις της INFO-QUEST σηµείωσαν άνοδο της τάξης του 4,5% την 
τελευταία δεκαετία φτάνοντας τα 260 εκατοµµύρια ευρώ. Ο κύκλος εργασιών 
της SONY-ERICSSON για το 2008 ανέρχονταν σε 230 εκατοµµύρια ευρώ.  

Η κερδοφορία της GERMANOS ανέρχεται σε 12,2 εκατοµµύρια ευρώ, 
έχοντας παρουσιάσει σηµαντική µείωση τα τελευταία χρόνια, από 79 
εκατοµµύρια ευρώ το 2005 και 135 εκατοµµύρια ευρώ το 2006, µειώθηκε σε 
29,6 εκατοµµύρια το 2007 και σε 12,2 εκατοµµύρια το 2008. Αντίστοιχη είναι η 
εικόνα και για την INFO-QUEST, η οποία είχε ζηµίες για το 2008 που 
ξεπέρασαν τα 39 εκατοµµύρια ευρώ. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το 2006 τα καθαρά 
κέρδη της INFO-QUEST ξεπέρασαν τα 240 εκατοµµύρια ευρώ. Η κατάσταση 
αυτή µε τη χαµηλή κερδοφορία και τις ζηµίες για το 2008 πιθανότατα οφείλεται 
στις συνέπειες της διεθνούς χρηµατοοικονοµικής κρίσης. Η εικόνα είναι εντελώς 
διαφορετική για τη SONY ERICSSON, η οποία αύξησε τα κέρδη της από 673 
χιλιάδες ευρώ το 2006 σε 4,6 εκατοµµύρια. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 20.27 
Πωλήσεις – Κέρδη (σε χιλ. ευρώ) – Μερίδια αγοράς (% των πωλήσεων) επιχειρήσεων 

Πωλήσεις 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
GERMANOS  221.444 337.951 413.598 516.714 582.160 679.079 757.237 788.231 755.745 765.694 
INFO QUEST  183.832 243.820 293.747 271.896 320.645 380.191 435.286 287.336 268.041 259.877 
SONY ER. 
MOB. COM.  

       286.307 245.859 228.590 

ALPHA COPY  145.107 218.801 272.786 281.313 278.890 236.361 225.636 233.827 236.473 198.417 
SIEMENS  139.915 212.948 274.506 291.043 315.888 393.368 350.018 341.382 332.089 191.139 
ERICSSON  86.248 201.812 116.035 116.442 139.482 168.492 149.220 160.355 162.430 185.442 
IBM HELLAS  133.838 127.684 149.389 119.790 132.146 141.515 129.489 118.843 145.920 170.889 
ENET SOL.- 
LOGICOM  

   18.012 21.398 27.951 42.368 75.442 105.087 134.370 

ARGOS NET 
SOLE SHAR.  

  15.897 56.800 63.375 70.024 75.979 103.681 118.498 122.782 

UNISYSTEMS 
INF. 
SYSTEMS  

35.604 61.412 50.351 49.602 43.600 41.303 43.722 50.822 80.671 121.647 

Σύνολο κλάδου 1.923.758 2.678.005 3.212.005 3.404.783 3.755.585 4.086.982 4.198.623 4.634.631 4.700.899 4.307.728 
 

Καθαρά κέρδη 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
GERMANOS  15.164 30.496 31.785 37.891 40.566 72.210 79.091 135.415 29.672 12.247 
INFO QUEST  22.944 26.177 11.254 -12.491 -9.434 5.038 24.170 242.559 12.091 -39.262 
SONY ER. 
MOB. COM.  

       673 3.441 4.669 

ALPHA COPY  2.212 3.873 5.769 1.544 4.817 7.841 14.930 9.032 19.223 6.219 
SIEMENS  4.681 8.059 9.648 12.276 15.233 23.141 18.788 5.608 17.699 -17.653 
ERICSSON  2.689 3.043 2.209 4.724 5.255 10.076 6.627 6.008 6.281 16.169 
IBM HELLAS  11.725 9.918 11.870 4.200 6.659 7.401 5.431 2.250 2.743 18.012 
ENET SOL.- 
LOGICOM  

   -530 445 40 -195 395 296 -86 

ARGOS NET 
SOLE SHAR.  

  61 107 212 214 282 399 568 680 

UNISYSTEMS 
INF. 
SYSTEMS  

7.562 15.043 7.350 5.988 4.286 6.608 7.802 6.301 6.502 -16.881 

Σύνολο κλάδου 123.454 140.923 87.980 68.706 84.924 185.252 200.016 459.742 194.897 -119.134 
 

Μερίδια 
αγοράς 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

GERMANOS  11,5 12,6 12,9 15,2 15,5 16,6 18,04 17,0 16,1 17,8 

INFO QUEST  9,6 9,1 9,1 8,0 8,5 9,3 10,4 6,2 5,7 6,0 

SONY ER. 
MOB. COM.  

       6,2 5,2 5,3 

ALPHA COPY  7,5 8,2 8,5 8,3 7,4 5,8 5,4 5,0 5,0 4,6 

SIEMENS  7,3 7,9 8,5 8,5 8,4 9,6 8,3 7,4 7,01 4,4 

ERICSSON  4,5 7,5 3,6 3,4 3,7 4,1 3,5 3,5 3,5 4,3 

IBM HELLAS  7,0 4,8 4,6 3,5 3,5 3,5 3,1 2,6 3,1 4,0 

ENET SOL.- 
LOGICOM  

   0,5 0,6 0,7 1,0 1,6 2,2 3,1 

ARGOS NET 
SOLE SHAR.  

  0,5 1,7 1,7 1,7 1,8 2,2 2,5 2,8 

UNISYSTEMS 
INF. 
SYSTEMS  

1,8 2,3 1,6 1,5 1,2 1,0 1,0 1,1 1,7 2,8 

Πηγή: ∆ηµοσιευµένοι Ισολογισµοί, ICAP, Επεξεργασία ΚΕΠΕ. 
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Όπως ήδη αναφέρθηκε, οι µεγάλες εταιρείες του κλάδου εµπορίας αγαθών 
και υπηρεσιών ΤΠΕ δεν έχουν υψηλά ποσοστά στο συνολικό κύκλο εργασιών. 
Αυτό φαίνεται από τα σχετικά χαµηλά αθροιστικά ποσοστά συγκέντρωσης καθώς οι 
4 πρώτες εταιρείες του κλάδου κατέχουν το 33% της αγοράς (Πίνακας 20.28). 
Αντίστοιχα, το ποσοστό των 8 πρώτων εταιρειών µειώθηκε από 62,5% το 1999 σε 
49,5 το 2008. Φαίνεται λοιπόν ότι, εκτός του σχετικά χαµηλού βαθµού 
συγκέντρωσης, υπάρχουν περαιτέρω τάσεις για ένταση του ανταγωνισµού στο 
συγκεκριµένο κλάδο. Ο δείκτης Herfindahl, πάντως, φαίνεται να είναι σταθερός τα 
τελευταία χρόνια, αν και θα πρέπει να επισηµανθεί ότι ο συγκεκριµένος δείκτης 
περιλαµβάνει όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 20.28 
∆είκτες συγκέντρωσης (%) 

 ∆είκτης 
συγκέντρωσης 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

CR4 36,3 37,8 39,1 40,0 39,9 41,3 42,1 36,7 34,1 33,7 

CR8 62,5 62,1 61,0 59,1 55,7 56,2 54,3 50,3 48,3 49,5 

Herfindahl 5,5 5,5 5,6 5,7 5,5 5,8 6,1 5,1 4,7 5,2 
        Πηγή: ∆ηµοσιευµένοι Ισολογισµοί, ICAP, Επεξεργασία ΚΕΠΕ. 

20.8. Συµπεράσµατα 

Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου ήταν να εξεταστεί ο βαθµός του 
ανταγωνισµού στους κλάδους παραγωγής, παροχής υπηρεσιών και εµπορίας 
αγαθών και υπηρεσιών ΤΠΕ. Ο κλάδος παραγωγής ΤΠΕ φαίνεται ότι έχει υψηλά 
ποσοστά συγκέντρωσης, καθώς οι 4 πρώτες εταιρείες του κλάδου κατέχουν το 
79,8% της αγοράς. Παρά τους υψηλούς δείκτες συγκέντρωσης, τα περιθώρια 
κέρδους µειώθηκαν σηµαντικά τα τελευταία χρόνια, ενώ έχει αυξηθεί και ο αριθµός 
των δραστηριοποιούµενων επιχειρήσεων. Επιπλέον, παρά την ολιγοπωλιακή 
διάρθρωση του κλάδου, ο δείκτης τιµών για τα προϊόντα ΤΠΕ ακολούθησε πτωτική 
πορεία κατά τη διάρκεια της περιόδου 2000-2009. Αυτό είναι πιθανόν να οφείλεται 
στη σηµαντική αύξηση των εισαγωγών, οι οποίες πλησιάζουν τα 3,5 
δισεκατοµµύρια ευρώ, µε αποτέλεσµα να υφίσταται ανταγωνισµός από το 
εξωτερικό. 

Επίσης, ο κλάδος παροχής υπηρεσιών ΤΠΕ έχει υψηλά ποσοστά 
συγκέντρωσης, καθώς οι 4 µεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου κατέχουν το 73% της 
αγοράς. Επίσης, έχει αυξηθεί αισθητά ο αριθµός των δραστηριοποιούµενων 
επιχειρήσεων στον κλάδο, ενώ τα περιθώρια κέρδους έχουν αυξηθεί σηµαντικά τα 
τελευταία χρόνια. Παρά τους υψηλούς δείκτες συγκέντρωσης, οι τιµές 
κατανάλωσης υπηρεσιών ΤΠΕ σηµείωσαν πτωτική πορεία την περίοδο 2000-2009, 
µε µέση ετήσια µείωση της τάξης του 2%. 
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O κλάδος εµπορίας αγαθών ΤΠΕ φαίνεται να παρουσιάζει σχετικά χαµηλά 
αθροιστικά ποσοστά συγκέντρωσης (σε σύγκριση µε τους κλάδους παραγωγής 
προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ), καθώς οι 4 πρώτες εταιρείες του κλάδου κατέχουν 
το 33% της αγοράς. Αντίστοιχα, το ποσοστό των 8 πρώτων εταιρειών ήταν 49,5% 
το 2008. Ο αριθµός των δραστηριοποιούµενων επιχειρήσεων έχει αυξηθεί 
σηµαντικά, ενώ τα περιθώρια κέρδους έχουν µειωθεί.   

Σε γενικές γραµµές, τα ευρήµατα της παρούσας µελέτης δείχνουν ότι υπάρχει 
υψηλή συγκέντρωση στον τοµέα των ΤΠΕ. Παρ’ όλα αυτά, οι τιµές των αγαθών και 
υπηρεσιών ΤΠΕ έχουν σηµειώσει πτώση τα τελευταία χρόνια, γεγονός που 
πιθανότατα οφείλεται στον υψηλό βαθµό εισαγωγών από το εξωτερικό αλλά και 
στη σηµαντική τεχνολογική πρόοδο στους τοµείς πληροφορικής και επικοινωνιών.  

Αναφορικά µε τις προοπτικές του εγχώριου τοµέα των ΤΠΕ, φαίνεται ότι το 
δυσµενές οικονοµικό κλίµα σε συνδυασµό µε την ελληνική δηµοσιονοµική κρίση 
αλλά και τις αρνητικές προοπτικές ανάπτυξης θα επηρεάσουν αρνητικά τη συνολική 
ζήτηση για τα επόµενα χρόνια. Θα πρέπει να επισηµανθεί, όµως, ότι τα επόµενα 
χρόνια θα υλοποιηθούν σηµαντικές δράσεις µέσω του Εθνικού Στρατηγικού 
Πλαισίου Αναφοράς που αφορούν στην ψηφιακή σύγκλιση των επιχειρήσεων και 
του δηµόσιου τοµέα. Επιπλέον, οι διαρθρωτικές αλλαγές στην οικονοµία θα 
ευνοήσουν την επιχειρηµατικότητα και, εποµένως, τις επενδύσεις σε νέες 
τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Έτσι, είναι αρκετά πιθανό ο τοµέας 
των ΤΠΕ να επηρεαστεί λιγότερο από την τρέχουσα οικονοµική κρίση, σε σχέση µε 
τους υπόλοιπους κλάδους της ελληνικής οικονοµίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Νικόλαος Γεωργικόπουλος∗ 

Σύνοψη 

Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζεται ο ανταγωνισµός στο ελληνικό τραπεζικό σύστηµα 
κατά την περίοδο 2005-2009. Συγκεκριµένα, εξετάζονται οι δώδεκα εισηγµένες 
ελληνικές εµπορικές τράπεζες σε ατοµική βάση (εφεξής: εισηγµένες τράπεζες) καθώς 
και το µερίδιο αγοράς τους στα συνολικά δάνεια και τις καταθέσεις. Επιπροσθέτως, 
εξετάζονται αναλυτικά οι κατανοµές: (α) του ενεργητικού των εισηγµένων τραπεζών, 
(β) των συνολικών χορηγήσεων προς πελάτες (µη χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα), (γ) 
των χορηγήσεων ανά κατηγορία (δηλ. στεγαστικά, καταναλωτικά και επιχειρηµατικά 
δάνεια), και (δ) των καταθέσεων από πελάτες. Επιπλέον, εξετάζεται η εξέλιξη του 
περιθωρίου επιτοκίων χορηγήσεων-καταθέσεων (εφεξής: περιθώριο) ως ένδειξη του 
ανταγωνισµού, καθώς υπάρχει συσχέτιση της µείωσης του περιθωρίου µε την αύξηση 
του ανταγωνισµού σύµφωνα µε µελέτη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) 
[Βλ. ECB (2000)].  

Καταρχήν, διαπιστώνεται ότι το θεσµικό και εποπτικό πλαίσιο του ελληνικού 
τραπεζικού συστήµατος είναι πλήρως συµβατό µε το πλαίσιο των λοιπών ευρωπαϊκών 
χωρών και δεν δηµιουργεί εµπόδια εισόδου στον ελληνικό τραπεζικό τοµέα. Από τις 
µεταβολές των µεριδίων αγοράς ενεργητικού, δανείων και καταθέσεων καθώς και 
από τη συµπεριφορά των περιθωρίων, διαφαίνεται ότι ο ανταγωνισµός έχει αυξηθεί 
την εξεταζόµενη περίοδο. Κατά την περίοδο 2005-2008 (∆ιάγραµµα 21.2 – Πίνακας 
21.4), υπήρξε σηµαντική αύξηση των χορηγήσεων (συνολικά και ανά κατηγορία) από 
όλες τις εισηγµένες τράπεζες που οφείλεται κυρίως στο ευνοϊκό µακροοικονοµικό 
περιβάλλον και τη σηµαντική ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας τη συγκεκριµένη 
περίοδο. Από τα εξεταζόµενα στοιχεία διαπιστώνεται ότι η χρηµατοδότηση των 
χορηγήσεων πραγµατοποιήθηκε κυρίως από καταθέσεις. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια 
του 2009 το δυσµενές µακροοικονοµικό περιβάλλον οδήγησε σε συρρίκνωση της 

                                                 
∗ Ο συγγραφέας ευχαριστεί την κα. Σ. Σπαθή και τον κ. Τ. Ευθυµιάδη για τις εποικοδοµητικές 
παρατηρήσεις τους. 
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πιστωτικής επέκτασης, η οποία, σε συνδυασµό µε τη στασιµότητα των καταθέσεων, 
κατηύθυναν τις τράπεζες σε εναλλακτικές µορφές χρηµατοδότησης κυρίως µέσω του 
διατραπεζικού δανεισµού από την ΕΚΤ. 

Επιπροσθέτως, από την ανάλυση του δείγµατος των τραπεζών παρατηρήθηκε 
ότι υπάρχει ένας µικρός αριθµός τραπεζών µε µέσο όρο στεγαστικών και 
καταναλωτικών δανείων πολύ υψηλότερο από τις υπόλοιπες. Αυτό µπορεί να 
ερµηνευτεί ως ένδειξη ότι οι τράπεζες που έχουν ήδη αποκτήσει µεγάλο µερίδιο στις 
συγκεκριµένες δύο αγορές, ανταγωνίζονται µεταξύ τους χωρίς να απειλούνται 
ουσιαστικά από τις υπόλοιπες. Σχετικά µε την αγορά των επιχειρηµατικών δανείων, 
διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν περισσότερες τράπεζες µε µεγαλύτερα µερίδια αγοράς.  
Αναφορικά µε τις καταθέσεις, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει και εκεί ένας µικρός αριθµός 
τραπεζών µε µέσο όρο καταθέσεων πολύ υψηλότερο από τις υπόλοιπες. Ωστόσο, η 
ύπαρξη σηµαντικής συγκέντρωσης στον τραπεζικό χώρο µπορεί να ερµηνευτεί και 
διαφορετικά, ότι δηλαδή σχετίζεται θετικά µε τον ανταγωνισµό, δεδοµένου ότι σε 
συνθήκες υψηλής συγκέντρωσης, υπάρχει βελτίωση της αποτελεσµατικότητας κόστους 
- εσόδων λόγω των οικονοµιών κλίµακας. 

Είναι σηµαντικό επίσης να επισηµανθεί ότι, κατά την περίοδο 2005-2009, 
παρατηρήθηκε µείωση του περιθωρίου, µε εξαίρεση το 1ο τρίµηνο του 2009 όπου 
είχαµε απότοµη αύξηση αυτού. Μία ερµηνεία του παραπάνω γεγονότος είναι ότι οι 
ελληνικές τράπεζες µπόρεσαν να αντλήσουν φθηνότερη ρευστότητα από εναλλακτικές 
πηγές, κάνοντας χρήση του κυβερνητικού προγράµµατος ενίσχυσης της ρευστότητας 
της ελληνικής οικονοµίας (28 δις ευρώ), καθώς και µέσω του προγράµµατος 
ενίσχυσης ρευστότητας της ΕΚΤ. Το αποτέλεσµα ήταν να µειωθούν τα υψηλά επιτόκια 
για τις προθεσµιακές καταθέσεις τα  οποία παρατηρήθηκαν το τελευταίο τρίµηνο του 
2008.  

Αξίζει να επισηµανθεί ότι η διαφορά επιτοκίων µεταξύ χορηγήσεων και 
καταθέσεων θεωρείται υψηλή συγκρινόµενη µε άλλες χώρες µέλη της ΕΕ. Αυτό µπορεί 
να σηµαίνει ότι ο ανταγωνισµός στο τραπεζικό σύστηµα δύναται να αυξηθεί ακόµα 
περισσότερο και ιδιαίτερα για τις µεσαίου µεγέθους τράπεζες, ώστε να διεκδικήσουν 
µερίδιο αγοράς από τις µεγάλες τράπεζες σε όλους τους τοµείς της παροχής 
τραπεζικών υπηρεσιών.  

21.1. Εισαγωγή 

Το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα παρουσίασε σηµαντική ανάπτυξη την 
τελευταία δεκαετία και ειδικότερα από την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωζώνη έως 
και τα τέλη του 2008. Σχετικά πρόσφατα (2003) απελευθερώθηκε πλήρως η 
καταναλωτική πίστη. Ωστόσο, από τα µέσα της δεκαετίας του 1980 το ελληνικό 
χρηµατοπιστωτικό σύστηµα υπέστη ένα ριζικό µετασχηµατισµό που οφείλεται τόσο 
στην προσαρµογή της Ελλάδας στους κανονισµούς λειτουργίας του ενιαίου 
χρηµατοπιστωτικού περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και την 
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προετοιµασία της χώρας µας για την ένταξή της στην Ευρωζώνη. Κατά τη διάρκεια 
της δεκαετίας του 1990, πραγµατοποιήθηκαν αρκετές εξαγορές και συγχωνεύσεις µε 
αποτέλεσµα να δηµιουργηθούν ισχυροί τραπεζικοί όµιλοι, βοηθώντας τη χώρα µας 
να εισέλθει στην κατηγορία των οικονοµικά ανεπτυγµένων χωρών. Ως εκ τούτου, 
αυξήθηκε το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών προς τις ελληνικές τράπεζες, µε 
αποτέλεσµα ένα σηµαντικό ποσοστό των µετοχών τους να κατέχεται πλέον από 
ξένους επενδυτές (ιδιώτες και θεσµικούς). Τη δεκαετία του 2000, δύο κρατικές 
τράπεζες, η Εµπορική και η Γενική, εντάχθηκαν σε δύο µεγάλους ευρωπαϊκούς 
τραπεζικούς οµίλους, την Credit Agricole και την Société Générale, αντίστοιχα. 
Επιπροσθέτως, οι ελληνικοί τραπεζικοί όµιλοι κατάφεραν να επεκτείνουν ταχέως τις 
δραστηριότητές τους, σε χώρες εκτός των συνόρων µας. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα, 
οι ελληνικές τράπεζες να έχουν σηµαντική παρουσία σε όλες τις χώρες της Νότιο-
ανατολικής Ευρώπης, σε χώρες της Βόρειο-ανατολικής Ευρώπης, την Τουρκία 
καθώς και την Αίγυπτο.  

Εντούτοις, το έτος 2008, η διεθνής χρηµατοπιστωτική κρίση έκανε 
εντονότερα τα σηµάδια της στη Γηραιά Ήπειρο. Μια κρίση που ξεκίνησε από την 
άλλη άκρη του Ατλαντικού και άπλωσε τα δίχτυα της σε όλη σχεδόν την υφήλιο. Η 
εξωγενής αυτή κρίση καθώς και οι δυσµενείς διεθνείς εξελίξεις στις αγορές 
χρήµατος και κεφαλαίων είχαν σχετικά περιορισµένη επίπτωση στη σταθερότητα 
και τον ανταγωνισµό του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος, σε σχέση µε τα 
συστήµατα άλλων χωρών που επλήγησαν από την κρίση αυτή. Οι επιπτώσεις στις 
ελληνικές τράπεζες προήλθαν αποκλειστικά από τη δυσκολία εύρεσης νέων 
κεφαλαίων καθώς και την απότοµη αύξηση του κόστους χρήµατος, ιδιαίτερα µετά 
την κατάρρευση της επενδυτικής τράπεζας Lehman Brothers τον Σεπτέµβριο του 
2008.  

Σύµφωνα µε στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, η ελληνική 
οικονοµία βρίσκεται σε ύφεση από το 2009. Επιπλέον, από στοιχεία του 
Οργανισµού ∆ιαχείρισης ∆ηµόσιου Χρέους, οι ελληνικές τράπεζες είναι οι 
κυριότεροι επενδυτές σε οµόλογα του ελληνικού ∆ηµοσίου (κατέχουν περίπου το 
18% των οµολόγων αυτών). Οι δυσµενείς εξελίξεις στο µακροοικονοµικό 
περιβάλλον και η επίπτωση στην ποιότητα του χαρτοφυλακίου τους µπορούν να 
επιδράσουν αρνητικά στη σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού µας συστήµατος. 
Επιπροσθέτως, τυχόν περαιτέρω υποβάθµιση της πιστοληπτικής ικανότητας της 
χώρας µας ενδέχεται να επηρεάσει έµµεσα και την αξιολόγηση ορισµένων 
ελληνικών τραπεζών, ιδιαίτερα εκείνων που κατέχουν µεγάλο µερίδιο των κρατικών 
οµολόγων, καθώς και των ιδρυµάτων που ελέγχονται από το ∆ηµόσιο. 

Η παρακάτω έκθεση παραθέτει στοιχεία της εξέλιξης του ανταγωνισµού στο 
ελληνικό τραπεζικό σύστηµα κατά την περίοδο 2005-2009. Συγκεκριµένα, 
εξετάζονται οι δώδεκα εισηγµένες ελληνικές εµπορικές τράπεζες σε ατοµική βάση 
(εφεξής: εισηγµένες τράπεζες) καθώς και το µερίδιο αγοράς τους στα συνολικά 
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δάνεια και τις καταθέσεις. Επιπροσθέτως, εξετάζονται αναλυτικά οι κατανοµές: (α) 
του ενεργητικού των εισηγµένων τραπεζών, (β) των συνολικών χορηγήσεων προς 
πελάτες (µη χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα), (γ) των χορηγήσεων ανά κατηγορία (δηλ. 
στεγαστικά, καταναλωτικά και επιχειρηµατικά δάνεια), και (δ) των καταθέσεων από 
πελάτες.  

Επιπλέον, εξετάζεται η εξέλιξη του περιθωρίου επιτοκίων χορηγήσεων - 
καταθέσεων (εφεξής: περιθώριο) ως ένδειξη του ανταγωνισµού, καθώς υπάρχει 
συσχέτιση της µείωσης του περιθωρίου µε την αύξηση του ανταγωνισµού σύµφωνα 
µε µελέτη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) [Βλ. ECB (2000)]. Πρέπει 
να επισηµανθεί ότι µείωση του περιθωρίου υποδηλώνει µειωµένα επιτοκιακά έσοδα, 
ενώ αντίθετα αύξηση του περιθωρίου συνεπάγεται αύξηση των επιτοκιακών εσόδων 
για τα τραπεζικά ιδρύµατα. 

Από τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από τις µεταβολές των µεριδίων 
αγοράς ενεργητικού, δανείων και καταθέσεων, καθώς και από τη συµπεριφορά των 
περιθωρίων, διαφαίνεται η ύπαρξη ανταγωνισµού σε σχετικά ικανοποιητικά επίπεδα 
σε ό,τι αφορά στο ελληνικό τραπεζικό σύστηµα. 

21.2. Θεσµικό και εποπτικό πλαίσιο του τραπεζικού συστήµατος 

Σύµφωνα µε την ιστοσελίδα της ΤτΕ, το θεσµικό πλαίσιο για την ίδρυση και 
λειτουργία πιστωτικών ιδρυµάτων καθώς και την άσκηση της εποπτείας έχει, κατά 
κύριο λόγο, διαµορφωθεί από την ενσωµάτωση της σχετικής κοινοτικής 
νοµοθεσίας, η οποία είναι συµβατή µε τις αρχές της Βασιλείας, δηλαδή το διεθνές 
κανονιστικό πλαίσιο για την τραπεζική εποπτεία (Basel Committee on Banking 
Supervision). Επιπροσθέτως, υπάρχουν αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος που 
αφορούν τα συστήµατα εσωτερικού ελέγχου, την πρόληψη της χρήσης του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές 
δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας και λοιπά θέµατα. 

21.2.1. Καθορισµός διαδικασίας χορήγησης άδειας λειτουργίας πιστωτικών 
ιδρύµατων 

Η διαδικασία για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας πιστωτικού ιδρύµατος 
καθορίζεται στον Ν.3601/2007 και µε την Π∆/ΤΕ 2526/8.12.2003 και περιλαµβάνει: 
1. Κατάθεση του συνόλου του απαιτούµενου αρχικού κεφαλαίου του υπό ίδρυση 

πιστωτικού ιδρύµατος σε µετρητά στην Τράπεζα της Ελλάδος πριν από την 
κοινοποίηση της σχετικής απόφασής της για τη χορήγηση της άδειας 
λειτουργίας. 

Το ελάχιστο αρχικό κεφάλαιο, κατά κατηγορία πιστωτικού ιδρύµατος, καθορίζεται 
ως εξής:  

• Πιστωτικά ιδρύµατα µε τη µορφή ανώνυµης εταιρείας: € 18.000.000. 
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• Πιστωτικά ιδρύµατα µε τη µορφή πιστωτικού συνεταιρισµού του Ν. 
1667/1986 που δραστηριοποιούνται: 

o Εντός του νοµού της έδρας τους: € 6.000.000. 
o Σε όµορους νοµούς ή στη διοικητική περιφέρεια της έδρας τους:  

€ 10.000.000. 
o Στην περιφέρεια Αττικής, στον Νοµό Θεσσαλονίκης ή σε όλες τις 

περιοχές της χώρας: € 18.000.000, δηλαδή στο ύψος του ελάχιστου 
κεφαλαίου των πιστωτικών ιδρυµάτων που έχουν τη µορφή ανώνυµης 
εταιρείας.  

• Υποκαταστήµατα πιστωτικών ιδρυµάτων µε έδρα σε χώρες εκτός 
Ευρωπαϊκής Ένωσης:   

o Για το πρώτο και µέχρι τέσσερα υποκαταστήµατα: € 9.000.000.  
o Για περισσότερα από τέσσερα υποκαταστήµατα: € 18.000.000, δηλαδή 

στο ύψος του ελάχιστου κεφαλαίου των πιστωτικών ιδρυµάτων που 
έχουν τη µορφή ανώνυµης εταιρείας. 

2. Στοιχεία για τους µετόχους που κατέχουν άµεσα ή έµµεσα ποσοστό τουλάχι-
στον ίσο προς το 10% του µετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιωµάτων ψήφου του 
υπό ίδρυση πιστωτικού ιδρύµατος καθώς και για τους µετόχους, µε ποσοστό 
συµµετοχής άνω του 5%. 

3. Την ταυτότητα δύο  προσώπων που θα απασχολούνται αποκλειστικά στο πιστω-
τικό ίδρυµα και θα έχουν την ευθύνη για τον καθορισµό του προσανατολισµού 
της δραστηριότητάς του, ένα εκ των οποίων θα αποτελεί και µέλος του ∆ιοικη-
τικού Συµβουλίου του πιστωτικού ιδρύµατος. 

4. Την ταυτότητα του προσώπου που θα είναι  επικεφαλής της µονάδας Εσωτερι-
κής Επιθεώρησης. 

5. Την ταυτότητα ενός προσώπου υπεύθυνου για την τήρηση των διατάξεων της 
νοµοθεσίας, σχετικά µε την πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων 
από εγκληµατικές δραστηριότητες. 

6. Την ταυτότητα των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µε διάκριση σε 
εκτελεστικά και µη µέλη και υποβολή για κάθε ένα από αυτά των απαιτούµενων 
δικαιολογητικών. 

7. Σχέδιο καταστατικού του υπό ίδρυση πιστωτικού ιδρύµατος.  
8. Μελέτη σκοπιµότητας της υπό ίδρυση τράπεζας που περιλαµβάνει πλήρη και 

λεπτοµερή περιγραφή των εργασιών καθώς και πρόγραµµα δράσης και 
ανάπτυξης των εργασιών κατά τα πρώτα τρία (3) έτη λειτουργίας. Η µελέτη 
πρέπει να στηρίζεται  στη διερεύνηση της ελληνικής χρηµατοπιστωτικής αγοράς, 
συνεκτιµώµενης της ενοποίησης των χρηµατοπιστωτικών  αγορών στον Ευρω-
παϊκό Οικονοµικό Χώρο και θα πρέπει να αναφέρεται στη γεωγραφική περιοχή 
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και στην κατηγορία πελατείας, που το πιστωτικό ίδρυµα θα απευθυνθεί. Στη 
µελέτη σκοπιµότητας θα πρέπει να περιλαµβάνονται επίσης ο προσδιορισµός 
των πηγών άντλησης των κεφαλαίων και πρόβλεψη των εξελίξεων των  βασικών  
λογαριασµών του ισολογισµού, των αποτελεσµάτων και των ταµειακών ροών 
καθώς και στοιχεία για την προβλεπόµενη εξέλιξη του δείκτη κεφαλαιακής 
επάρκειας κατά τα πρώτα  τρία  (3)  έτη  από  την  έναρξη  της  λειτουργίας  του 
πιστωτικού  ιδρύµατος µε αναφορά στη µέθοδο αξιολόγησης και υπολογισµού 
των κινδύνων (πιστωτικού, αγοράς και λειτουργικού). Ακόµη προβλέπεται 
ανάλυση της οργανωτικής δοµής και της διοικητικής διάρθρωσης του 
πιστωτικού ιδρύµατος, µε τα σχετικά  οργανογράµµατα και αναφορά της 
σύνθεσης και θέσης στο οργανόγραµµα των επιτροπών που πρόκειται να 
συσταθούν για θέµατα εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων.  

Αναφορικά µε την ίδρυση υποκαταστηµάτων ξένων τραπεζών, οι οποίες 
έχουν την έδρα τους σε χώρα µέλος της ΕΕ, η εποπτική αρχή της χώρας προέλευσης 
θα πρέπει να ανακοινώνει στην Τράπεζα της Ελλάδος συγκεκριµένες πληροφορίες 
για το υποκατάστηµα καθώς επίσης και το πλαίσιο το οποίο ισχύει στη χώρα 
προέλευσης για το Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ). 
Επισηµαίνεται ότι το Ελληνικό ΤΕΚΕ καλύπτει όλες τις τράπεζες που έχουν έδρα 
την Ελλάδα καθώς και τα υποκαταστήµατα ξένων τραπεζών που προέρχονται από 
χώρες µη µέλη της ΕΕ, ενώ, σε ό,τι αφορά τα υποκαταστήµατα ξένων τραπεζών της 
ΕΕ, αυτά καλύπτονται από το αντίστοιχο Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων της χώρας 
προέλευσης. 

21.2.2. Εποπτεία του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος 

Η ανάγκη άσκησης εποπτείας στις τράπεζες προκύπτει από το 
διαµεσολαβητικό ρόλο που αυτές διαδραµατίζουν µεταξύ καταθετών και 
δανειοληπτών. Οι τράπεζες δανείζουν, κατά κανόνα µακροπρόθεσµα, πολλαπλάσιο 
ποσό των ιδίων κεφαλαίων τους το οποίο αντλούν από τους καταθέτες και είναι 
(γενικά) υποχρεωµένες να το επιστρέψουν εφόσον απαιτηθεί. Ειδικότερα, οι 
τράπεζες επιτελούν σηµαντικό ρόλο στη µετατροπή της διάρκειας, της ποσότητας, 
του κινδύνου και του βαθµού ρευστότητας των διαθέσιµων δανειακών κεφαλαίων.  

Στόχοι της εποπτείας αυτής είναι η σταθερότητα και αποτελεσµατικότητα του 
πιστωτικού συστήµατος και γενικότερα του χρηµατοπιστωτικού τοµέα της οικονο-
µίας. Επίσης, η εποπτεία αποβλέπει στη διαφάνεια των διαδικασιών και των όρων 
συναλλαγών των τραπεζών. Τα πιστωτικά ιδρύµατα, επίσης, επιβάλλεται να έχουν 
τα απαραίτητα διαθέσιµα κεφάλαια, έτσι ώστε να ενισχυθεί η ικανότητά τους να 
αντιµετωπίζουν τις επιπτώσεις από τυχόν εξωγενείς διαταραχές. 

Με βάση το άρθρο 55Α του καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, η 
εποπτεία ασκείται στα πιστωτικά ιδρύµατα, καθώς και στις ακόλουθες κατηγορίες 
επιχειρήσεων και οργανισµών του χρηµατοπιστωτικού τοµέα της οικονοµίας: 
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� Εταιρείες χρηµατοδοτικής µίσθωσης. 
� Εταιρείες πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων. 
� Εταιρείες αµοιβαίων εγγυήσεων. 
� Ταµεία αντεγγύησης. 
� Ανταλλακτήρια συναλλάγµατος. 
� Εταιρείες διαµεσολάβησης στις διατραπεζικές αγορές. 

Η εποπτεία των τραπεζών, όπως αυτή εξειδικεύεται στο Κεφάλαιο Ε′ του Ν. 
3601/2007 (άρθρα 25-29) και στις σχετικές Πράξεις του ∆ιοικητή της Τράπεζας της 
Ελλάδος (Π∆/ΤΕ 2587 έως και 2596/20.8.2007), αφορά: 

� Τον έλεγχο της φερεγγυότητας.  
� Τον έλεγχο της ρευστότητας. 
� Τον έλεγχο της κεφαλαιακής επάρκειας. 
� Τον έλεγχο της συγκέντρωσης κινδύνων. 
� Την επάρκεια της εταιρικής διακυβέρνησης, περιλαµβανοµένων των συστη-

µάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων. 
� Τις στρατηγικές και τις διαδικασίες για τη διασφάλιση της διατήρησης των 

ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυµάτων στο επίπεδο που απαιτείται για 
την κάλυψη των κινδύνων που αναλαµβάνουν. 

21.2.3. Κανονιστικό εποπτικό πλαίσιο πιστωτικών ιδρύµατων 

Η Τράπεζα της Ελλάδος, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της ως εποπτικής 
αρχής των πιστωτικών και χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων, έχει καθορίσει µε 
εκτελεστικές αποφάσεις κανόνες εποπτείας σχετικούς µε την κεφαλαιακή επάρκεια, 
τα συστήµατα εσωτερικού ελέγχου, την επάρκεια προβλέψεων, τη ρευστότητα, τους 
κανόνες χρηµατοδότησης και διαφάνειας τραπεζικών συναλλαγών. 

21.2.4. Κεφαλαιακή επάρκεια 

Το νέο πλαίσιο για την κεφαλαιακή επάρκεια, γνωστό και ως Βασιλεία II, 
καθιερώνει τους ακόλουθους τρεις θεµελιώδεις άξονες εποπτείας (Πυλώνες):  

� Θεσπίζονται νέες µέθοδοι προσδιορισµού των κεφαλαιακών απαιτήσεων 
έναντι των κινδύνων που τα πιστωτικά ιδρύµατα κατά κανόνα αντιµετω-
πίζουν στο πλαίσιο της άσκησης των δραστηριοτήτων τους και 
καθιερώνονται κεφαλαιακές απαιτήσεις και για τον λειτουργικό κίνδυνο 
(Πυλώνας 1).  

� Καθορίζονται οι αρχές, τα κριτήρια και η διαδικασία µε την οποία καταρχάς 
τα ίδια τα πιστωτικά ιδρύµατα και κατ’ ακολουθίαν η εποπτική αρχή 
(Tράπεζα της Ελλάδος) αξιολογούν την επάρκεια των κεφαλαίων και των 
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συστηµάτων διαχείρισης κινδύνων κάθε πιστωτικού ιδρύµατος χωριστά, σε 
σχέση µε τους πάσης φύσεως κίνδυνους στους οποίους αυτό εκτίθεται ή 
ενδέχεται να εκτεθεί, πέραν από εκείνους που αντιµετωπίζονται στον Πυλώνα 
1 (Πυλώνας 2).  

� Καθιερώνονται υποχρεώσεις δηµοσιοποίησης στοιχείων για την ενίσχυση της 
διαφάνειας και της πειθαρχίας της αγοράς, µε την παροχή στους ενδιαφερό-
µενους της δυνατότητας σύγκρισης τόσο της πολιτικής για τη διαχείριση 
κινδύνων, της κεφαλαιακής και οργανωτικής επάρκειας των πιστωτικών 
ιδρυµάτων, παρέχοντας έτσι κίνητρο για τη βελτίωσή τους, όσο και των 
µεθόδων και πρακτικών που εφαρµόζουν οι εποπτικές αρχές (Πυλώνας 3).  

21.2.5. Συστήµατα εσωτερικού ελέγχου 

Οι βασικότερες προσαρµογές που πραγµατοποιούνται αφορούν κυρίως τα 
εξής: 

� Θεσπίζεται η υποχρέωση σύστασης ανεξάρτητης υπηρεσιακής Μονάδας 
∆ιαχείρισης Κινδύνων σε όλα τα πιστωτικά ιδρύµατα προκειµένου να 
παρακολουθούνται αποτελεσµατικά όλες οι µορφές κινδύνων, περιλαµβανο-
µένου του λειτουργικού. Επιπλέον, ανάλογα µε το µέγεθος και την 
πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων του κάθε πιστωτικού ιδρύµατος, 
θεσπίζεται και υποχρέωση σύστασης Επιτροπής ∆ιαχείρισης Κινδύνων.  

� Θεσπίζεται η υποχρέωση σύστασης λειτουργίας κανονιστικής συµµόρφωσης, 
η οποία θα καλύπτει θέµατα συµµόρφωσης του πιστωτικού ιδρύµατος προς 
το ισχύον νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, µε ιδιαίτερη αναφορά στα 
θέµατα της πρόληψης και καταστολής της νοµιµοποίησης εσόδων από 
εγκληµατικές δραστηριότητες και χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας.  

� Προβλέπεται η υποχρέωση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου να διαθέτει, 
συλλογικά, επαρκείς γνώσεις και εµπειρία για τις  κύριες δραστηριότητες του 
πιστωτικού ιδρύµατος, ώστε να έχει τη δυνατότητα άσκησης εποπτείας επί 
του συνόλου των λειτουργιών του πιστωτικού ιδρύµατος.  

� Ενισχύεται η σηµασία της διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών που 
παρέχονται στους πελάτες, καθώς και της διαφάνειας των συναλλαγών, ως 
αναπόσπαστο µέρος της διαχείρισης του λειτουργικού κινδύνου.  

� Καθορίζονται οι βασικές αρχές που θα ισχύουν στην περίπτωση εκχώρησης 
δραστηριοτήτων σε τρίτους, περιλαµβανοµένων των εργασιών είσπραξης 
οφειλών και διαχείρισης καρτών.  
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21.2.6. Επάρκεια προβλέψεων 

Το ισχύον θεσµικό πλαίσιο έχει ήδη καθορίσει τους συντελεστές που 
εφαρµόζονται επί ορισµένων κατηγοριών απαιτήσεων σε καθυστέρηση των 
πιστωτικών ιδρυµάτων για τον υπολογισµό του ελάχιστου ποσού προβλέψεων. Οι 
ελάχιστες αυτές προβλέψεις καθορίζονται για εποπτικούς σκοπούς και συνδέονται 
µε την αξιολόγηση της κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών ιδρυµάτων. 
Επισηµαίνεται ότι οι µηχανισµοί εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης των κινδύνων 
τους οποίους, µε βάση τις θεσµοθετηµένες αρχές από την Τράπεζα της Ελλάδος, 
εφαρµόζουν οι ίδιες οι τράπεζες, οφείλουν να ενσωµατώσουν τις απαραίτητες 
προσαρµογές των κριτηρίων έγκρισης ή απόρριψης δανείων κατά τη διαδικασία 
προαξιολόγησης. Τα κριτήρια αυτά πρέπει να αναγνωρίζουν τη δυναµική του 
οικονοµικού περιβάλλοντος και τις επιπτώσεις του έντονου ανταγωνισµού στην 
πολιτική ανάληψης κινδύνων και την ταχεία πιστωτική επέκταση.  

21.2.7. Ρευστότητα 

Οι βασικότερες προσαρµογές που πραγµατοποιούνται για τη ρευστότητα 
αφορούν κυρίως στην τήρηση των δεικτών ρευστότητας και την υποβολή των 
σχετικών στοιχείων σε ατοµική και σε ενοποιηµένη βάση. Ακόµη, υιοθετούνται 
αρχές διαχείρισης ρευστότητας σύµφωνα µε τις πρόσφατες εκθέσεις της Επιτροπής 
Ευρωπαϊκών Αρχών Τραπεζικής Εποπτείας (CEBS) και της Επιτροπής της 
Βασιλείας (Basel Committee on  Banking Supervision) για τη διαµόρφωση των 
οποίων έχει συνεκτιµηθεί η µέχρι σήµερα σχετική εµπειρία από την πρόσφατη 
χρηµατοπιστωτική κρίση. Ειδικότερα, δίνεται έµφαση:  

� Στη διενέργεια των ασκήσεων προσοµοίωσης καταστάσεων κρίσης 
ρευστότητας (stress testing) που καλύπτουν όχι µόνον τις άµεσες ανάγκες 
αλλά και τις ανάγκες σε πιο µακροπρόθεσµο ορίζοντα και, κατά το δυνατόν, 
τη συσχέτιση της ρευστότητας µε τους λοιπούς κινδύνους. 

� Στην ενίσχυση του ρόλου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου των τραπεζών στη 
διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας ως προς τη διαµόρφωση της 
στρατηγικής και των πολιτικών διαχείρισης. Έµφαση δίνεται, επίσης, στη 
λήψη των κατάλληλων µέτρων για την προσαρµογή των εσωτερικών 
διαδικασιών και των σχετικών ορίων κατ’ αντιστοιχία µε τη φύση και το 
επίπεδο κινδύνου που επιθυµούν να αναλάβουν, καθώς και στα σχέδια 
αντιµετώπισης καταστάσεων κρίσης ρευστότητας.  
Επιπροσθέτως, παρέχονται κίνητρα για την αποφυγή της υπερβολικής 

στήριξης στη χρηµαταγορά και την κεφαλαιαγορά µε κατάλληλες τεχνικές 
προσαρµογές του τρόπου υπολογισµού των δεικτών ρευστότητας. Καθορίζονται 
κριτήρια διάκρισης µεταξύ καταθέσεων χονδρικής και λιανικής που διαθέτουν 
διαφορετικά χαρακτηριστικά κινδύνου ρευστότητας, δηλαδή διαφορετικό βαθµό 
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µεταβλητότη-τας. Τα πιστωτικά ιδρύµατα ενθαρρύνονται να διενεργούν αναλύσεις 
συµπεριφοράς των εν λόγω κατηγοριών ώστε να αξιολογηθεί από την Τράπεζα της 
Ελλάδος η περαιτέρω προσαρµογή ορισµένων τεχνικών παραµέτρων των δεικτών 
ρευστότητας.  

21.2.8. Κανόνες χρηµατοδότησης 

Οι κανόνες αυτοί αφορούν κανόνες χρηµατοδότησης φυσικών και νοµικών 
προσώπων, όπως: 

� Κατάργηση των περιορισµών που ισχύουν στην καταναλωτική πίστη και 
τα δάνεια που χορηγούνται προς φυσικά πρόσωπα. 

� Κατάργηση των ελάχιστων ορίων επιτοκίων χορηγήσεων και του 
ανώτατου επιτοκίου προεξόφλησης από πιστωτικά ιδρύµατα τίτλων του 
ελληνικού ∆ηµοσίου. 

� Παροχή πιστώσεων από πιστωτικά ιδρύµατα και µέλη του 
Χρηµατιστηρίου Αθηνών για τη διενέργεια χρηµατιστηριακών 
συναλλαγών. 

21.2.9. ∆ιαφάνεια τραπεζικών συναλλαγών 

Η Τράπεζα της Ελλάδος, βάσει των αρµοδιοτήτων της για τη διαφάνεια των 
τραπεζικών συναλλαγών, έχει θεσπίσει κανόνες πληροφόρησης των 
συναλλασσοµένων µε τα πιστωτικά ιδρύµατα. Βασικές αρχές των κανόνων αυτών 
µεταξύ άλλων είναι: 

� Η ενηµέρωση των συναλλασσοµένων για τη φύση και τα χαρακτηριστικά 
των προσφερόµενων προϊόντων και υπηρεσιών και εν γένει για τους όρους 
που διέπουν τις τραπεζικές συναλλαγές τόσο πριν όσο και κατά τη 
διάρκεια λειτουργίας της σύµβασης. 

� Η ανταπόκριση των τραπεζών σε καθορισµένο χρονικό διάστηµα στα 
ερωτήµατα και τις καταγγελίες των πελατών τους. 

� Η διαµόρφωση των διαφηµίσεων κατά τρόπο σαφή και κατανοητό. 

� Η κατάλληλη εκπαίδευση των υπαλλήλων για την παροχή εξειδικευµένων 
υπηρεσιών. 

Από την ενότητα αυτή διαπιστώνεται ότι το θεσµικό και εποπτικό πλαίσιο 
του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος είναι πλήρως συµβατό µε το πλαίσιο των 
λοιπών ευρωπαϊκών χωρών και δεν δηµιουργεί εµπόδια εισόδου στον ελληνικό 
τραπεζικό τοµέα.  
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21.3. Ανταγωνισµός ελληνικού τραπεζικού συστήµατος 

Στην ενότητα αυτή, εξετάζονται αναλυτικά οι κατανοµές: (α) του ενεργητικού 
των εισηγµένων τραπεζών, (β) των συνολικών χορηγήσεων προς πελάτες (µη 
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα), (γ) των χορηγήσεων ανά κατηγορία και (δ) των 
καταθέσεών τους από πελάτες, κατά την περίοδο 2005-2009. Επιπλέον, 
παρουσιάζονται διάφοροι δείκτες αποδοτικότητας-αποτελεσµατικότητας των 
εισηγµένων τραπεζών και τέλος, ερευνάται η εξέλιξη του περιθωρίου (επιτοκίων 
χορηγήσεων-καταθέσεων). Τα παραπάνω στοιχεία θα µας βοηθήσουν να 
διαπιστώσουµε αν υπάρχουν ενδείξεις ανταγωνισµού στο ελληνικό τραπεζικό 
σύστηµα. 

21.3.1. ∆ιάρθρωση του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος 

Όπως προαναφέρθηκε, κατά το διάστηµα 1990-2000 το ελληνικό τραπεζικό 
σύστηµα υπέστη σηµαντικές µεταρρυθµίσεις λόγω εξαγορών, συγχωνεύσεων και 
ιδιωτικοποιήσεων. Αντίθετα, η περίοδος 2000-2009 χαρακτηρίστηκε από σχετικά 
µικρή δραστηριότητα των τραπεζών σε διαρθρωτικό επίπεδο. Πιο συγκεκριµένα, το 
διάστηµα 2005-2009 ο αριθµός των πιστωτικών ιδρυµάτων που δραστηριοποιούνται 
στην Ελλάδα παρέµεινε σχεδόν αµετάβλητος όπως φαίνεται χαρακτηριστικά  στον 
ακόλουθο πίνακα:  

ΠΙΝΑΚΑΣ 21.1 
Αριθµός πιστωτικών ιδρυµάτων στην Ελλάδα 

 Πιστωτικά ιδρύµατα 2005 2006 2007 2008 2009 

Εµπορικές Τράπεζες - εκ των οποίων:  21 21 19 19 19 

 Εγχώριες τράπεζες (Ιδιωτικές): 13 8 8 8 8 

 Εγχώριες τράπεζες (∆ηµοσίου): 3 3 3 3 3 

 Θυγατρικές ξένων τραπεζών: 5 10 8 8 8 

Υποκαταστήµατα ξένων τραπεζών: 23 24 27 30 29 

Λοιπά πιστωτικά ιδρύµατα: 18 17 17 17 17 

Σύνολο πιστωτικών ιδρυµάτων: 62 62 63 66 65 
       Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ). 

Σύµφωνα µε στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), τραπεζικά προϊόντα 
και υπηρεσίες προσφέρονται στην Ελλάδα από 65 πιστωτικά ιδρύµατα µε έδρα ή 
υποκατάστηµα στην Ελλάδα, 283 πιστωτικά ιδρύµατα µε έδρα σε άλλο κράτος 
µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) που παρέχουν υπηρεσίες στην 
χώρα µας εξ αποστάσεως, και τέλος 50 εταιρείες του χρηµατοπιστωτικού συστή-
µατος. 
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Η τραπεζική διαµεσολάβηση στην Ελλάδα διεκπεραιώνεται παραδοσιακά 
από τις ελληνικές εµπορικές τράπεζες οι οποίες ήταν 19 στο τέλος του έτους 2009. 
Από αυτές 8 έχουν έδρα την Ελλάδα και ελέγχονται από ιδιώτες (Εθνική, Alpha 
Bank, Πειραιώς, Aspis Bank, FBB, Proton Bank, Probank, Πανελλήνια), 3 έχουν 
έδρα την Ελλάδα αλλά ελέγχονται από το ελληνικό ∆ηµόσιο (ATEbank, Αττικής, 
Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο), ενώ 8 είναι ελληνικές θυγατρικές ξένων τραπεζών 
(Emporiki Bank, Eurobank, Geniki Bank, Marfin Egnatia Bank, Aegean Baltic 
Bank, Emporiki Credicom, Επενδυτική, Millennium Bank). Πρέπει να επισηµανθεί 
ότι οι ελληνικές εµπορικές τράπεζες (συνολικά 19 το έτος 2009) αποτελούν περίπου 
το 90% του συνολικού ενεργητικού του πιστωτικού συστήµατος, ενώ οι 12 
εισηγµένες τράπεζες (Εθνική, Alpha Bank, Eurobank, Πειραιώς, Emporiki Bank, 
Αττικής, Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο (ΤΤ), ATEbank, Marfin Egnatia Bank, Aspis 
Bank, Proton Bank, Geniki Bank) συγκροτούν περίπου το 86% του συνολικού 
ενεργητικού του πιστωτικού συστήµατος. Η εµπειρική αυτή µελέτη περιορίζεται 
αποκλειστικά στην ανάλυση των εισηγµένων τραπεζών, λόγω του αρκετά υψηλού 
µεριδίου αγοράς τους. 

Ο παρακάτω πίνακας παρέχει το µερίδιο αγοράς του συνολικού ενεργητικού 
σε ατοµική βάση κάθε τράπεζας ως προς το σύνολο των εισηγµένων τραπεζών από 
το 2005 έως το 3ο τρίµηνο του 2009 (2009:Q3), παραθέτοντας ενδιάµεσα τις τιµές 
για το 1ο τρίµηνο του 2009 (2009:Q1) καθώς και για το 2ο τρίµηνο του 2009 
(2009:Q2). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 21.2 
Μερίδιο αγοράς ενεργητικού στο σύνολο των εισηγµένων τραπεζών (%) 

Εισηγµένες τράπεζες Περίοδος 

 2005 2006 2007 2008 2009:Q1 2009:Q2 2009:Q3 

EFG Eurobank 18,93 19,23 20,98 23,30 24,88 25,01 25,32 

Εθνική Τράπεζα 24,17 23,49 21,84 21,10 21,58 21,36 21,88 

Alpha Bank 18,99 17,97 16,61 16,71 15,85 16,68 15,84 

Τράπεζα Πειραιώς 9,60 10,74 13,01 12,57 11,75 11,34 11,12 

Εµπορική Τράπεζα 8,66 8,38 8,24 7,43 7,24 6,76 6,76 

ATEbank 9,17 7,91 7,19 6,93 6,40 6,69 6,71 

Marfin Egnatia Bank 1,49 3,40 3,97 4,75 4,83 4,75 4,91 

Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο 5,25 4,73 4,05 3,73 3,83 3,76 3,77 

Τράπεζα Αττικής 1,12 1,19 1,20 1,13 1,11 1,20 1,21 

Γενική Τράπεζα 1,59 1,47 1,33 1,25 1,20 1,12 1,13 

Aspis Bank 0,90 0,89 0,85 0,62 0,71 0,68 0,68 

Proton Bank 0,13 0,61 0,72 0,49 0,63 0,64 0,66 

Σύνολο τραπεζών (%) 100 100 100 100 100 100 100 

Σύνολο ενεργητικού (δις) 220,4 260,3 325,4 399,3 414,5 431,9 424,6 

     Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ). 
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Από τον Πίνακα 21.2 συνάγονται τα εξής συµπεράσµατα:  
(α) Οι 4 µεγαλύτερες τράπεζες (Eurobank, Εθνική, Alpha, Πειραιώς) έχουν 

αυξήσει συνολικά το µερίδιο αγοράς του ενεργητικού τους κατά την περίοδο 2005-
2009, σε σχέση µε το µερίδιο αγοράς των υπόλοιπων εισηγµένων τραπεζών. Οι 
τράπεζες αυτές έχουν αποκτήσει ικανοποιητικό µέγεθος που τους επιτρέπει να 
ανταγωνίζονται µεταξύ τους. Επισηµαίνεται, ότι οι τέσσερις συγκεκριµένες 
τράπεζες έχουν έντονη δραστηριότητα στην αναπτυσσόµενη Ευρώπη, έχουν 
διευρύνει ουσιωδώς το φάσµα των προσφερόµενων τραπεζικών προϊόντων και 
έχουν αποκτήσει σηµαντική εξειδίκευση σε διάφορους τοµείς επενδυτικής 
τραπεζικής.  

(β) Από την εξέλιξη των παραπάνω µεριδίων αγοράς ενεργητικού 
παρατηρείται ότι ανάµεσα σε αυτές τις 4 µεγαλύτερες τράπεζες υφίστανται αλλαγές 
και δύο από αυτές (Εθνική Τράπεζα, Alpha Bank) έχουν απολέσει τα τελευταία 
χρόνια ένα τµήµα του µεριδίου αγοράς τους σε όφελος των τραπεζών µε 
περισσότερη δυναµική παρουσία στην ελληνική αγορά (EFG Eurobank, Τράπεζα 
Πειραιώς). 

Πρέπει να επισηµανθεί ότι η µεγάλη αύξηση που παρατηρείται στο σύνολο 
του ενεργητικού της EFG Eurobank οφείλεται στο ότι έχει υπερδιπλασιάσει τις 
απαιτήσεις της από άλλα πιστωτικά ιδρύµατα, συµπεριλαµβανοµένων των 
θυγατρικών της στο εξωτερικό (claims on credit institutions) κατά την περίοδο 
ανάµεσα στο 2008 και το 2009. Αντίθετα, σε ό,τι αφορά το ενεργητικό της Εθνικής 
Τράπεζας, παρατηρείται µικρότερη αύξηση στην αντίστοιχη χρονική περίοδο, 
καθώς οι απαιτήσεις της από άλλα πιστωτικά ιδρύµατα αυξήθηκαν ελάχιστα.  

Μια άλλη ένδειξη που δείχνει την ύπαρξη ανταγωνισµού στο ελληνικό 
τραπεζικό σύστηµα προέρχεται από το επόµενο διάγραµµα (∆ιάγραµµα 21.1) της 
κατανοµής του ενεργητικού των εισηγµένων τραπεζών. Συγκεκριµένα, το µέσο 
ενεργητικό των ελληνικών εισηγµένων εµπορικών τραπεζών αυξήθηκε από € 18,4 
δις τον ∆εκέµβριο του 2005 σε € 35,4 δις στο τέλος του 3ου τριµήνου του 2009. 
Αυτή η εξέλιξη έχει συντελεστεί παρά το γεγονός ότι ο συνολικός αριθµός των 
πιστωτικών ιδρυµάτων έχει παραµείνει σχετικά σταθερός αυτή την περίοδο 
(Πίνακας 21.1). Ωστόσο, από τις αρχές του 1ου τρίµηνου του 2009 παρατηρείται 
µια ανακοπή της αυξητικής πορείας του µέσου ενεργητικού, η οποία επιβεβαιώνεται 
και από τη συνολική κατανοµή του ενεργητικού. Η τάση αυτή οφείλεται κυρίως 
στις τράπεζες οι οποίες βρίσκονται στην περιοχή του 2ου και 3ου τεταρτηµορίου, µε 
αποτέλεσµα η αύξηση του συνολικού ενεργητικού από το 2ο τρίµηνο του 2009 να 
οφείλεται αποκλειστικά στις τράπεζες του 4ου τεταρτηµορίου. Ήδη οι τράπεζες 
προσαρµοζόµενες στη δυσµενή οικονοµική συγκυρία που έχει εισέλθει ο 
τραπεζικός κλάδος, προβαίνουν σε πολιτική περιστολής των επενδύσεων τους 
κυρίως από το 2ο τρίµηνο του 2009. 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 21.1 
Κατανοµή ενεργητικού εισηγµένων τραπεζών σε τεταρτηµόρια (σε € δις) 
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Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 21.3) παρουσιάζεται η κατανοµή των 

εισηγµένων τραπεζών αναλόγως µε το τεταρτηµόριο που βρίσκονται το 3ο τρίµηνο 
του 2009.   

ΠΙΝΑΚΑΣ 21.3 
Κατανοµή εισηγµένων τραπεζών σε τεταρτηµόρια (3ο τρίµηνο 2009) 

1ο τεταρτηµόριο: τράπεζες 
µε ενεργητικό ≤ 5,1 δις 

2ο τεταρτηµόριο: τράπεζες 
µε ενεργητικό ≤ 24,7 δις 

3ο τεταρτηµόριο:τράπεζες 
µε ενεργητικό ≤ 52,2 δις 

4ο τεταρτηµόριο: τράπεζες 
µε ενεργητικό ≤ 107,5 δις 

Αττικής 
Aspis 
Γενική 
Proton 

Marfin Egnatia 
Ταχυδροµικό (ΤΤ) 

Πειραιώς 
Emporiki 
ATEbank 

 

Eurobank 
Εθνική 
Alpha 

 

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη των χορηγήσεων (∆ιάγραµµα 21.2), οι µέσες 
χορηγήσεις αυξήθηκαν από € 10,6 δις το 2005 σε € 19,9 δις το τρίτο τρίµηνο του 
2009. Στη διάρκεια όµως του 2009 και εξαιτίας της ύφεσης της ελληνικής 
οικονοµίας, οι µέσες χορηγήσεις παρέµειναν καθηλωµένες στο επίπεδο των € 19 δις 
σε όλη τη διάρκεια του 2009.  
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 21.2 
Κατανοµή συνόλου δανείων εισηγµένων τραπεζών σε τεταρτηµόρια (σε € δις) 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 21.3 

Κατανοµή συνόλου καταναλωτικών δανείων εισηγµένων τραπεζών σε 
τεταρτηµόρια (σε € δις) 
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Παρακάτω, παρατίθεται ο σχετικός πίνακας µε τα µερίδια αγοράς του 

συνόλου των δανείων (στεγαστικών, καταναλωτικών και επιχειρηµατικών) ανά 
τράπεζα (Πίνακας 21.4).      
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ΠΙΝΑΚΑΣ 21.4 
Μερίδιο αγοράς συνόλου δανείων στο σύνολο των εισηγµένων τραπεζών (%) 

Εισηγµένες τράπεζες 
Περίοδος 

2005 2006 2007 2008 2009:Q1 2009:Q2 2009:Q3 

Εθνική Τράπεζα 21,92 21,73 20,23 20,28 20,77 21,01 21,34 

EFG Eurobank 17,53 18,29 18,29 17,96 17,11 17,62 17,27 

Alpha Bank 18,95 18,43 18,01 17,73 17,90 17,62 17,24 
Τράπεζα Πειραιώς 11,04 11,99 12,92 12,63 13,38 12,38 12,48 

ATEbank 10,12 8,96 8,63 8,94 8,50 8,90 9,12 

Εµπορική Τράπεζα 11,67 10,14 9,16 9,17 8,91 8,96 8,83 

Marfin Egnatia Bank 1,80 1,72 4,55 5,69 5,83 5,86 5,86 

Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο 2,38 3,66 3,29 3,09 3,14 3,16 3,29 

Τράπεζα Αττικής 1,37 1,45 1,45 1,40 1,36 1,46 1,61 
Γενική Τράπεζα 2,04 1,94 1,73 1,77 1,78 1,72 1,70 

Aspis Bank 1,12 1,09 1,05 0,84 0,84 0,84 0,82 

Proton Bank 0,06 0,63 0,69 0,50 0,49 0,46 0,44 

Σύνολο τραπεζών (%) 100 100 100 100 100 100 100 

Σύνολο ∆ανείων (δις) 126,6 152,4 195,5 235,2 236,4 237,8 238,7 
  Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ). 

Αναλυτικότερα, σε ό,τι αφορά την εξέλιξη των καταναλωτικών δανείων1 
(∆ιάγραµµα 21.3), οι µέσες χορηγήσεις αυξήθηκαν από € 1,8 δις το 2006 σε € 2,6 
δις το τρίτο τρίµηνο του 2009, παραµένοντας στο επίπεδο αυτό σε όλη τη διάρκεια 
του 2009. Ο Πίνακας 21.5, απεικονίζει  τα µερίδια αγοράς των καταναλωτικών 
δανείων ανά τράπεζα.      

                                                 
1 Επισηµαίνεται, ότι η ανάλυση των κατανοµών των χορηγήσεων ανά κατηγορία δανείων γίνεται 
χρησιµοποιώντας στοιχεία από το 2006 και µετά, λόγω του γεγονότος ότι δεν υπάρχουν επαρκή 
συγκρίσιµα στοιχεία για το έτος 2005 για όλες τις υπό εξέταση τράπεζες.   
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ΠΙΝΑΚΑΣ 21.5 
Μερίδιο αγοράς καταναλωτικών δανείων στο σύνολο των εισηγµένων τραπεζών (%) 

Εισηγµένες τράπεζες 
Περίοδος 

2006 2007 2008 2009:Q1 2009:Q2 2009:Q3 

EFG Eurobank 28,92 28,56 27,23 26,84 27,13 26,59 

Εθνική Τράπεζα 20,44 18,81 19,79 19,99 20,10 20,62 

Alpha Bank 14,20 14,65 15,62 15,85 15,87 16,11 

Τράπεζα Πειραιώς 10,21 10,80 10,35 10,10 9,77 9,63 

Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο 5,93 6,72 6,58 6,80 6,68 6,61 

Εµπορική Τράπεζα 8,93 7,38 6,68 6,56 6,50 6,44 

Marfin Egnatia Bank 3,30 5,20 6,10 5,94 5,86 5,75 

ATEbank 3,37 3,66 3,65 4,14 4,29 4,48 

Γενική Τράπεζα 2,21 1,88 2,06 2,07 2,01 1,98 

Τράπεζα Αττικής 1,49 1,45 1,17 1,00 0,99 1,02 

Aspis Bank 0,37 0,36 0,38 0,38 0,40 0,39 

Proton Bank 0,65 0,54 0,38 0,33 0,40 0,39 

Σύνολο τραπεζών (%) 100 100 100 100 100 100 

Σύνολο ∆ανείων (δις) 21,9 26,9 30,4 30,3 30,8 30,7 
   Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ). 

Σχετικά µε την εξέλιξη των στεγαστικών δανείων (∆ιάγραµµα 21.4), οι µέσες 
χορηγήσεις αυξήθηκαν από € 3,7 δις το 2006 σε € 5,4 δις το 2008, ενώ η αύξηση 
συνεχίστηκε µε βραδύτερους ρυθµούς κατά τη διάρκεια του 2009, µε αποτέλεσµα 
να διαµορφωθούν στο επίπεδο των € 5,8 δις το τρίτο τρίµηνο του 2009. Ο Πίνακας 
21.6, απεικονίζει τα µερίδια αγοράς των στεγαστικών δανείων ανά τράπεζα.      

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 21.4 
Κατανοµή συνόλου στεγαστικών δανείων εισηγµένων  

τραπεζών σε τεταρτηµόρια (σε € δις) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 21.6 
Μερίδιο αγοράς στεγαστικών δανείων στο σύνολο των εισηγµένων τραπεζών (%) 

Εισηγµένες τράπεζες 
Περίοδος 

2006 2007 2008 2009:Q1 2009:Q2 2009:Q3 

Εθνική Τράπεζα 29,61 27,88 27,15 26,98 26,98 27,20 

EFG Eurobank 12,73 13,66 15,74 15,39 16,08 16,11 

Alpha Bank 18,19 17,30 16,98 16,44 16,14 15,92 

ATEbank 8,94 9,03 10,14 10,13 10,23 10,40 
Εµπορική Τράπεζα 10,39 11,30 10,36 10,03 9,84 9,71 
Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο 7,29 7,24 6,78 6,66 6,58 6,53 

Τράπεζα Πειραιώς 7,57 5,88 4,89 5,86 5,70 5,70 

Marfin Egnatia Bank 0,69 3,23 3,82 4,52 4,58 4,65 

Γενική Τράπεζα 1,96 1,84 1,75 1,68 1,63 1,58 

Aspis Bank 1,71 1,71 1,45 1,39 1,35 1,31 

Τράπεζα Αττικής 0,80 0,85 0,87 0,85 0,84 0,84 
Proton Bank 0,12 0,09 0,06 0,06 0,05 0,06 

Σύνολο τραπεζών (%) 100 100 100 100 100 100 

Σύνολο δανείων (δις) 44,7 56,0 65,3 67,3 68,6 69,6 

Τέλος, αναφορικά µε την εξέλιξη των επιχειρηµατικών δανείων (∆ιάγραµµα 
21.5), οι µέσες χορηγήσεις αυξήθηκαν από € 7,2 δις το 2006 σε € 11,5 δις το τρίτο 
τρίµηνο του 2009, παραµένοντας στο επίπεδο αυτό σε όλη τη διάρκεια του 2009. Ο 
Πίνακας 21.7, απεικονίζει τα µερίδια αγοράς των επιχειρηµατικών δανείων ανά 
τράπεζα.      

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 21.5 
Κατανοµή συνόλου επιχειρηµατικών δανείων εισηγµένων  
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 21.6 
Κατανοµή συνόλου καταθέσεων εισηγµένων  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 21.7 

Μερίδιο αγοράς επιχειρηµατικών δανείων στο σύνολο των εισηγµένων τραπεζών (%) 

Εισηγµένες τράπεζες 
Περίοδος 

2006 2007 2008 2009:Q1 2009:Q2 2009:Q3 

Εθνική Τράπεζα 17,95 16,76 17,17 17,94 18,25 18,55 

Alpha Bank 19,63 19,16 18,54 19,05 18,75 18,16 

Τράπεζα Πειραιώς 14,74 16,93 16,75 17,74 16,27 16,51 

EFG Eurobank 18,47 18,13 16,98 15,81 16,26 15,79 

ATEbank 10,39 9,62 9,53 8,66 9,27 9,51 

Εµπορική Τράπεζα 10,31 8,52 9,15 8,88 9,08 8,92 
Marfin Egnatia Bank 1,85 5,05 6,47 6,44 6,50 6,50 

Τράπεζα Αττικής 1,77 1,75 1,70 1,68 1,87 2,13 

Γενική Τράπεζα 1,86 1,64 1,72 1,77 1,71 1,70 

Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο 1,19 0,51 0,59 0,63 0,69 0,92 

Aspis Bank 0,95 0,88 0,65 0,67 0,68 0,66 

Proton Bank 0,88 1,03 0,74 0,73 0,67 0,64 
Σύνολο τραπεζών (%) 100 100 100 100 100 100 

Σύνολο δανείων (δις) 85,6 112,6 139,4 138,8 138,4 138,5 

Πρέπει να επισηµανθεί ότι η γενικότερη τάση που επικρατεί στην εξέλιξη του 
συνόλου των δανείων, επιβεβαιώνεται γενικά και στα ανά κατηγορία δάνεια µε τις 
ακόλουθες όµως επισηµάνσεις: 
(α) Για τα καταναλωτικά και τα επιχειρηµατικά δάνεια, η τάση ανακοπής της 
αυξητικής πορείας κατά τη διάρκεια του 2009 αντανακλά τη γενικότερη τάση στις 
συνολικές χορηγήσεις. Παρ’ όλα αυτά, δεν παρουσιάστηκε ανακοπή της αυξητικής 
τάσης αλλά επιβράδυνση στις χορηγήσεις στεγαστικών δανείων το 2009. 
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Συγκεκριµένα, οι µέσες χορηγήσεις στεγαστικών δανείων συνέχισαν να αυξάνονται 
κατά € 400 εκατ. κατά τη διάρκεια του εννιαµήνου 2009. Αυτό υποδηλώνει ότι η 
αγορά στεγαστικών δανείων είναι ιδιαίτερα ελκυστική, δεδοµένου ότι οι χορηγήσεις 
στην κατηγορία αυτή συνεχίζουν να αυξάνονται παρά τη στασιµότητα που 
επικρατεί στις άλλες κατηγορίες δανείων. 
(β) Από τη σύγκριση κατανοµών των δανείων ανά κατηγορία, παρατηρείται ότι στα 
στεγαστικά δάνεια, το εύρος τιµών της περιοχής του 2ου και 3ου τεταρτηµορίου είναι 
µικρότερο σε σύγκριση µε την περιοχή του 4ου τεταρτηµορίου. Παρόµοια τάση 
εµφανίζεται και στο χαρτοφυλάκιο καταναλωτικών δανείων. Υπάρχει εποµένως 
ένας µικρός αριθµός τραπεζών µε µέσο όρο στεγαστικών και καταναλωτικών 
δανείων πολύ υψηλότερο από τις υπόλοιπες. Αυτό µπορεί να ερµηνευτεί ως ένδειξη 
ότι οι τράπεζες που έχουν ήδη αποκτήσει µεγάλο µερίδιο στις συγκεκριµένες δύο 
αγορές ανταγωνίζονται µεταξύ τους, χωρίς να απειλούνται ουσιαστικά από τις 
υπόλοιπες. Αντίθετα, η τάση αυτή αντιστρέφεται στα επιχειρηµατικά δάνεια όπου η 
περιοχή του 2ου και 3ου τεταρτηµορίου είναι πολύ µεγαλύτερη (δηλ. υπάρχει µεγάλη 
διασπορά) σε σχέση µε την περιοχή του 4ου τεταρτηµορίου. Μία ερµηνεία του 
γεγονότος αυτού µπορεί να είναι ότι, στην αγορά των επιχειρηµατικών δανείων 
υπάρχουν περισσότερες τράπεζες µε µεγαλύτερα µερίδια αγοράς.   
 (γ) Ο βαθµός συγκέντρωσης στο χαρτοφυλάκιο στεγαστικών δανείων, όπως και 
στο χαρτοφυλάκιο καταναλωτικών δανείων, των εισηγµένων τραπεζών είναι 
µεγαλύτερος σε σύγκριση µε το χαρτοφυλάκιο επιχειρηµατικών δανείων.  

Η οµοιότητα που διαφαίνεται στις κατανοµές, αλλά και εν µέρει στον βαθµό 
συγκέντρωσης των στεγαστικών και των καταναλωτικών δανείων, µπορεί να 
θεωρηθεί ως ένδειξη ύπαρξης σχετικά υψηλότερου ανταγωνισµού σε αυτές τις 
αγορές, παρά τα υψηλά επιτόκια στα καταναλωτικά, τα οποία όµως µπορεί να 
δικαιολογηθούν λόγω του υψηλότερου βαθµού επικινδυνότητάς τους (risk 
premium). 

Σε παλαιότερες εργασίες της θεωρίας Βιοµηχανικής Οργάνωσης [Βλ. Bain 
(1968)] υποστηρίζεται ότι υπάρχει αρνητική συσχέτιση ανάµεσα στη συγκέντρωση 
και τον ανταγωνισµό, δηλαδή υψηλή συγκέντρωση οδηγεί σε µείωση του 
ανταγωνισµού, δεδοµένου ότι η αγορά συγκεντρώνεται σε πολύ λίγες εταιρείες. 
Ωστόσο, σύµφωνα µε πιο πρόσφατες εµπειρικές µελέτες [Βλ. Heggestad (1977) και 
Guevara & Maudos (2007)], συµπεραίνεται ότι δεν υπάρχει απαραίτητα άµεση 
συσχέτιση µεταξύ της συγκέντρωσης και του ανταγωνισµού στο τραπεζικό σύστηµα 
και ότι η αύξηση της συγκέντρωσης στον κλάδο αυτό µόνο ενδείξεις µπορεί να 
προσφέρει για την έλλειψη ανταγωνισµού. Επιπλέον, η ύπαρξη σηµαντικής 
συγκέντρωσης (moderate concentration) στον τραπεζικό χώρο δύναται να 
ερµηνευτεί και διαφορετικά, ότι δηλαδή σχετίζεται θετικά µε τον ανταγωνισµό, 
διότι υποδηλώνει ότι οι µη αποδοτικές τράπεζες έχουν ήδη απορροφηθεί (merged) 
από τις αποδοτικές τράπεζες. Το επιχείρηµα αυτό µπορεί να τεκµηριωθεί δεδοµένου 
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ότι σε συνθήκες υψηλής συγκέντρωσης, υπάρχει βελτίωση της αποτελεσµατι-
κότητας κόστους - εσόδων λόγω των οικονοµιών κλίµακας.  

Αναφορικά µε την εξέλιξη στο χαρτοφυλάκιο καταθέσεων (∆ιάγραµµα 21.6), 
οι καταθέσεις (µέσος όρος) στις εισηγµένες τράπεζες αυξήθηκαν από € 12,3 δις το 
2005 σε € 19,1 δις το 2008. Η προσπάθεια για την προσέλκυση καταθετών είχε ως 
αποτέλεσµα τη συνέχιση της αυξητικής πορείας των µέσων καταθέσεων για το 1ο 
και το 2ο τρίµηνο του 2009, ενώ κατά τη διάρκεια του 3ου τριµήνου του 2009 υπήρχε 
σταθεροποίηση των µέσων καταθέσεων στο επίπεδο των € 19,7 δις. Επίσης, 
παρατηρείται ότι και στις καταθέσεις το εύρος τιµών της περιοχής του 2ου και 3ου 
τεταρτηµορίου είναι µικρότερο σε σύγκριση µε την περιοχή του 4ου τεταρτηµορίου. 
Υπάρχει εποµένως και σε αυτή την περίπτωση ένας µικρός αριθµός τραπεζών µε 
µέσο όρο καταθέσεων πολύ υψηλότερο από τις υπόλοιπες. Παρακάτω, ο πίνακας 
21.8, απεικονίζει τα µερίδια αγοράς των καταθέσεων ανά τράπεζα.      

ΠΙΝΑΚΑΣ 21.8 
Μερίδιο αγοράς καταθέσεων στο σύνολο των εισηγµένων τραπεζών (%) 

Εισηγµένες Τράπεζες 
Περίοδος  

2005 2006 2007 2008 2009:Q1 2009:Q2 2009:Q3 

Εθνική Τράπεζα 27,80 26,19 24,85 24,62 24,76 25,11 24,82 

EFG Eurobank 16,69 17,85 19,64 19,45 19,53 19,35 19,81 

Alpha Bank 13,07 11,97 11,77 14,79 14,52 14,98 14,63 

Τράπεζα Πειραιώς 7,75 8,58 9,60 10,54 10,48 1076 11,00 

ATEbank 12,05 10,70 10,45 9,18 8,92 8,92 9,22 

Εµπορική Τράπεζα 10,03 9,62 8,96 7,87 7,60 6,98 6,63 

Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο 6,74 6,30 5,63 4,91 5,19 5,19 5,31 

Marfin Egnatia Bank 1,78 4,03 4,39 4,95 5,03 4,66 4,57 

Τράπεζα Αττικής 1,32 1,42 1,47 1,29 1,42 1,44 1,48 

Γενική Τράπεζα 1,67 1,55 1,39 1,11 1,11 1,13 1,11 

Aspis Bank 1,07 1,14 1,11 0,87 0,96 0,94 0,83 

Proton Bank 0,03 0,63 0,74 0,41 0,48 0,53 0,60 

Σύνολο τραπεζών (%) 100 100 100 100 100 100 100 

Σύνολο καταθέσεων (δις) 147,8 170,1 198,2 228,6 231,3 236,9 236,8 
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ). 

Σηµαντικό είναι να εξετάσουµε αναλυτικότερα τη διαχρονική εξέλιξη των 
µεριδίων αγοράς του ενεργητικού (∆ιάγραµµα 21.7), των καταθέσεων (∆ιάγραµµα 
21.12), και των χορηγήσεων συνολικά (∆ιάγραµµα 21.8) και ανά κατηγορία 
(∆ιαγράµµατα 21.9, 21.10 και 21.11) των 4 µεγαλύτερων εισηγµένων τραπεζών σε 
σχέση µε τις υπόλοιπες εισηγµένες τράπεζες. 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 21.7 
Μερίδιο αγοράς ενεργητικού εισηγµένων τραπεζών (%) 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 21.8 

Μερίδιο αγοράς σύνολου δανείων εισηγµένων τραπεζών (%) 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 21.9 

Μερίδιο αγοράς στεγαστικών δανείων εισηγµένων τραπεζών (%) 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 21.10 
Μερίδιο αγοράς καταναλωτικών δανειών εισηγµένων τραπεζών (%) 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 21.11 

Μερίδιο αγοράς επιχειρηµατικών δανειών εισηγµένων τραπεζών (%) 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 21.12 

Μερίδιο αγοράς καταθέσεων εισηγµένων τραπεζών (%) 
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Από τα παραπάνω διαγράµµατα διαφαίνεται ότι οι 4 µεγαλύτερες τράπεζες 
έχουν σηµαντικό µερίδιο αγοράς ενεργητικού, δανείων και καταθέσεων σε σχέση µε 
τις υπόλοιπες τράπεζες. Ακόµη, ο βαθµός συγκέντρωσης εµφανίζεται υψηλότερος 
σε ό,τι αφορά το ενεργητικό και τις καταθέσεις και µικρότερος σε ό,τι αφορά τις 
χορηγήσεις. Για τις χορηγήσεις αναλυτικότερα, ο βαθµός συγκέντρωσης εµφανίζε-
ται αυξηµένος στα καταναλωτικά δάνεια, λιγότερο αυξηµένος στα επιχειρηµατικά 
δάνεια, ενώ µικρότερος εµφανίζεται στα στεγαστικά δάνεια. 

21.3.2. Αποδοτικότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος 

Στην ενότητα αυτή, παρατίθεται η κερδοφορία (µετά τους φόρους) για τις 
εισηγµένες τράπεζες (Πίνακας 21.9) και παρουσιάζονται οι βασικοί δείκτες 
αποδοτικότητας-αποτελεσµατικότητας των πιστωτικών ιδρυµάτων, δηλαδή η 
απόδοση του ενεργητικού τους (µετά από φόρους) (Πίνακας 21.10), η απόδοση των 
ιδίων κεφαλαίων τους (µετά από φόρους) (Πίνακας 21.11) και το καθαρό 
επιτοκιακό περιθώριό2 τους (net interest margin) (Πίνακας 21.12).  

Κατά τη διάρκεια του 2005-2007, παρατηρήθηκε σηµαντική αύξηση των 
κερδών µετά από φόρους των ελληνικών εισηγµένων τραπεζών, γεγονός που 
οφείλεται στη σηµαντική πιστωτική επέκταση που παρατηρήθηκε την περίοδο αυτή. 
Όµως κατά τη διάρκεια του 2008, η επιδείνωση των συνθηκών στο 
µακροοικονοµικό περιβάλλον είχε ως αποτέλεσµα τόσο τη µεγάλη αύξηση των 
προβλέψεων χρήσης όσο και τη µείωση των εσόδων από χρηµατοοικονοµικές 
πράξεις και τις προµήθειες, µε συνέπεια τη σηµαντική µείωση των κερδών µετά από 
φόρους. Κατά τη διάρκεια του 2009 παρατηρείται αύξηση των κερδών µετά από 
φόρους, η οποία όµως πρέπει να επαληθευτεί από στοιχεία του τελευταίου τριµήνου 
του 2009.  

Σε ό,τι αφορά την απόδοση ενεργητικού για τις εισηγµένες τράπεζες, το 
εννεάµηνο του 2009 (2009:9M) παρέµεινε στο ίδιο επίπεδο µε το έτος 2008, δηλαδή 
στο 0,2%, µειωµένη ωστόσο σηµαντικά από τα υψηλά του 2007 (1%). 
Επισηµαίνεται ότι το τελευταίο έτος δεν παρατηρείται η ίδια τάση αναφορικά µε 
την απόδοση ενεργητικού για τις επιµέρους τράπεζες, δηλαδή σε ορισµένες 
τράπεζες παρατηρείται βελτίωση της απόδοσης ενεργητικού ενώ σε άλλες 
επιδείνωση.  

Κατά τη διάρκεια του 2005-2007, η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων παρέµεινε 
σε σηµαντικά υψηλά επίπεδα λόγω της υψηλής κερδοφορίας που παρατηρήθηκε την 
περίοδο αυτή. Ωστόσο, σηµαντική µείωση παρατηρήθηκε στην απόδοση των ιδίων 
κεφαλαίων το 2008, λόγω της σηµαντικής µείωσης της κερδοφορίας. Εντούτοις, το 
πρώτο εννεάµηνο του 2009 παρατηρήθηκε αύξηση στην απόδοση ιδίων κεφαλαίων 
                                                 
2 Το συγκεκριµένο περιθώριο προκύπτει αν διαιρέσει κάποιος τα καθαρά έσοδα από τόκους µε το 
συνολικό ενεργητικό. 
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µετά από φόρους, λόγω της αύξησης των κερδών µετά από φόρους, η οποία όµως 
πρέπει να επαληθευτεί από στοιχεία του τελευταίου τριµήνου του 2009.    

ΠΙΝΑΚΑΣ 21.9 
Κερδοφορία σε χιλιάδες Ευρώ (µετά από φόρους) 

Εισηγµένες τράπεζες 
Περίοδος 

2005 2006 2007 2008 2009:9M 

Εθνική Τράπεζα 474,314 583,658 914,592 480,306 501,532 

Alpha Bank 377,870 502,293 457,006 334,238 421,585 

Τράπεζα Πειραιώς 261,597 340,084 423,190 113,149 174,869 

Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο 122,636 137,257 43,448 2,927 118,644 

ATEbank 112,350 161,433 211,091 25,268 96,264 

EFG Eurobank 434,000 475,000 705,000 236,000 14,000 

Proton Bank 22,862 31,608 20,283 -58,616 12,631 

Τράπεζα Αττικής -7,923 51 20,029 10,235 9,174 

Marfin Egnatia Bank 14,624 31,631 60,590 1,202 -19,069 

Γενική Τράπεζα -16,032 -79,366 -40,359 -33,576 -51,852 

Aspis Bank 10,048 11,370 3,012 -52,225 -70,404 

Εµπορική Τράπεζα 88,067 -237,968 48,535 -487,165 -442,349 

Σύνολο κερδών  1,894,413 1,957,051 2,866,417 571,743 765,025 
       Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 21.10 
Απόδοση ενεργητικού (%) (µετά από φόρους) 

Εισηγµένες τράπεζες 
Περίοδος  

2005 2006 2007 2008 2009:9M 

Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο 1,1 1,1 0,3 0,0 1,0 

Εθνική Τράπεζα 0,9 1,0 1,4 0,6 0,8 

Alpha Bank 1,0 1,1 0,9 0,6 0,8 

Proton Bank 9,9 3,4 1,0 -2,7 0,7 

Τράπεζα Πειραιώς 1,4 1,4 1,2 0,2 0,5 

ATEbank 0,6 0,8 1,0 0,1 0,5 

Τράπεζα Αττικής -0,3 0,0 0,6 0,2 0,3 

EFG Eurobank 1,2 1,0 1,2 0,3 0,0 

Marfin Egnatia Bank 0,5 0,5 0,6 0,0 -0,1 

Γενική Τράπεζα -0,5 -2,2 -1,0 -0,7 -1,4 

Εµπορική Τράπεζα 0,5 -1,2 0,2 -1,7 -2,0 

Aspis Bank 0,5 0,5 0,1 -2,0 -3,5 
Απόδοση ενεργητικού  
(για το σύνολο των εισηγµένων)  0,9 0,8 1,0 0,2 0,2 

          Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 21.11 
Απόδοση ιδίων κεφαλαίων (%) (µετά από φόρους) 

Εισηγµένες τράπεζες 
Περίοδος 

2005 2006 2007 2008 2009:9M 

Alpha Bank 20,1 22,9 17,7 13,1 18,2 

Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο 12,1 15,8 5,4 0,5 15,6 

ATEbank 25,7 12,8 15,2 2,2 9,5 

Εθνική Τράπεζα 17,0 12,8 14,5 7,4 8,8 

Τράπεζα Πειραιώς 21,5 22,0 18,5 4,1 7,8 

Proton Bank 15,4 10,0 5,2 -17,8 5,3 

Τράπεζα Αττικής -5,0 0,0 8,5 3,2 2,7 

EFG Eurobank 19,9 20,1 22,4 6,6 0,5 

Marfin Egnatia Bank 6,2 6,3 7,9 0,2 -3,5 

Γενική Τράπεζα -8,2 -46,6 -18,6 -12,6 -23,5 

Aspis Bank 8,0 6,9 1,5 -31,2 -88,3 

Εµπορική Τράπεζα 12,1 -25,9 5,9 -93,5 -133,1 
Απόδοση ιδίων κεφαλαίων 
(για το σύνολο των εισηγµένων) 17,1 13,0 15,0 2,9 4,7 

         Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 21.12 
Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (%) 

Εισηγµένες τράπεζες 
Περίοδος  

2005 2006 2007 2008 2009:9M 

Γενική Τράπεζα 3,9 3,5 3,2 3,0 3,2 

Εθνική Τράπεζα 2,6 2,7 2,7 2,6 2,6 

ATEbank 3,1 2,9 2,6 2,4 2,5 

Proton Bank 0,3 1,5 2,2 1,9 2,2 

Τράπεζα Αττικής 3,1 3,0 2,7 2,4 2,1 

Alpha Bank 2,7 2,6 2,4 2,2 2,0 

Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο 2,2 2,1 2,3 2,3 1,7 

Εµπορική Τράπεζα 3,1 3,2 2,8 2,1 1,6 

Τράπεζα Πειραιώς 2,6 2,5 2,0 1,8 1,6 

EFG Eurobank 3,2 2,8 2,5 1,9 1,3 

Marfin Egnatia Bank 2,9 3,0 2,1 1,6 0,9 

Aspis Bank 2,5 2,3 1,9 1,3 0,5 
Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο 
(για το σύνολο των εισηγµένων) 2,8 2,7 2,5 2,2 1,9 

           Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ). 

Σε ό,τι αφορά το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο, παρατηρήθηκε διαχρονική 
µείωση κατά την περίοδο 2005-2009:9M. Ωστόσο, πρέπει να επισηµανθεί ότι µέχρι 
το 2008 η µείωση οφείλεται στην µικρότερη αύξηση των καθαρών εσόδων από 
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τόκους σε σχέση µε την αύξηση του ενεργητικού. Αντίθετα, το 2009:9M, η 
υποχώρηση των καθαρών επιτοκιακών περιθώριων οφείλεται στη µείωση των 
καθαρών εσόδων από τόκους και στην ταυτόχρονη αυξηση του ενεργητικού.   

Επιπροσθέτως, ο δείκτης λειτουργικά έξοδα (χωρίς να ληφθούν υπόψη οι 
προβλέψεις) προς τα λειτουργικά έσοδα διαµορφώθηκε στα επίπεδα του 52,7% στο 
εννεάµηνο του 2009 (το 2008 ήταν 60,4%). (Πίνακας 21.13).  

ΠΙΝΑΚΑΣ 21.13 
Λειτουργικά έξοδα (χωρίς προβλέψεις) ως προς λειτουργικά έσοδα (%) 

Εισηγµένες τράπεζες 
Περίοδος 

2005 2006 2007 2008 2009:9M 

Proton Bank 17,2 38,6 59,8 134,4 37,7 

Alpha Bank 46,8 42,4 49,1 48,9 41,3 

Εθνική Τράπεζα 54,0 49,2 49,8 57,9 48,1 

Τράπεζα Πειραιώς 56,8 48,8 47,7 59,7 50,1 

ATEbank 60,4 60,3 57,9 70,7 50,9 

Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο 43,0 49,1 73,0 76,6 52,5 

EFG Eurobank 40,4 42,1 41,3 47,9 53,1 

Marfin Egnatia Bank 69,2 60,3 60,3 75,1 66,7 

Τράπεζα Αττικής 70,4 78,7 60,2 65,9 67,0 

Γενική Τράπεζα 88,3 101,6 99,3 84,7 81,1 

Εµπορική Τράπεζα 68,6 75,2 69,4 87,1 86,0 

Aspis Bank 80,1 75,9 83,4 181,2 434,1 

Λειτ. Έξοδα / Λειτ. Έσοδα 
(για το σύνολο των εισηγµένων) 53,4 51,9 52,5 60,4 52,7 

                  Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ). 

21.3.3. ∆ιαφορές των µέσων επιτοκίων χορηγήσεων και καταθέσεων 

Οι ενδείξεις ανταγωνισµού στο ελληνικό τραπεζικό σύστηµα παρατηρούνται 
καλύτερα από τις διαφορές των µέσων επιτοκίων χορηγήσεων και καταθέσεων 
(∆ιάγραµµα 21.13), δηλαδή το περιθώριο. 

Από την εµπειρική εξέταση των περιθωρίων, προκύπτει ότι υπάρχει µια 
διαχρονική αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων κατά τη διάρκεια της περιόδου 
2005-2008. Παράλληλα παρατηρήθηκε αύξηση και στα επιτόκια χορηγήσεων κατά 
την ίδια περίοδο, σε µικρότερο όµως βαθµό. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, ενώ το 
µέσο επιτόκιο χορηγήσεων αυξήθηκε από το 5,8% το 2005 στο 6,7% το 2008, το 
µέσο επιτόκιο καταθέσεων αυξήθηκε από το 1,3% το 2005 στο 3,3% το 2008. Ως 
συνέπεια, το περιθώριο επιτοκίου χορηγήσεων και καταθέσεων µειώθηκε την 
προαναφερόµενη περίοδο από 4,5% σε 3,5%. Ειδικότερα το τελευταίο τρίµηνο του 
2008 παρατηρήθηκε µια µεγαλύτερη µείωση στο περιθώριο -σε σχέση µε την 
προηγούµενη περίοδο- η οποία οφείλεται τόσο στη µείωση των επιτοκίων 
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χορηγήσεων όσο και στην αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων (κυρίως λόγω του 
ανταγωνισµού ανάµεσα στις τράπεζες να προσελκύσουν προθεσµιακές καταθέσεις).  

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 21.13 
Μέσο επιτόκιο καταθέσεων, µέσο επιτόκιο  

χορηγήσεων και περιθώριο επιτοκίου 
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Ωστόσο, το 2009 η εικόνα αντιστρέφεται. Κατά το πρώτο τρίµηνο του 2009 

τα επιτόκια καταθέσεων µειώνονται σηµαντικά, εφόσον οι ελληνικές τράπεζες 
µπόρεσαν να αντλήσουν φθηνότερη ρευστότητα από εναλλακτικές πηγές, κάνοντας 
χρήση του κυβερνητικού προγράµµατος ενίσχυσης της ρευστότητας της ελληνικής 
οικονοµίας, αλλά και µέσω του προγράµµατος ενίσχυσης ρευστότητας της ΕΚΤ. Η 
εξέλιξη αυτή, σε συνδυασµό µε τη συνεχιζόµενη – αλλά σε µικρότερο βαθµό – 
µείωση των επιτοκίων χορηγήσεων, οδηγεί σε αύξηση του περιθωρίου από 3,4% 
τον Ιανουάριο του 2009 στο 3,9% τον Μάρτιο του 2009. Εντούτοις, το δεύτερο 
τρίµηνο του 2009, ο ρυθµός µείωσης των επιτοκίων καταθέσεων επιβραδύνθηκε και 
εποµένως το γεγονός αυτό συνέτεινε στη σταθεροποίηση του περιθωρίου στο 
επίπεδο του 3,9%, ενισχύοντας συνάµα και τα έσοδα από τόκους για τις τράπεζες. Η 
σταθεροποίηση του περιθωρίου συνεχίστηκε στο 3ο τρίµηνο καθώς και σε µεγάλο 
µέρος του 4ο τριµήνου του 2009, όπου η µείωση των επιτοκίων καταθέσεων 
συνδυάστηκε µε τη µείωση των επιτοκίων χορηγήσεων κατά τον ίδιο βαθµό, 
υποδηλώνοντας την ύπαρξη στοιχείων ανταγωνισµού. Κατά την περίοδο του 4ου 
τριµήνου, οι ελληνικές τράπεζες εξέδωσαν χρέος (unsecured debts) και καλυµµένες 
οµολογίες (covered bonds) µε µεγαλύτερο κόστος από τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές 
τράπεζες, αλλά ωφελήθηκαν από το χαµηλό επιτόκιο αναχρηµατοδότησης. Από τον 
τελευταίο όµως µήνα του 2009, άρχισε να παρατηρείται µια σηµαντική αύξηση στα 
spreads ανάµεσα στα 10-ετή οµόλογα του ελληνικού και του γερµανικού ∆ηµοσίου. 
Αυτό είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση στο κόστος χρήµατος που µέρος της 
«περνάει» αναπόφευκτα και στα επιτόκια χορηγήσεων. Ήδη τον ∆εκέµβριο του 
2009 ανακόπηκε η πτωτική πορεία των επιτοκίων χορηγήσεων. Από την άλλη 
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πλευρά όµως ανακόπηκε και η πτωτική πορεία των επιτοκίων καταθέσεων. 
Αναµένεται ότι στο άµεσο µέλλον η διατήρηση των spreads σε υψηλά επίπεδα και 
το συνεπαγόµενο κόστος χρήµατος για τις τράπεζες θα επηρεάσει εµµέσως 
αυξητικά τα επιτόκια καταθέσεων τόσο λόγω του ανταγωνισµού µεταξύ των 
τραπεζών για την απόκτηση κεφαλαίων µέσω καταθέσεων όσο και λόγω της 
προσπάθειας των τραπεζών να προσελκύσουν επενδυτές, οι οποίοι µέχρι και 
σήµερα έχουν επενδύσει στα ελκυστικά υψηλά επιτόκια των οµολόγων του 
ελληνικού ∆ηµοσίου (substitution effect). 

Όµως, πρέπει να επισηµανθεί ότι το ύψος των τραπεζικών επιτοκίων στην 
Ελλάδα και τις λοιπές χώρες της ζώνης του ευρώ διαµορφώνεται σύµφωνα µε τα 
βασικά επιτόκια της ΕΚΤ, αλλά και τις συνθήκες ανταγωνισµού που επικρατούν 
µεταξύ των πιστωτικών ιδρυµάτων στις τοπικές αγορές. Καθώς τα επιτόκια των 
δανείων στη ζώνη του ευρώ ως σύνολο µειώθηκαν το 2009 περισσότερο από ό,τι τα 
επιτόκια στην Ελλάδα, η θετική διαφορά µεταξύ ελληνικών και αντίστοιχων 
ευρωπαϊκών επιτοκίων διευρύνθηκε περαιτέρω. Η µεγαλύτερη απόκλιση 
εξακολουθεί να παρατηρείται στα δάνεια προς τα νοικοκυριά (καταναλωτικά 
δάνεια) χωρίς καθορισµένη διάρκεια, γεγονός που αντανακλά αφενός τη σχετικά 
µεγάλη σπουδαιότητα που έχει στην Ελλάδα αυτός ο δανεισµός και αφετέρου ο 
υψηλότερος πιστωτικός κίνδυνος και διαχειριστικό κόστος που επίσης εµφανίζει. 
Κατά συνέπεια, το περιθώριο επιτοκίου στην Ελλάδα τον ∆εκέµβριο του 2009 
διαµορφώθηκε σε 3,77% και στη ζώνη του Ευρώ σε 2,29% και η µεταξύ τους 
διαφορά σχεδόν διπλασιάστηκε σε σχέση µε το τέλος του 2008 (Ελλάδα 2008: 
3,45%, Ευρωζώνη 2008: 2,63%) [Βλ. Νοµισµατική Πολιτική 2009 - 2010]. 

Στην τρέχουσα συγκυρία, σηµαντικοί παράγοντες που ερµηνεύουν τη 
διαµόρφωση του επιτοκιακού περιθωρίου σε υψηλότερα επίπεδα στην Ελλάδα 
έναντι των αντιστοίχων της ζώνης του ευρώ είναι οι εξής [Βλ. Νοµισµατική 
Πολιτική 2009 - 2010]: 

• Ο αυξηµένος πιστωτικός κίνδυνος της Ελλάδος, λόγω των δηµοσιονοµικών 
προβληµάτων, έχει οδηγήσει σε υποβαθµίσεις του χρέους του ελληνικού 
∆ηµοσίου από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης και στη διεύρυνση της 
διαφοράς αποδόσεων των οµολόγων του ελληνικού ∆ηµοσίου από τα 
αντίστοιχα γερµανικά. Το γεγονός αυτό επηρεάζει δυσµενώς, για τα ελληνικά 
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, τη δυνατότητα αλλά και τους όρους άντλησης 
ρευστότητας από τη διατραπεζική αγορά του εξωτερικού. 

• Η άνοδος στις επισφαλείς απαιτήσεις των πιστωτικών ιδρυµάτων που 
καταγράφεται το 2009 στην Ελλάδα, η οποία εκτιµάται ότι θα συνεχιστεί και 
το 2010 και κατά κανόνα συνεπάγεται αύξηση του ασφαλίστρου κινδύνου 
που ενσωµατώνεται στα επιτόκια χορηγήσεων. Έτσι, εφόσον το κόστος 
δανεισµού και οι επισφαλείς απαιτήσεις των ελληνικών πιστωτικών 
ιδρυµάτων συνεχίσουν να αυξάνονται, η άνοδος των τραπεζικών επιτοκίων 
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χορηγήσεων στην Ελλάδα διαφαίνεται πιθανή στο άµεσο µέλλον και 
ενδέχεται να ενισχυθεί περαιτέρω µε τη σταδιακή απόσυρση των µέτρων 
ενισχυµένης πιστωτικής στήριξης από την ΕΚΤ. 

• Ο σχετικά χαµηλός βαθµός χρηµατοοικονοµικής διαµεσολάβησης και το 
µικρό µέγεθος των ελληνικών πιστωτικών ιδρυµάτων που δεν τους επιτρέπει 
να αξιοποιήσουν επαρκώς τις οικονοµίες κλίµακας, µε αποτέλεσµα να 
αντιµετωπίζουν υψηλό λειτουργικό κόστος.  

• Η διαφορετική σύνθεση τόσο των καταθέσεων όσο και των δανείων. Αν η 
σύνθεση των δανείων και των καταθέσεων ήταν η ίδια µε εκείνη της ζώνης 
του ευρώ, το περιθώριο του επιτοκίου στην Ελλάδα θα περιοριζόταν το 
∆εκέµβριο σε 3,40% (έναντι πραγµατικού 3,77%) µε συνέπεια τη µείωση της 
διαφοράς από το περιθώριο επιτοκίου στη ζώνη του ευρώ. 

21.4. Συµπεράσµατα  

Στην παρούσα εµπειρική µελέτη εξετάστηκε το ζήτηµα του ανταγωνισµού 
στο ελληνικό τραπεζικό σύστηµα. Καταρχήν, διαπιστώνεται ότι το θεσµικό και 
εποπτικό πλαίσιο του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος είναι πλήρως συµβατό µε 
το πλαίσιο των λοιπών ευρωπαϊκών χωρών και δεν δηµιουργεί εµπόδια εισόδου 
στον ελληνικό τραπεζικό τοµέα. Από τις µεταβολές των µεριδίων αγοράς 
ενεργητικού, δανείων και καταθέσεων καθώς και από τη συµπεριφορά των 
περιθωρίων, διαφαίνεται ότι ο ανταγωνισµός έχει αυξηθεί την εξεταζόµενη περίοδο. 
Κατά την περίοδο 2005-2008 (Πίνακας 21.4 και ∆ιάγραµµα 21.2), υπήρξε 
σηµαντική αύξηση των χορηγήσεων (συνολικά και ανά κατηγορία) από όλες τις 
εισηγµένες τράπεζες που οφείλεται κυρίως στο ευνοϊκό µακροοικονοµικό 
περιβάλλον και τη σηµαντική ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας τη συγκεκριµένη 
περίοδο. Από τα εξεταζόµενα στοιχεία, διαπιστώνεται, ότι η χρηµατοδότηση των 
χορηγήσεων πραγµατοποιήθηκε κυρίως από καταθέσεις. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια 
του 2009 το δυσµενές µακροοικονοµικό περιβάλλον οδήγησε σε συρρίκνωση της 
πιστωτικής επέκτασης, η οποία, σε συνδυασµό µε τη στασιµότητα των καταθέσεων, 
κατηύθυναν τις τράπεζες σε εναλλακτικές µορφές χρηµατοδότησης κυρίως µέσω 
του διατραπεζικού δανεισµού από την ΕΚΤ. 

Επιπροσθέτως, από την ανάλυση του δείγµατος των τραπεζών παρατηρήθηκε 
ότι υπάρχει ένας µικρός αριθµός τραπεζών µε µέσο όρο στεγαστικών και 
καταναλωτικών δανείων πολύ υψηλότερο από τις υπόλοιπες. Αυτό µπορεί να 
ερµηνευτεί ως ένδειξη ότι οι τράπεζες που έχουν ήδη αποκτήσει µεγάλο µερίδιο 
στις συγκεκριµένες δύο αγορές ανταγωνίζονται µεταξύ τους, χωρίς να απειλούνται 
ουσιαστικά από τις υπόλοιπες. Σχετικά µε την αγορά των επιχειρηµατικών δανείων, 
διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν περισσότερες τράπεζες µε µεγαλύτερα µερίδια αγοράς.  
Αναφορικά µε τις καταθέσεις, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει και εκεί ένας µικρός 
αριθµός τραπεζών µε µέσο όρο καταθέσεων πολύ υψηλότερο από τις υπόλοιπες. 
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Ωστόσο, η ύπαρξη σηµαντικής συγκέντρωσης στον τραπεζικό χώρο µπορεί να 
ερµηνευτεί και διαφορετικά, ότι δηλαδή σχετίζεται θετικά µε τον ανταγωνισµό, 
δεδοµένου ότι σε συνθήκες υψηλής συγκέντρωσης υπάρχει βελτίωση της 
αποτελεσµατικότητας κόστους - εσόδων λόγω των οικονοµιών κλίµακας. 

Είναι σηµαντικό επίσης να επισηµανθεί ότι κατά την περίοδο 2005-2009, 
παρατηρήθηκε µείωση του περιθωρίου, µε εξαίρεση το 1ο τρίµηνο του 2009 όπου 
είχαµε απότοµη αύξηση αυτού. Μία ερµηνεία του παραπάνω γεγονότος είναι ότι οι 
ελληνικές τράπεζες µπόρεσαν να αντλήσουν φθηνότερη ρευστότητα από 
εναλλακτικές πηγές, κάνοντας χρήση του κυβερνητικού προγράµµατος ενίσχυσης 
της ρευστότητας της ελληνικής οικονοµίας (28 δις ευρώ), καθώς και µέσω του 
προγράµµατος ενίσχυσης ρευστότητας της ΕΚΤ. Το αποτέλεσµα ήταν να µειωθούν 
τα υψηλά επιτόκια για τις προθεσµιακές καταθέσεις, τα  οποία παρατηρήθηκαν το 
τελευταίο τρίµηνο του 2008.  

Αξίζει να επισηµανθεί ότι η διαφορά επιτοκίων µεταξύ χορηγήσεων και 
καταθέσεων θεωρείται υψηλή συγκρινόµενη µε άλλες χώρες µέλη της ΕΕ. Αυτό 
µπορεί να σηµαίνει ότι ο ανταγωνισµός στο τραπεζικό σύστηµα δύναται να αυξηθεί 
ακόµα περισσότερο και ιδιαίτερα για τις µεσαίου µεγέθους τράπεζες, ώστε να 
διεκδικήσουν µερίδιο αγοράς από τις µεγάλες τράπεζες σε όλους τους τοµείς της 
παροχής τραπεζικών υπηρεσιών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22 

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

Τηλέµαχος Ευθυµιάδης * 

Σύνοψη 

Τα τελευταία έτη έχουν πραγµατοποιηθεί σηµαντικές αλλαγές στο θεσµικό 
πλαίσιο που διέπει τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης. Συγκεκριµένα: α) 
εναρµονίστηκε η εθνική νοµοθεσία µε την ευρωπαϊκή, β) θεσπίστηκαν σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο αυστηροί κανόνες ως προς την κεφαλαιακή επάρκεια των ασφαλιστικών 
εταιρειών (Solvency II), γ) δηµιουργήθηκε (2007) ισχυρή εποπτική αρχή (ΕΠ.Ε.Ι.Α.) η 
οποία θα εποπτεύεται πλέον από την Τράπεζα της Ελλάδος και δ) νοµοθετήθηκε η 
δηµιουργία επικουρικού ταµείου για τις ασφάλειες ζωής µε υποχρεωτική συµµετοχή 
των ασφαλιστικών εταιρειών (2010). Παράλληλα, η ισχύουσα νοµοθεσία δεν 
παρεµποδίζει την είσοδο ή/και έξοδο εταιρειών από τον κλάδο τόσο των εγχωρίων 
όσο και αυτών που έχουν έδρα στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο (ΕΟΧ). Συνεπώς, 
δεν προκύπτει άµεση αναγκαιότητα για αλλαγές στη νοµοθεσία ή/και στη λειτουργία 
των θεσµών.  

Ως προς τον ανταγωνισµό του κλάδου, από την παρούσα µελέτη διακρίνεται ότι 
υπάρχουν ισχυρές ασυµµετρίες µεταξύ του κλάδου κατά ζηµιών και του κλάδου ζωής. 
Στον κλάδο κατά ζηµιών υπάρχει χαµηλή συγκέντρωση επιχειρήσεων καθώς και 
έντονος ανταγωνισµός κυρίως στον υποκλάδο της ασφάλισης αυτοκινήτων. Στον 
κλάδο ζωής υπάρχει µεγαλύτερη συγκέντρωση των επιχειρήσεων, η οποία είναι 
υψηλότερη από τον µέσο όρο των χωρών µελών της Ευρωζώνης. Ωστόσο, η 
συγκέντρωση αυτή δικαιολογείται από τις οικονοµίες κλίµακας που υπάρχουν στον 
κλάδο, που οδηγεί σε µικρό αριθµό επιχειρήσεων, καθώς και από το µικρό µέγεθος 
της συγκεκριµένης αγοράς. Παράγοντες της αγοράς και αδηµοσίευτα στοιχεία 
δείχνουν ότι στον κλάδο των ασφαλίσεων ζωής (συνδεδεµένες ή µη µε επενδύσεις) 
υπάρχει έντονη τάση για κυριαρχία των τραπεζών µέσω των θυγατρικών τους 
(bancassurance). Ωστόσο, το φαινόµενο αυτό παρατηρείται σε πανευρωπαϊκό 
επίπεδο.  

                                                 
* Ο συγγραφέας ευχαριστεί τον ∆ρ. Νικόλαο Γεωργικόπουλο για τα εποικοδοµητικά του σχόλια. 
Ο συγγραφέας φέρει την ευθύνη για περαιτέρω λάθη ή/και παραλείψεις. 
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22.1. Εισαγωγή 

Η Ασφάλεια, στα νοµικά και τα οικονοµικά, είναι µια µορφή διαχείρισης 
κινδύνου, που χρησιµοποιείται πρώτιστα για να προστατεύσει ενάντια στον κίνδυνο 
πιθανών οικονοµικών απωλειών. Ιδανικά, η ασφάλεια ορίζεται ως η δίκαιη 
µεταφορά του κινδύνου πιθανής απώλειας από µια οντότητα σε άλλη, σε 
αντάλλαγµα µιας λογικής αµοιβής. 

Αναλυτικότερα, µε τον όρο “ασφαλιστική διαµεσολάβηση” νοούνται οι 
δραστηριότητες παρουσίασης, πρότασης, προπαρασκευής ή σύναψης συµβάσεων 
ασφάλισης, ή οι δραστηριότητες παροχής βοήθειας κατά τη διαχείριση και την 
εκτέλεση των εν λόγω συµβάσεων, ιδίως σε περίπτωση επέλευσης του 
ασφαλιστικού κινδύνου.1 Ως “αντασφαλιστική διαµεσολάβηση” νοούνται οι 
δραστηριότητες παρουσίασης, πρότασης, προπαρασκευής ή σύναψης συµβάσεων 
αντασφάλισης ή οι δραστηριότητες παροχής βοήθειας κατά τη διαχείριση και 
εκτέλεση των εν λόγω συµβάσεων, ιδίως σε περίπτωση επέλευσης του κινδύνου 
(ΕΠ.Ε.Ι.Α., 2008).2 

Οι ασφαλίσεις µπορούν να διαχωριστούν στις ακόλουθες κύριες κατηγορίες: 
Ιδιωτική ασφάλιση. Αφορά τη σύναψη συµβάσεων µεταξύ φυσικών ή 

νοµικών προσώπων µε ασφαλιστική εταιρεία. Στη βασική της µορφή η σύµβαση 
προβλέπει την καταβολή ασφαλίστρου από τον ασφαλιζόµενο προς την εταιρεία, 
καθώς και την καταβολή (προσυµφωνηµένης) αποζηµίωσης από την εταιρεία προς 
τον ασφαλιζόµενο εάν υπάρξει ζηµιά. 

Αντασφάλεια. Αφορά την περίπτωση που ένας ασφαλιστής (πχ. ένα µικρό 
ασφαλιστικό γραφείο) ασφαλίζεται σε άλλον (π.χ. µεγάλη ασφαλιστική εταιρεία) 
για τις αποζηµιώσεις που ανέλαβε. 

Αλληλασφάλεια. Αφορά εταιρείες ή οργανισµούς που έχουν ως αποκλειστικό 
σκοπό την αλληλασφάλιση των µελών τους και ταξινοµούνται στις Ασφαλίσεις 
κατά ζηµιών. Σε αυτή την κατηγορία δύο και περισσότεροι ασφαλίζονται µεταξύ 
τους για τις ζηµιές που θα συµβούν στον καθέναν από αυτούς.3 

                                                 
1 Οδηγία 2002/92/ΕΚ, που ενσωµατώθηκε στην ελληνική έννοµη τάξη µε το Π.∆. 190/2006 (ΦΕΚ 
Α 196). 
2 Οι δραστηριότητες που εξαιρούνται από τον ορισµό της (αντ)ασφαλιστικής διαµεσολάβησης 
ορίζονται στην Οδηγία 2002/92/ΕΚ καθώς και στο Π.∆. 190/2006 (ΦΕΚ Α 196). 
3 Π.χ. το 1860 περίπου ιδρύθηκε στο Γαλαξείδι η “Θαλάσσια Αλληλασφάλεια” όπου κάθε 
καραβοκύρης που γινόταν µέλος συµµετείχε σε αυτή δηλώνοντας ένα ποσό για κάθε πλοίο του. 
Όταν γινόταν κάποιο ατύχηµα σε πλοίο, για τη συγκέντρωση του χρηµατικού ποσού της ζηµιάς ο 
κάθε εταίρος προσέφερε ανάλογα µε το ποσό της συµµετοχής που είχε δηλώσει (Πηγή: ∆ήµος 
Γαλαξειδίου, http://www.gsp.gr/galaxidi.gr/history4.htm). Ανάλογα λειτουργούσε και η 
“Συνεταιριστική  Αλληλασφάλεια  Ναυτικών  Πλωµαρίου” που ιδρύθηκε το 1882 καθώς και το 
“Μετοχικό  Γεωργικό  Ταµείο  Αλληλοβοήθειας”. 
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Κοινωνική ασφάλιση. Αφορά τις κοινωνικές ασφαλίσεις που τις έχει αναλάβει 
το Κράτος και τα διάφορα Ταµεία ή Ιδρύµατα (συντάξεων, πρόνοια κ.ά.). 

Το παρόν κεφάλαιο εξετάζει τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης στην 
Ελλάδα. Συγκεκριµένα, µελετάται ο κλάδος 65 της ΣΤΑΚΟ∆-084 µε διακριτικό 
τίτλο “Ασφαλίσεις και συνταξιοδοτικά ταµεία, εκτός από την υποχρεωτική 
κοινωνική ασφάλιση”. Αναλυτικότερα, η ανάλυση επικεντρώνεται στον κλάδο 
“Ασφάλιση” (65.1) και πιο συγκεκριµένα στις “Ασφάλειες ζωής” (65.11) και στις 
“Ασφάλειες εκτός από τις ασφάλειες ζωής” (65.12), που περιλαµβάνει κυρίως τις 
ασφάλειες ζηµιών. 

Όπως αναφέρθηκε, η ανάλυση θα επικεντρωθεί στους δύο βασικούς τοµείς 
της ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα που είναι οι ασφαλίσεις ζωής (ή ασφαλίσεις 
κάλυψης προσώπων) και οι ασφαλίσεις κατά ζηµιών. Στον Πίνακα 22.1 
παρουσιάζονται οι βασικοί κλάδοι των ασφαλίσεων ζωής. Σχετική δηµοσκόπηση 
της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) καταλήγει στο ότι οι 
σηµαντικότεροι κλάδοι των ασφαλίσεων ζωής για το 2008 ήταν ο κλάδος ζωής 
(µερίδιο 68,78% επί του συνόλου) και ο κλάδος ασφάλισης ζωής συνδυασµένος µε 
επενδύσεις (µερίδιο 22,55% επί του συνόλου). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 22.1 
Οι κλάδοι των ασφαλίσεων ζωής 

Κλάδος ζωής 

Κλάδος γάµου και γεννήσεως 

Κλάδος ασφάλισης ζωής (Ι1), προσόδων (Ι2) και γεννήσεως (ΙΙ), οι οποίες συνδέονται µε επενδύσεις 

Κλάδος ασφάλισης υγείας (ατυχήµατα, ασθένεια) 

Κλάδος τοντίνας 

Κλάδος κεφαλαιοποίησης 

Κλάδος διαχειρίσεως οµαδικών συνταξιοδοτικών ταµείων (κεφαλαίων) 

Κλάδος οµαδικών προγραµµάτων πρόνοιας 

Κλάδος παροµοίων εργασιών µε την κοινωνική ασφάλιση 

Στον Πίνακα 22.2 παρουσιάζονται οι βασικοί κλάδοι των ασφαλίσεων κατά 
ζηµιών. Σχετική δηµοσκόπηση της ΕΑΕΕ καταλήγει ότι οι κυριότεροι κλάδοι για το 
2008 ήταν η αστική ευθύνη χερσαίων οχηµάτων (µερίδιο 45,14% επί του συνόλου), 

                                                 
4 Το αρκτικόλεξο ΣΤΑΚΟ∆ προέρχεται από την «Στατιστική Ταξινόµηση των Κλάδων 
Οικονοµικής ∆ραστηριότητας». Η ΣΤΑΚΟ∆ αποτελεί το πλαίσιο για την κατηγοριοποίηση των 
κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας σε εθνικό επίπεδο. Αρµόδιος φορέας για τη διαµόρφωση της 
ΣΤΑΚΟ∆ στην Ελλάδα είναι η ΕΣΥΕ. Στην ανάλυσή µας αναφερόµαστε στην κατηγοριοποίηση 
κατά την ΣΤΑΚΟ∆–08, που αντιστοιχεί στο NACE Rev. 2 (ΕΕ) και  ISIC Rev. 4 (ΟΗΕ), και 
εφαρµόζεται από την 1/1/2008. Η αναλυτική ΣΤΑΚΟ∆-08 διατίθεται από την ΕΣΥΕ στο: 
http://www.statistics.gr/MainPage/stakod/stakod_08.doc 
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η οποία έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα για τους ιδιοκτήτες και χρήστες των 
οχηµάτων, πυρκαϊά και στοιχεία της φύσεως (µερίδιο 16,84% επί του συνόλου) και 
ο κλάδος χερσαία οχήµατα που δεν αφορούν την υποχρεωτική ασφάλιση (µερίδιο 
15,15% επί του συνόλου). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 22.2 
Οι κλάδοι των ασφαλίσεων κατά ζηµιών 

Ατυχήµατα 

Ασθένειες 

Χερσαία οχήµατα (εκτός σιδηροδροµικών) 

Σιδηροδροµικά οχήµατα 

Αεροσκάφη 

Πλοία (Θαλάσσια, λιµναία και ποτάµια σκάφη) 

Μεταφερόµενα εµπορεύµατα 

Πυρκαϊά και στοιχεία της φύσεως 

Λοιπές ζηµιές αγαθών 

Αστική ευθύνη από χερσαία αυτοκίνητα οχήµατα 

Αστική ευθύνη από αεροσκάφη 

Αστική ευθύνη από θαλάσσια, λιµναία και ποτάµια σκάφη 

Γενική αστική ευθύνη 

Πιστώσεις 

Εγγυήσεις 

∆ιάφορες χρηµατικές απώλειες 

Νοµική Προστασία 

Βοήθεια 

22.2. Προσφορά και ζήτηση ασφαλιστικών υπηρεσιών 

22.2.1. Η ζήτηση των ασφαλιστικών υπηρεσιών 

Μέσω των ασφαλιστικών υπηρεσιών, ένα άτοµο ή µια οικονοµική µονάδα 
(φορέας, επιχείρηση) προστατεύεται από ένα αβέβαιο γεγονός. Συνήθως, ένα 
ασφαλιστικό συµβόλαιο προβλέπει τη (µερική ή ολική) οικονοµική κάλυψη έναντι 
ενός γεγονότος το οποίο έχει µικρή πιθανότητα να πραγµατοποιηθεί αλλά θα 
απέφερε µεγάλη (τουλάχιστον οικονοµική) ζηµιά, π.χ. καταστροφή από πυρκαϊά, µε 
αντάλλαγµα ένα (αναλογικά) µικρό ποσό σε τακτά χρονικά διαστήµατα. 
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22.2.2. Προσδιοριστικοί παράγοντες ζήτησης ασφαλιστικών υπηρεσιών  

Εισόδηµα 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για τον υπολογισµό της ζητούµενης ποσότητας 
ασφαλιστικών υπηρεσιών. Ένας τρόπος είναι µέσω της εξέτασης των µεριδίων των 
ασφαλίστρων στο ΑΕΠ, η εξέλιξη των οποίων παρουσιάζεται στον Πίνακα 22.3. 
∆ιαπιστώνεται εύκολα ότι υπήρξε σηµαντική αύξηση από 1,25% του ΑΕΠ το 1990 
σε 1,99% του ΑΕΠ το 2008. Σε σχετική µελέτη του ΙΟΒΕ (2004) υπολογίστηκε η 
συσχέτιση των τριών βασικών κατηγοριών ασφαλίστρων ως προς το ΑΕΠ. Στη 
µελέτη αναφέρεται ότι η ελαστικότητα των συνολικών ασφαλίστρων ως προς το 
ΑΕΠ είναι 1,385 και των ασφαλίστρων ζηµιών 1,299. Η αύξηση του εισοδήµατος 
των ατόµων αναµένεται να επιφέρει και αύξηση της ζήτησης των ασφαλιστικών 
υπηρεσιών, διότι αφενός υπάρχει αύξηση της ποσότητας των περιουσιακών 
στοιχείων, αφετέρου µεταβάλλονται οι καταναλωτικές προτιµήσεις υπέρ αγαθών 
υψηλότερης αξίας (πολυτελείας). 

Άλλη µια ένδειξη για τη ζητούµενη ποσότητα των ασφαλιστικών υπηρεσιών 
αποτελούν τα συνολικά κατά κεφαλήν ασφάλιστρα (Πίνακας 22.4). Από την 
εξέταση του Πίνακα 22.4 προκύπτει ότι υπήρξε διαχρονικά σηµαντική αύξηση στα 
κατά κεφαλήν ασφάλιστρα. Ωστόσο, βάσει στοιχείων της CEA5 (Πίνακας 22.5) το 
2007 παραµένουν ιδιαίτερα χαµηλότερα (451 ευρώ) σε σχέση µε τον µέσο όρο των 
χωρών µελών της ΕΕ (2271 ευρώ), των χωρών µελών της Ευρωζώνης-15 (2152 
ευρώ) καθώς και του µέσου όρου των χωρών της CEA (2026 ευρώ). 

Παρόµοιος τρόπος υπολογισµού της ζήτησης ασφαλιστικών υπηρεσιών µε 
την κατά κεφαλήν κατανάλωση είναι ο υπολογισµός της άξιας των υπηρεσιών 
ασφάλισης που κατανάλωσε το µέσο νοικοκυριό, ως ποσοστό του συνολικού 
εισοδήµατος, το οποίο απεικονίζεται στον Πίνακα 22.6 για πληθώρα ευρωπαϊκών 
χωρών. ∆ιαπιστώνεται εύκολα ότι, αν και η Ελλάδα (2,1%) βρίσκεται χαµηλότερα 
από τον µέσο όρο της ΕΕ-27 (2,8%), η κατάταξή της βρίσκεται στη διάµεσο (2,0%) 
µεταξύ των χωρών-µελών που παρουσιάζονται στον Πίνακα 22.6. Το συγκριτικά 
υψηλό αυτό ποσοστό δείχνει τις προοπτικές του συνολικού κλάδου στην Ελλάδα.6 

                                                 
5 Η CEA είναι η πανευρωπαϊκή οµοσπονδία των εθνικών (αντ-)ασφαλιστικών συλλόγων. 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία που δηµοσιοποιεί, η CEA αποτελείται από 33 µέλη (εθνικές 
οµοσπονδίες) των οποίων τα µέλη απασχολούν περίπου ένα εκατοµµύριο υπαλλήλους, 
δηµιουργούν ασφάλιστρα ύψους 1100 δις ευρώ και επενδύουν 6900 δις ευρώ. 
6 Σύµφωνα µε στοιχεία Ερευνών Οικογενειακών Προϋπολογισµών (ΕΟΠ) της ΕΣΥΕ, το ποσοστό 
ασφαλιστικών δαπανών των νοικοκυριών δεν ξεπερνούσε τη µια ποσοστιαία µονάδα στα µέσα της 
δεκαετίας του 1990, ενώ τη δεκαετία του 1980 δεν ξεπερνούσε τη µισή ποσοστιαία µονάδα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 22.3 
Μερίδια ασφαλίστρων στο ΑΕΠ 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

1,25% 1,32% 1,45% 1,59% 1,61% 1,65% 1,72% 1,73% 1,83% 2,13% 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

2,12% 2,03% 2,05% 2,11% 2,15% 1,98% 2,03% 2,07% 1,99% 
                  Πηγή: Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 22.4 
Κατά κεφαλήν ασφάλιστρα (σε ευρώ) 

 

Πηγή: Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος. 

 Ζωής Ζηµιών Σύνολο 

1990 19,72 27,23 46,95 

1991 28,35 31,7 55,58 

1992 37,29 40,08 68,99 

1993 45,66 49,19 85,74 

1994 53,5 55,27 102,69 

1995 61,28 63,23 116,55 

1996 69,55 74,44 132,78 

1997 79,97 80,53 154,41 

1998 94,17 89,78 174,7 

1999 127,3 101,65 217,08 

2000 124,96 118,42 226,61 

2001 117,79 123,17 236,21 

2002 122,21 122,21 245,38 

2003 133,84 188,26 322,1 

2004 160,27 198,65 358,92 

2005 178,44 208,48 386,92 

2006 208,77 215,52 424,29 

2007 225,15 232,48 457,63 

2008 222,13 241,73 463,86 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 22.5 
Μέσος όρος συνολικών ασφαλίστρων κατά κεφαλήν σε επιλεγµένες χώρες 

 2007 2006 2001 1996 

Αυστρία 1.909 1.882 1.550 1.355 

Βέλγιο 2.936 2.796 2.000 1.189 

Βουλγαρία 100 74 28  

Ελβετία 3.990 4.189 4.648 3.648 

Κύπρος 887 825 647 428 

Τσεχία 463 420 231 113 

Γερµανία 1.980 1.966 1.653 1.442 

∆ανία 3.583 3.440 2.290 1.696 

Εσθονία 324 212 84 43 

Ισπανία 1.212 1.198 1.007 597 

Φιλανδία 2.845 2.837 2.278 1.592 

Γαλλία 3.079 3.119 2.093 1.858 

Ην .Βασίλειο 6.009 4.854 3.869 1.803 

Ελλάδα 419 392 241 157 

Κροατία 278 252 154  

Ουγγαρία 368 312 160 71 

Ιρλανδία 4.178 3.790 3.454 1.201 

Ισλανδία 1.297 1.151 943 586 

Ιταλία 1.669 1.807 1.338 608 

Λιχτενστάιν 11.912 12.302   

Λιθουανία 179 125 38  

Λουξεµβούργο 2.546 2.408 1.772 7.206 

Λετονία 193 128 74 25 

Μάλτα 863 704 462 247 

Ολλανδία 4.571 4.489 2.638 1.863 

Νορβηγία 2.753 2.563 1.744 1.236 

Πολωνία 304 253 159 61 

Πορτογαλία 1.296 1.240 776 470 

Ρουµανία 94 59   

Σουηδία 2.742 2.549 1.995 1.258 

Σλοβενία 938 860 530 357 

Σλοβακία 318 267 137 66 

Τουρκία 87 75 33 20 

CEA 2.026 1.892 1.481 1.008 

ΕΕ 2.271 2.119 1.656 1.104 

Ευρωζώνη 2.152 2.162 1.600 1.188 

Άλλη 631 618 527 438 

                            Πηγή: CEA (2009).  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 22.6 
Το ποσοστό δαπανών των εισοδηµάτων των νοικοκυριών  

για ασφαλιστικές υπηρεσίες (2006) 
Ολλανδία 5,50% 

Ιρλανδία 3,60% 

Γαλλία 3,40% 

Γερµανία 3,40% 

Αυστρία 3,30% 

Βέλγιο 3,20% 

ΕΕ-27 2,80% 

Σλοβενία 2,50% 

Λουξεµβούργο 2,30% 

Ελλάδα 2,10% 

Ιταλία 2,00% 

Πολωνία 1,90% 

Τσεχία 1,90% 

Μάλτα 1,80% 

Σλοβακία 1,80% 

Ισπανία 1,60% 

Κύπρος 1,60% 

Φιλανδία 1,50% 

Ουγγαρία 1,30% 

Σουηδία 1,20% 

Βουλγαρία 0,70% 

Εσθονία 0,60% 

Ρουµανία 0,60% 

Λετονία 0,40% 

Λιθουανία 0,40% 

Σηµείωση: Αφορά το ποσοστό επί της συνολικής κατανάλωσης του νοικοκυριού. 
                       Πηγή: Eurostat (2008). 
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Οι τιµές των ασφαλιστικών υπηρεσιών 

Όσον αφορά τους προσδιοριστικούς παράγοντες της ζήτησης των 
ασφαλιστικών υπηρεσιών, πραγµατοποιήθηκε ήδη αναφορά στη θετική συσχέτιση 
µε το εισόδηµα των ατόµων. Ένας σηµαντικός προσδιοριστικός παράγοντας για τη 
ζήτηση των ασφαλιστικών υπηρεσιών αποτελεί η τιµολογιακή πολιτική αυτών. Με 
εξαίρεση την ασφάλιση αυτοκινήτου που είναι υποχρεωτική ως προς την αστική 
ευθύνη έναντι τρίτων (από 1/1/1978), η ασφάλιση ζωής καθώς και η ασφάλιση κατά 
ζηµιών είναι προαιρετική, ενώ οι τιµές των ασφαλίστρων διαµορφώνονται 
ελεύθερα7. Για να µελετήσουµε την εξέλιξη των τιµών εξετάζουµε τον 
Εναρµονισµένο ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή (Ε∆ΤΚ) όπου τα ασφάλιστρα 
εµπεριέχονται στην οµάδα «Άλλα αγαθά και υπηρεσίες» (CP12), όπως 
παρουσιάζεται στον Πίνακα 22.78. Ένα χαρακτηριστικό του Ε∆ΤΚ είναι ότι δεν 
εµπεριέχεται η ασφάλιση ζωής9.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 22.7 
Η ιδιωτική ασφάλιση στον Ε∆ΤΚ 

CP12  Άλλα αγαθά και υπηρεσίες (Miscellaneous goods and services) 

CP125 Ασφάλιστρα (Insurance) 

CP1252 Ασφάλιση κατοικίας (Insurance connected with the dwelling) 

CP1253  Ασφάλιση υγείας (Insurance connected with health) 

CP1254 Ασφάλιση µεταφορών (Insurance connected with transport) 

CP1255  Άλλες ασφαλίσεις (Other insurance) 
Σηµείωση: Η ταξινόµηση γίνεται µε βάση το COICOP/HICP. 
Πηγή: ΕΣΥΕ. 

Στον Πίνακα 22.8 παρουσιάζεται η στάθµιση του κάθε υποκλάδου στον 
Ε∆ΤΚ (σε χιλιοστά) για την Ελλάδα, την Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση των 
27 (ΕΕ-27), όπου προκύπτει ότι η ασφάλιση υγείας έχει τη µεγαλύτερη στάθµιση 
µεταξύ των τριών υποκλάδων. ∆ιαπιστώνεται ότι, συγκριτικά µε το µέσο όρο των 
χωρών µελών της Ευρωζώνης, υπάρχει πολύ χαµηλή στάθµιση για την Ελλάδα τόσο 
του κλάδου “Ασφάλιστρα” όσο και στους αντίστοιχους υποκλάδους. Οι 
ασφαλιστικές εταιρείες σηµειώνουν ότι αυτό αποτελεί ένδειξη ότι δεν έχει ωριµάσει 
η ανάγκη ασφάλισης στους Έλληνες καταναλωτές. Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι 
δεν υπάρχει αντίφαση του Πίνακα 22.6 µε τον Πίνακα 22.8, καθώς ο δεύτερος 

                                                 
7 Οι τιµές των ασφαλίστρων της υποχρεωτικής ασφάλισης αυτοκινήτου ήταν θεσµικά 
καθορισµένες ως το 1995. 
8  Τόσο ο ∆ΤΚ όσο και ο Ε∆ΤΚ αποτελούνται από δώδεκα (12) οµάδες αγαθών. 
9 Άλλες κατηγορίες δαπανών που δεν εµπεριέχονται στον Ε∆ΤΚ είναι η ιδιοκατοίκηση, η πορνεία, 
τα ναρκωτικά, τα τυχερά παιχνίδια καθώς και οι έµµεσα µετρούµενες υπηρεσίες 
χρηµατοπιστωτικής διαµεσολάβησης (FISIM). 
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αφορά χώρες της Ευρωζώνης οι οποίες διαθέτουν µεγαλύτερο µέσο κατά κεφαλήν 
ΑΕΠ από την Ελλάδα. Επιπλέον, τα στοιχεία της Ελλάδας για τον Πίνακα 22.6 
καταρτίζονται µε βάση την ΕΟΠ της ΕΣΥΕ, ενώ στον Πίνακα 22.8 υπήρξε 
διαφορετική στάθµιση (Ε∆ΤΚ) προκειµένου να είναι συγκρίσιµα τα µεγέθη των 
διαφόρων χωρών. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 22.8 
Στάθµιση κλάδου ασφαλειών στον Ε∆ΤΚ (2001, 2009, σε χιλιοστά) 

 2009 2001 

 Ελλάδα Ευρωζώνη EE-27 Ελλάδα Ευρωζώνη EE-27 

Ασφάλιστρα (CP125) 4,99 19,89 16,54 5,98 17,35 14,35 

Ασφάλιση κατοικίας (CP1252) 0,21 2,78 2,58 0,15 2,33 2,15 

Ασφάλιση υγείας  (CP1253 ) 3,81 6,25 4,95 4,73 5,63 4,67 

Ασφάλιση µεταφορών  (CP1254) 0,97 8,91 7,65 1,1 6,84 5,76 

Άλλες ασφαλίσεις  (CP1255 ) - 1,94 1,36 - 2,55 1,84 

Πηγή: ΕΣΥΕ.  

Η εξέλιξη του Ε∆ΤΚ για όλα τα αγαθά και για τον κλάδο και τους 
υποκλάδους των ασφαλίστρων παρουσιάζεται στο ∆ιάγραµµα 22.1. Συγκρίνοντας 
την εξέλιξη για όλα τα αγαθά και για τον κλάδο ασφάλιστρα διαπιστώνεται ότι, ενώ 
υπήρξε αύξηση των τιµών στον κλάδο ασφάλιστρα, ήταν µικρότερη από αυτή του 
συνολικού Ε∆ΤΚ. ∆ιαπιστώνεται επίσης ότι υπήρξε µεγάλη αύξηση του Ε∆ΤΚ, 
τόσο στον κλάδο «ασφάλιση κατοικίας» όσο και στον κλάδο «ασφάλιση 
µεταφορών» κατά το διάστηµα 2007-2009. 

Υποχρεωτική ασφάλιση οχηµάτων 

Η νοµοθεσία προβλέπει την κάλυψη της αστικής ευθύνης έναντι τρίτων από 
τη χρήση οχηµάτων. Αποτέλεσµα είναι να δηµιουργείται αυτοµάτως ανάλογη αγορά 
για υπηρεσίες ασφάλισης αυτού του τύπου.10 Τα τελευταία έτη υπήρξε µεγάλη 
αύξηση του αριθµού των αυτοκινήτων, η οποία τροφοδότησε ακόµη περισσότερο 
αυτή την αγορά, ενώ η τιµή των ασφαλίστρων καθορίζεται ελεύθερα από το 1995, 
αλλά έχει οριστεί από την ΕΕ ανώτατο (εφάπαξ) ποσό αποζηµιώσεων διεκδίκησης 
για σωµατικές βλάβες και υλικές ζηµιές.  

                                                 
10 Σύµφωνα µε έρευνα της Stat Bank περίπου 318.000 αυτοκίνητα (νέα και εισαγόµενα 
µεταχειρισµένα) πρωτοκυκλοφόρησαν στους ελληνικούς δρόµους το 2007, ενώ ο στόλος των ΙΧ 
αυτοκινήτων αυξήθηκε κατά 131% µεταξύ του 1990 και 2005. Συνολικά, υπήρχαν περίπου 4,8 
εκατοµµύρια οχήµατα σε κυκλοφορία το 2007. Ωστόσο, η ΕΑΕΕ υποστηρίζει ότι έχει αυξηθεί ο 
αριθµός των οχηµάτων που είναι ανασφάλιστα. 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 22.1 
Εξέλιξη του Ε∆ΤΚ σε διάφoρες κατηγορίες 

  

 

Σηµείωση: δεν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία για 
την Ελλάδα. 

 

Πηγή: Eurostat. 
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Οι περισσότερες ασφαλιστικές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον 
τοµέα, ο οποίος είναι και ο µεγαλύτερος µεταξύ των ασφαλιστικών υπηρεσιών, µε 
βάση το κριτήριο των εσόδων. 

Κοινωνική ασφάλιση και ιατροφαρµακευτικές υπηρεσίες ταµείων 

Ένας ακόµη σηµαντικός προσδιοριστικός παράγοντας είναι ο βαθµός και η 
ποιότητα της κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και κατά πόσο το µοντέλο που 
προκρίνει η εκάστοτε κυβέρνηση αφορά τη συµπλήρωση, ή σε ορισµένες 
περιπτώσεις υποκατάσταση, της δηµόσιας ασφάλισης µε την ιδιωτική ασφάλιση. 
Αφορά συνταξιοδοτικά προγράµµατα, καθώς και θέµατα νοσηλείας και 
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης. Επιπλέον, σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζει η 
ποσότητα και ποιότητα των υπηρεσιών υγείας για τους εργαζοµένους που 
ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον κλάδο υγείας σε συγκεκριµένα ασφαλιστικά 
ταµεία (π.χ. ΙΚΑ, ΤΕΒΕ). Ορισµένες φορές οι υπηρεσίες αυτές δεν κρίνονται 
ικανοποιητικές από τους ασφαλιζόµενους, µε αποτέλεσµα να καταφεύγουν και σε 
ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες για ιατροφαρµακευτική κάλυψη. Επιπλέον, η 
πλειονότητα των Ελλήνων θεωρούν ότι οι συντάξεις είναι πολύ χαµηλές (κυρίως 
διότι υπολογίζονται µόνο επί του βασικού µισθού) µε αποτέλεσµα να υπάρχει 
στροφή προς ιδιωτικά ασφαλιστικά/συνταξιοδοτικά προγράµµατα. 

Οι αδυναµίες του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης θα οξυνθούν, καθώς 
έχει υπολογιστεί (π.χ. από τον ΟΟΣΑ) ότι οι δαπάνες για συντάξεις θα 
διπλασιαστούν ως το 2050 και θα ανέλθουν σε 25% του ΑΕΠ, λόγω της (µη-
αναστρέψιµης) γήρανσης του πληθυσµού. 

Φορολογία 

Υπάρχει πληθώρα φορολογιών επιβαρύνσεων που διέπουν την ασφαλιστική 
αγορά όπως είναι ο φόρος επί του κύκλου εργασιών, τα τέλη χαρτοσήµου και οι 
φόροι υπέρ τρίτων (επικουρικού κεφαλαίου, πυροσβεστικής υπηρεσίας κ.ά.). 
Ωστόσο, υπάρχουν και κίνητρα για τους τελικούς καταναλωτές µέσω της 
φοροαπαλλαγής των ασφαλίστρων µέχρι 1100 ευρώ ετησίως για τις ασφάλειες ζωής 
(συνδεδεµένες ή µη µε επενδύσεις) και κατά 100% για τα συνταξιοδοτικά 
προγράµµατα, αρκεί το πρόσωπο που καταβάλλει το ασφάλιστρο να είναι ο 
δικαιούχος. Οι υφιστάµενες φοροαπαλλαγές είναι ιδιαίτερα µικρές συγκριτικά µε 
άλλες χώρες της ΕΕ. 

Επέκταση του µέτρου της υποχρεωτικής ασφαλιστικής κάλυψης σε κατοικίες 

Ύστερα από εκτεταµένες καταστροφές που οφείλονται σε φυσικά αίτια (π.χ. 
πυρκαγιά, σεισµός) ακολουθεί συζήτηση ως προς τη θέσπιση υποχρεωτικής 
κάλυψης των κατοικιών έναντι αυτών των κινδύνων. Όπως και µε την υποχρεωτική 
ασφάλιση της αστικής ευθύνης από τη χρήση αυτοκινήτου έναντι τρίτων, µια τέτοια 
διάταξη θα δηµιουργούσε ιδιαίτερα µεγάλη (εξειδικευµένη) αγορά όπου ο έντονος 
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ανταγωνισµός για δεδοµένο πελατολόγιο θα µπορούσε να οδηγήσει σε ιδιαίτερα 
χαµηλά ασφάλιστρα. Σηµαντικότερο δε είναι ότι οι δικαιούχοι θα µπορούν να 
αντιµετωπίσουν ευκολότερα τις νέες προκλήσεις (π.χ. απώλεια κατοικίας), ενώ θα 
υπάρξει µείωση των απαιτούµενων χρηµατικών αποθεµατικών του κρατικού 
προϋπολογισµού για έκτακτες ανάγκες. Ωστόσο, σε αντίθεση µε τα αυτοκίνητα, 
πιθανόν να προκύψουν ιδιαίτερες δυσκολίες στην εφαρµογή/επιβολή αυτού του 
µέτρου, εκτός εάν η παρακράτηση πραγµατοποιείται αυτοµάτως µέσω της ετήσιας 
φορολογικής επιβάρυνσης. 

Η ιδιαιτερότητα µε την ιδιωτική ασφάλιση κατά σεισµών είναι ότι ο κίνδυνος 
που αναλαµβάνει η ασφαλιστική εταιρεία αφορά σε στιγµιαίο γεγονός που θα 
προκαλεί πολλές και υψηλές αποζηµιώσεις σε συγκεκριµένη περιοχή, µε 
αποτέλεσµα να είναι πιθανή η πτώχευση της εταιρείας και να µην δοθούν οι 
αποζηµιώσεις. Η ιδιαιτερότητα αυτή αποτελεί πρόκληση για τον τοµέα της 
διαχείρισης κινδύνων (risk management) και οι λύσεις που έχουν προκριθεί σε 
άλλες περιοχές υψηλής σεισµικότητας είναι µικτές, δηλαδή, προαιρετική για τους 
ιδιοκτήτες αλλά µε εµπλοκή δηµοσίων φορέων, ώστε να δηµιουργούνται οι 
απαραίτητες οικονοµίες κλίµακας καθώς και ο έλεγχος της διαχείρισης των 
κεφαλαίων. 

Στην πολιτεία της Καλιφόρνιας των ΗΠΑ η ασφάλιση κατά ζηµιών από 
σεισµούς είναι προαιρετική, αλλά ο νόµος ορίζει ότι οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις 
πρέπει να προσφέρουν και αυτό το ασφαλιστικό προϊόν στους πελάτες τους. 
Προκειµένου να είναι χαµηλά τα ασφάλιστρα, καθώς και να αντιµετωπιστούν τα 
προβλήµατα που προκύπτουν από τις µεγάλες οικονοµίες κλίµακας που υπάρχουν 
σε αυτόν τον κλάδο, δηµιουργήθηκε το California Earthquake Authority το 1996. 
Πρόκειται για έναν ασφαλιστικό φορέα που τον διαχειρίζεται το ∆ηµόσιο και το 
προϊόν του πωλείται αποκλειστικά µέσω των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών 
που συµµετέχουν στο εγχείρηµα. Ωστόσο, η πολιτεία της Καλιφόρνιας έχει δηλώσει 
ότι σε περίπτωση που ο φορέας αυτός δεν είναι σε θέση να καλύψει τις απαιτήσεις 
των πελατών της, δεν θα καλύψει τις υποχρεώσεις που θα προκύψουν. Με άλλα 
λόγια, η πολιτεία της Καλιφόρνια δεν παρέχει εγγυήσεις στα κεφάλαια του 
California Earthquake Authority. 

Στην Ιαπωνία υπάρχει το “Japanese Earthquake Reinsurance” όπου η 
ασφάλιση για ζηµίες από σεισµούς είναι προαιρετική, αλλά οι πολίτες µοιράζονται 
τον κίνδυνο µε το κράτος. Σε περίπτωση σεισµού που προκαλεί αιτήµατα 
αποζηµιώσεων άνω του ενός τρις γεν (περίπου 8,2 δις ευρώ), το κράτος 
αναλαµβάνει το µεγαλύτερο µερίδιο πληρωµής των αποζηµιώσεων. 

22.2.3. Σύνοψη 

Η ζήτηση ασφαλιστικών υπηρεσιών έχει αυξηθεί σηµαντικά κατά τα 
τελευταία έτη τόσο σε σχετικά (π.χ. ως ποσοστό του ΑΕΠ, στάθµιση στον Ε∆ΤΚ) 
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όσο και σε απόλυτα µεγέθη (π.χ. παραγωγή ασφαλίστρων, κατά κεφαλήν 
κατανάλωση). Ωστόσο, υπάρχουν πολλές δυνατότητες για µελλοντική ανάπτυξη του 
κλάδου καθώς είναι ιδιαίτερα περιορισµένος σε σύγκριση µε τους αντίστοιχους 
κλάδους των λοιπών κοινοτικών εταίρων. Η µελλοντική οικονοµική µεγέθυνση, η 
συνεχής καλλιέργεια ασφαλιστικής συνείδησης και πλήθος άλλων παραγόντων 
δηµιουργούν προοπτικές για διεύρυνση του κλάδου, τουλάχιστον από την πλευρά 
της ζήτησης ασφαλιστικών υπηρεσιών. 

22.3. Η προσφορά των ασφαλιστικών υπηρεσιών 

Η ιδιωτική ασφάλιση στην Ελλάδα ασκείται από:  

• Ανώνυµες Ασφαλιστικές Εταιρείες που έχουν έδρα την Ελλάδα (ελληνικών ή 
ξένων συµφερόντων). 

• Ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα εκτός της Ε.Ε. και 
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα υπό καθεστώς υποκαταστήµατος ή µέσω 
θυγατρικής, εφόσον ασκούν ασφαλίσεις ζηµιών µαζί µε ασφαλίσεις ζωής 
(µικτές ασφαλιστικές επιχειρήσεις).  

• Ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε κράτος–µέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και του Ε.Ο.Χ. και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα υπό καθεστώς 
υποκαταστήµατος ή ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.  

• Αλληλασφαλιστικούς Συνεταιρισµούς. 

• Αντασφαλιστικές επιχειρήσεις.11 

22.3.1. Ο αριθµός των ασφαλιστικών εταιρειών 

Οι ασφαλιστικές εταιρείες, ταξινοµούνται σε Ασφαλιστικές Εταιρείες Ζωής, 
Ασφάλιστικες Εταιρείες Ζηµιών και Ασφαλιστικές Εταιρείες Μικτής 
∆ραστηριότητας. Βάσει στοιχείων της ΕΑΕΕ12 ο αριθµός των εταιρειών που 
δραστηριοποιούνται στον ελλαδικό χώρο ανήλθαν σε 85 το 2008, και η πλειονότητα 
των ασφαλιστικών εταιριών δραστηριοποιείται στις ασφαλίσεις ζηµιών. Από τον 
Πίνακα 22.9 διαπιστώνεται εύκολα ότι ο συνολικός αριθµός των εταιρειών έχει 
µειωθεί σηµαντικά, από 161 το 1992 σε 110 το 2000, και σε 85 το 2008. Η µείωση 
αυτή οφείλεται κυρίως σε εκκαθάριση εταιρειών καθώς και σε ανάκληση αδειών 
λειτουργίας, και λιγότερο σε εξαγορές και συγχωνεύσεις. Ενώ η ποσοστιαία µείωση 
του αριθµού των ασφαλιστικών εταιρειών ανέρχεται σε 50% και στις τρεις 
κατηγορίες, παρατηρούµε ότι ο κλάδος των ζηµιών έχει γνωρίσει τη µεγαλύτερη 
µείωση σε απόλυτους όρους (από 111 το 1993 σε 58 το 2008). Η µείωση του 
                                                 
11 Οι επιχειρήσεις αυτές δεν εµπεριέχονται στην εποπτεία της ΕΠ.Ε.Ι.Α. 
12 Λόγω πληρότητας στοιχείων χρησιµοποιούνται ως κύρια πηγή διαχρονικών στοιχείων οι 
εκθέσεις της ΕΑΕΕ, ενώ για την ανάλυση των στοιχείων του τελευταίου διαθέσιµου έτους (2008) 
η έκθεση και τα δελτία τύπου της ΕΠ.Ε.Ι.Α. 
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αριθµού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων είναι φαινόµενο σε όλες τις ευρωπαϊκές 
χώρες όπου υπάρχει αναπτυγµένη ασφαλιστική αγορά,13 µε κύριο αίτιο τον έντονο 
ανταγωνισµό του κλάδου (CEA, 2008). Συνεπώς, η µείωση του αριθµού των 
ασφαλιστικών εταιρειών έχει προκληθεί από την ύπαρξη (και όχι την έλλειψη) 
έντονου ανταγωνισµού µεταξύ των επιχειρήσεων καθώς και από τις οικονοµίες 
κλίµακας που αναπτύσσονται κυρίως στον κλάδο της ασφάλειας ζωής.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 22.9 
Αριθµός ασφαλιστικών εταιρειών (2000-2008) 

 

                                     Πηγή: Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος. 

22.3.2. Απασχόληση 

Ο αριθµός των εργαζοµένων που απασχολούνται στις ασφαλιστικές εταιρείες 
έχει υπολογιστεί σε περίπου 9.000 (CEA, 2009), ενώ εκτιµάται ότι περίπου 25.000 
άτοµα απασχολούνται στον χώρο της ασφαλιστικής διαµεσολάβησης (µεσίτες, 
πράκτορες και σύµβουλοι) καθώς και ότι περίπου 10.000 άτοµα συνεργάζονται µε 
τις ασφαλιστικές εταιρείες σε συστηµική βάση (γιατροί, εµπειρογνώµονες, 
δικηγόροι κ.ά.). 

Συγκεκριµένα, στον Πίνακα 22.10 παρουσιάζονται τα στοιχεία της ΕΣΥΕ ως 
προς την απασχόληση συνολικά στον κλάδο 65. 
                                                 
13 Π.χ. το 1994 υπήρχαν 577 επιχειρήσεις στη Γαλλία ενώ το 2005 µόλις 486. Ανάλογη µείωση 
διαπιστώθηκε στη Γερµανία, ∆ανία, Ισπανία, Σουηδία κ.ά.  

 Ζωής Ζηµιών Μικτές Σύνολο 

2008 15 58 12 85 

2007 16 57 13 86 

2006 17 60 13 90 

2005 18 64 13 95 

2004 19 67 13 99 

2003 19 68 13 100 

2002 20 69 13 102 

2001 20 74 13 107 

2000 20 76 14 110 

1999 21 79 14 114 

1998 22 87 17 126 

1997 24 91 16 131 

1996 24 98 17 139 

1995 25 97 17 139 

1994 20 103 26 149 

1993 24 111 21 156 

1992 28 111 22 161 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 22.10 
Αριθµός απασχολουµένων κλάδου 65 (2001-2008) 

2000 2001 2002 2003 2004* 2005* 2006* 2007* 2008* 

9.500 9.700 8.973 9.527 9.726 10.656 11.572 11.514 11.014 

* προσωρινά στοιχεία 
Πηγή: ΕΣΥΕ. 

Στον Πίνακα 22.11 παρουσιάζονται οι αµοιβές των απασχολούµενων καθώς 
και οι µισθοί, µε βάση τους Εθνικούς Λογαριασµούς. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 22.11 
Αµοιβές απασχολουµένων κλάδου (2001-2008) 

 2001 2002 2003 2004* 2005* 2006* 2007* 2008* 

Αµοιβές απασχλ. 147,97 157,81 295,58 351,69 393,34 439,72 471,83 479,9 

Μισιοί (σε ευρώ) 115,8 128,29 216,88 247,06 287,51 321 330,67 343,62 
* προσωρινά στοιχεία 
Πηγή: ΕΣΥΕ. 

22.3.3. Πρωτασφαλίσεις και παραγωγή ασφαλίστρων 

Στον κλάδο των ασφαλειών ένα από τα σηµαντικότερα χρηµατοοικονοµικά 
µεγέθη είναι οι πρωτασφαλίσεις, καθώς χρησιµοποιούνται ως ο κύριος δείκτης για 
την ανάλυση του µεριδίου συµµετοχής των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σε κάθε 
κλάδο (ΕΑΕΕ, ΕΠ.Ε.Ι.Α., CEA) καθώς και για τη µελέτη της δυναµικής του κλάδου 
σε κάθε χώρα (ΕΑΕΕ, CEA). Στον Πίνακα 22.12 παρουσιάζεται η συνολική 
παραγωγή ασφαλίστρων από πρωτασφαλίσεις για τα έτη 2002-2008.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 22.12 
Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων από πρωτασφαλίσεις (σε εκατ. ευρώ) 

 Ασφαλίσεων 

ζωής 

Ετήσια 

αύξηση 

Ασφαλίσεων 

ζηµιών 

Ετήσια 

αύξηση 

Σύνολο Ετήσια 

αύξηση 

2002 3.603,4 6,78% 1.968,1 14,00% 5.571,5 9,22% 

2003 3.933,9 9,17% 2.227,5 13,18% 6.161,4 10,59% 

2004 4.274,1 8,65% 2.398,9 7,69% 6.673,0 8,30% 

2005 4.684,4 9,60% 2.555,6 6,53% 7.240,0 8,50% 

2006 5.243,3 11,93% 2.717,1 6,32% 7.960,4 9,95% 

2007 5.814,2 10,89% 2.987,3 9,94% 8.801,5 10,57% 

2008 6.351,6 9,24% 3.381,1 13,19% 9.732,8 10,58% 
            Πηγή: Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος. 
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Είναι χαρακτηριστικό ότι υπάρχει σταθερά µεγάλη ετήσια ποσοστιαία 
αύξηση τόσο στον κλάδο ζωής όσο και στον κλάδο κατά ζηµιών. Σε απόλυτους 
όρους η παραγωγή των ασφαλίστρων (πρωτασφαλίσεις) σε όλους τους τοµείς έχει 
σχεδόν διπλασιαστεί από το 2002 ως το 2008. Η εξέλιξη οφείλεται κυρίως στη 
σηµαντική οικονοµική µεγέθυνση της χώρας Η µεγάλη αύξηση των 
πρωτασφαλίσεων στον κλάδο ζωής αφορά κυρίως τις ασφαλίσεις ζωής 
συνδεδεµένες µε επενδύσεις. 

Στον Πίνακα 22.13 παρουσιάζεται το σύνολο των ασφαλιστικών προβλέψεων 
όπου υπάρχει άνοδος µεταξύ των ετών 2002-2007 και µικρή πτώση το 2008. 
Χαρακτηριστικό είναι ότι το έτος 2008 υπήρξε µείωση του συνόλου των 
ασφαλιστικών προβλέψεων τόσο στα ασφάλιστρα ζωής όσο και στα ασφάλιστρα 
κατά ζηµιών, αν και υπήρχε αύξηση των πρωτασφαλίσεις (Πίνακας 22.12). Το 
γεγονός αυτό προκαλεί ανησυχία κυρίως για την κεφαλαιακή επάρκεια των 
ασφαλιστικών εταιρειών, δεδοµένης και της εφαρµογής της νέας οδηγίας που αφορά 
στην κεφαλαιακή επάρκεια των ασφαλιστικών εταιρειών (Solvency II). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 22.13 
Το σύνολο των ασφαλιστικών προβλέψεων (σε εκατ. ευρώ) 

 Ασφαλίσεων 
ζωής 

Ετήσια 
αύξηση 

Ασφαλίσεων 
ζηµιών 

Ετήσια 
αύξηση 

Σύνολο Ετήσια αύξηση 

2002 1.057,2 12,96% 902,8 -1,85% 1.959,9 5,62% 

2003 1.157,3 9,48% 957,7 6,08% 2.115,0 7,91% 

2004 1.184,1 2,31% 1.118,7 16,82% 2.302,8 8,88% 

2005 1.199,3 1,28% 1.208,5 8,03% 2.407,8 4,56% 

2006 1.202,8 0,29% 1.374,3 13,72% 2.577,1 7,03% 

2007 1.262,6 4,97% 1.445,4 5,18% 2.708,0 5,08% 

2008 1.262,2 -0,03% 1.373,9 -4,94% 2.636,2 -2,65% 

Πηγή: Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος. 

Σύµφωνα µε στοιχεία της ICAP για το 2007, η πλειονότητα των 
ασφαλιστικών προϊόντων διατίθενται µέσω ασφαλιστών (85%-90%) και λιγότερο 
από τις ασφαλιστικές εταιρείες (8%-9%) και από το δίκτυο των τραπεζών (5%). Το 
ποσοστό των ασφάλιστρων που διατίθενται µέσω του δικτύου των τραπεζών 
(bancassurance) αναµένεται να αυξηθεί σηµαντικά τα επόµενα χρόνια καθώς θα 
υπάρξει σύνδεση των ασφαλιστικών µε τα τραπεζικά προϊόντα.14 Ήδη σε αρκετές 
ευρωπαϊκές χώρες (Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία) η πλειονότητα των ασφαλίστρων 
ζωής προέρχεται από τις τράπεζες ή θυγατρικές αυτών. 

                                                 
14 Ανέκδοτα στοιχεία δείχνουν ότι ο το 2009 κλάδος bancassurance κατέχει περίπου το 40% αυτής 
της αγοράς. 
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22.3.4. Κεφάλαια και αποτελέσµατα χρήσης 

Στον Πίνακα 22.14 παρουσιάζονται τα συνολικά ακαθάριστα εγγεγραµµένα 
ασφάλιστρα και δικαιώµατα των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 22.14 
Συνολικά ακαθάριστα εγγεγραµµένα ασφάλιστρα και δικαιώµατα  

των ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2008) 

 Ζωής Ζηµιών Σύνολο 

Εκατ. Ευρώ 2.501.571.122,04 2.809.233.928,35 5.310.805.050,39 

Ποσοστιαία κατανοµή 47,10% 52,90% 100,00% 

                     Πηγή: ΕΠ.Ε.Ι.Α.. (2008). 

Στον Πίνακα 22.15 παρουσιάζονται τα (ενοποιηµένα) ίδια κεφάλαια των 
ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Παρατηρείται ότι το 2008 υπήρξε µείωση των ιδίων 
κεφαλαίων των ασφαλιστικών εταιρειών καθώς και µείωση του συνόλου του 
ενεργητικού. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 22.15 
Τα κεφάλαια των ασφαλιστικών επιχειρήσεων 

 2004 2005 2006 2007 2008 

Ίδια 1.676 1.874 2.095 2.048 1.574 

Σύνολο ενεργητικού 10.599 11.927 13.446 14.938 14.690 
Πηγή: Έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος επί του συνόλου των ασφαλιστικών εταιρειών. 

Στον Πίνακα 22.16 εµφανίζονται τα (ενοποιηµένα) αποτελέσµατα χρήσης για 
τα έτη 2004-2008. Η αυξανόµενη ζηµιά χρήσης προκλήθηκε τόσο από τον κλάδο 
των οχηµάτων όσο και από τις απώλειες των χαρτοφυλακίων των ασφαλιστικών 
εταιρειών στις διεθνείς αγορές. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 22.16 
Τα αποτελέσµατα χρήσης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων 

 2004 2005 2006 2007 2008 

Τεχνικό αποτέλεσµα ασφαλίσεων 

ζωής 

570,3 465,4 452,2 672,3 510 

Τεχνικό αποτέλεσµα κλάδου ΑΕ 

οχηµάτων 

118,4 50,1 60,5 40,2 -393 

Τεχνικό αποτέλεσµα λοιπών 

κλάδων ζηµιών 

372,1 390,9 415,9 421,8 652,7 

(µείον) Γενικά έξοδα -1.123,6 -782 -749,6 -1.031,2 -1.261,4 

Κέρδος/ζηµιά χρήσης (προ φόρων) -62,8 124,4 179 103,1 -491,7 

Μεταβολή κέρδος/ ζηµιές χρήσης  -298,09% 43,89% -42,40% -576,92% 
          Πηγή: Έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος επί του συνόλου των ασφαλιστικών εταιρειών. 

22.4. Θεσµικό πλαίσιο 

22.4.1. Ασφαλιστικές εταιρείες 

Όπως προαναφέρθηκε, βάσει νοµοθεσίας (400/1979) η ιδιωτική ασφάλιση 
ασκείται από ανώνυµες εταιρείες, αλληλοσφαλιστικούς συνεταιρισµούς και 
δηµόσιες εταιρείες µε αποκλειστικό σκοπό την παροχή ασφάλισης, τα οποία 
εδρεύουν στην Ελλάδα ή σε χώρα µέλος της ΕΕ και του ΕΟΧ υπό καθεστώς 
εγκατάστασης ή υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, καθώς επίσης και 
αλλοδαπές ασφαλιστικές εταιρείες τρίτων χωρών αποκλειστικά υπό καθεστώς 
εγκατάστασης. 

22.4.2. Άσκηση επαγγέλµατος 

Τα ασφαλιστικά προϊόντα διατίθενται µέσω ασφαλιστικών πρακτόρων, 
µεσιτών ασφαλίσεων, ασφαλιστικών συµβούλων και απευθείας από τις 
ασφαλιστικές εταιρείες (Ν. 1569/85). Συγκεκριµένα, οι ασφαλιστικοί πράκτορες 
αναλαµβάνουν µε σύµβαση ασφαλιστικές εργασίες για λογαριασµό µίας ή 
περισσότερων ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Οι µεσίτες ασφαλίσεων φέρνουν σε 
επαφή ασφαλιζόµενους και ασφαλιστικές εταιρείες. Οι ασφαλιστικοί σύµβουλοι 
αναλαµβάνουν τη µελέτη της αγοράς και την παρουσίαση προτάσεων ασφαλιστικής 
κάλυψης των πελατών για λογαριασµό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, 
πρακτόρων ή µεσιτών.  
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Όσον αφορά την άσκηση του επαγγέλµατος της (αντ)ασφαλιστικής 
διαµεσολάβησης, αυτή µπορεί να χαρακτηριστεί ως ελεύθερη, αν και υφίστανται 
κάποιοι περιορισµοί. Η άσκηση του (αντ)ασφαλιστικού επαγγέλµατος προϋποθέτει 
εγγραφή σε ειδικό Μητρώο το οποίο τηρείται στα Επαγγελµατικά Επιµελητήρια. Οι 
ακριβείς προϋποθέσεις (π.χ. καλή φήµη, επάρκεια γνώσεων) για την διοίκηση και 
των υπαλλήλων των νοµικών προσώπων (αντ)ασφαλιστικής διαµεσολάβησης 
ορίζονται στο Π.∆. 190/2006 (ΦΕΚ Α΄ 196) και στην απόφαση του Υφυπουργού 
Ανάπτυξης Κ3-8010/07 (ΦΕΚ Β΄ 1600) όπου, µεταξύ άλλων ρυθµίσεων, 
καταργήθηκε η αποκλειστική άσκηση του επαγγέλµατος της (αντ)ασφαλιστικής 
διαµεσολάβησης. Ωστόσο, τηρούνται κάποιες µορφές ασυµβίβαστου όπως, για 
παράδειγµα, ότι δεν επιτρέπεται να συγκεντρώνονται στο ίδιο πρόσωπο ταυτόχρονα 
οι ιδιότητες του µεσίτη και του πράκτορα, ούτε επιτρέπεται ένας γενικός διευθυντής 
ή νόµιµος εκπρόσωπος ασφαλιστικής επιχείρησης να διατηρεί ταυτόχρονα και µία ή 
περισσότερες εκ των ως άνω κατηγοριών ασφαλιστικού διαµεσολαβητή. 

Επιπλέον, υπάρχει ειδική πρόβλεψη για τους υπαλλήλους τόσο των 
ασφαλιστικών επιχειρήσεων, όσο και των επιχειρήσεων ασφαλιστικής 
διαµεσολάβησης, ενώ προβλέπεται και κατηγορία των δοκίµων ασφαλιστικών 
συµβούλων, ως «προπαρασκευαστική» κατηγορία ασφαλιστικού διαµεσολαβητή. 

22.4.3. Εποπτική αρχή 

Ως το 2008 ο κλάδος της ιδιωτικής ασφάλισης χαρακτηρίζονταν από έλλειψη 
επαρκούς εποπτείας καθώς η αρµοδιότητα ανήκε στη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου 
του (πρώην) Υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο λειτουργούσε κατασταλτικά και όχι 
προληπτικά (ΙΟΒΕ, 2004). Πλέον, ο κλάδος της ιδιωτικής ασφάλισης εποπτεύεται 
από την “Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α.)” από την 
1/1/2008.15 Η ΕΠ.Ε.Ι.Α. αποτελεί Ν.Π.∆.∆. το οποίο εποπτεύεται από το Υπουργείο 
Οικονοµικών. Η ΕΠ.Ε.Ι.Α. έχει τους ακόλουθους στόχους: 

• Τη διασφάλιση των συµφερόντων των ασφαλισµένων και δικαιούχων 
αποζηµίωσης από ασφάλιση. 

• Την εµπέδωση κλίµατος εµπιστοσύνης του καταναλωτή και την ανάπτυξη 
του θεσµού της ιδιωτικής ασφάλισης. 

• Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων της νοµοθεσίας περί τεχνικών 
αποθεµάτων, περιθωρίου φερεγγυότητας. 

• Την αξιολόγηση της οικονοµικής κατάστασης, συστηµάτων εσωτερικού 
ελέγχου, διαχείρισης κινδύνων και προοπτικών βιωσιµότητας των 
εποπτευόµενων ασφαλιστικών επιχειρήσεων. 

                                                 
15 Η ΕΠ.Ε.Ι.Α συστήθηκε ως νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.∆.∆) δυνάµει του νόµου 
3229/2004 (ΦΕΚ Α΄ 38/10.2.2004) "Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος 
τυχερών παιχνιδιών, εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις". 
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• Τον έλεγχο εφαρµογής των διατάξεων περί πρόληψης και καταστολής της 
νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες στον τοµέα της 
ιδιωτικής ασφάλισης. 
Χαρακτηριστικό της θεσµικής λειτουργίας της ΕΠ.Ε.Ι.Α. είναι ότι στους 

στόχους της δεν αναφέρεται ο όρος “ανταγωνισµός”. Επιπλέον, ενώ στην ετήσια 
έκθεσή της για το 200816 παρουσιάζονται τα µερίδια κάθε εταιρείας στους 
αντίστοιχους κλάδους ασφάλισης, δεν υπάρχει σχετική ανάλυση του βαθµού 
συγκεντρωτισµού ή γενικότερη ανάλυση ως προς τον ανταγωνισµό του κλάδου. 
Ωστόσο, δεν αποκλείεται µελλοντικά να υπάρξει συγκεκριµένη µέριµνα ή/και 
ανάλυση της ΕΠ.Ε.Ι.Α. και για τα θέµατα που αφορούν τον ανταγωνισµό. 

Μια από τις σηµαντικότερες ευθύνες που έχει η ΕΠ.Ε.Ι.Α. είναι ότι έχει την 
αποκλειστική ευθύνη για την αδειοδότηση λειτουργίας ασφαλιστικών επιχειρήσεων 
καθώς και για την ανάκληση αδειών. Σύµφωνα µε έκθεση της ΕΠ.Ε.Ι.Α., κατά τη 
διάρκεια του 2008 δεν συνέτρεξαν περιπτώσεις παραβίασης της ασφαλιστικής 
νοµοθεσίας που να επισύρουν την κύρωση της ανάκλησης άδειας ασφαλιστικής 
εταιρείας. Υπό καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης τελούσαν συνολικά 31 
εταιρείες ενώ το 2008 δεν τέθηκε καµία εταιρία σε ασφαλιστική εκκαθάριση. Το 
2009 η ΕΠ.Ε.Ι.Α. προέβη στην οριστική ανάκληση των άδειων πέντε (5) 
ασφαλιστικών εταιρειών και συγκεκριµένα των εταιρειών Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ 
(ζωής), Ασπίς Πρόνοια ΑΕΑΖ, Γενική Ένωση ΑΕΕΓΑ (General Union), Γενική 
Πίστη ΑΕΕΓΑ (General Trust) και Γ.Η. Σκούρτης ΑΕΕΓΑ. Σύµφωνα µε το δελτίο 
τύπου της ΕΠ.Ε.Ι.Α. (21/09/2009) “οι εν λόγω εταιρείες δεν ανταποκρίθηκαν στις 
υποχρεώσεις τους προκειµένου να καλύψουν τα απαιτούµενα περιθώρια 
φερεγγυότητας, έτσι ώστε να µπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους”. 

22.4.4. Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήµατα 
Αυτοκινήτων 

Η νοµοθεσία προβλέπει συγκεκριµένες διαδικασίες για την περίπτωση 
χρεοκοπίας ή ανάκλησης άδειας µιας ασφαλιστικής εταιρείας ώστε να 
προστατευθούν και να αποζηµιωθούν οι πελάτες της εταιρείας αυτής και να µη 
µείνουν ανασφάλιστοι όσο µεταβιβάζονται τα χαρτοφυλάκια της εταιρείας σε 
άλλες.  

Συγκεκριµένα, για τον κλάδο των αυτοκινήτων υπάρχει το Επικουρικό 
Κεφάλαιο Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήµατα Αυτοκινήτων, το οποίο είναι ένας 
Οργανισµός (Ν.Π.Ι.∆.), ιδρύθηκε το 1976 και µέλη του είναι όλες οι ασφαλιστικές 
εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο.  

                                                 
16 Η ετήσια έκθεση του 2008 είναι η πρώτη που συντάσσει η ΕΠ.Ε.Ι.Α. 
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Το Επικουρικό Κεφάλαιο είναι υποχρεωµένο να καταβάλει στα πρόσωπα που 
ζηµιώθηκαν αποζηµίωση λόγω θανάτωσης σωµατικών βλαβών, ή υλικών ζηµιών 
από αυτοκινητιστικά ατυχήµατα όταν:17 

α) Αυτός που υπέχει ευθύνη παραµένει άγνωστος. Στην περίπτωση αυτή όµως 
δεν υπάρχει υποχρέωση αποζηµίωσης λόγω υλικών ζηµιών, εκτός αν προκλήθηκαν 
συγχρόνως και σωµατικές βλάβες που απαιτούν νοσοκοµειακή περίθαλψη, εφόσον 
έχει επιληφθεί αστυνοµική αρχή και η περίθαλψη αυτή διήρκεσε τουλάχιστον για 
χρονικό διάστηµα πέντε ηµερών σε δηµόσιο νοσοκοµείο ή ιδιωτικό θεραπευτήριο. 

β) Το ατύχηµα προήλθε από ανασφάλιστα αυτοκίνητα. Εξαιρούνται της 
υποχρέωσης τα πρόσωπα που επιβιβάσθηκαν µε τη θέλησή τους στο όχηµα που 
προκάλεσε τη ζηµιά, εφόσον το Επικουρικό Κεφάλαιο αποδείξει ότι γνώριζαν ότι το 
όχηµα δεν ήταν ασφαλισµένο. 

γ) Το ατύχηµα προήλθε από αυτοκίνητο οδηγούµενο από πρόσωπο που 
προκάλεσε από πρόθεση το ατύχηµα. 

δ) Ο ασφαλιστής πτώχευσε ή σε βάρος του εκτέλεση απέβη άκαρπη ή 
ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας ασφαλιστικής επιχείρησης ένεκα παραβάσεως 
νόµου.18 

ε) Το ατύχηµα προήλθε από ορισµένους τύπων οχηµάτων ή ορισµένα 
οχήµατα µε ειδική πινακίδα κυκλοφορίας και των οποίων η ευθύνη δεν έχει 
καλυφθεί σύµφωνα µε το άρθρο 2 του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή το 
Επικουρικό Κεφάλαιο, το οποίο αποζηµίωσε ζηµία που προκλήθηκε από όχηµα 
ειδικού τύπου ή ειδική πινακίδα κυκλοφορίας άλλου κράτους-µέλους, έχει δικαίωµα 
αναγωγής κατά του αντίστοιχου Επικουρικού Κεφαλαίου του τόπου συνήθους 
στάθµευσης του οχήµατος. 

Σε περίπτωση χρεοκοπίας ή ανάκλησης ασφαλιστικής επιχείρησης που 
δραστηριοποιείται στον κλάδο ζωής, ορίζεται από τον Υπουργό Οικονοµικών 
Επόπτης Χαρτοφυλακίων Ζωής, ο οποίος αναλαµβάνει τη λειτουργία της εταιρείας 
µέχρι να µεταβιβαστούν τα χαρτοφυλάκια ζωής σε άλλες ασφαλιστικές εταιρείες, 
καταβάλλοντας αποζηµιώσεις σε ασφαλισµένους και δικαιούχους, καθώς και τους 
µισθούς στους εργαζόµενους. 

22.4.5. ∆ηµιουργία Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής 

Στις 27 Ιουλίου 2010 ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων νοµοσχέδιο 
όπου συνιστάται Ν.Π.Ι.∆. µε την επωνυµία «Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής 
Ασφάλισης Ζωής» και συντετµηµένα «Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής», το οποίο θα 

                                                 
17 
Πηγή: ιστοσελίδα του Επικουρικού Κεφαλαίου, http://www.epikef.gr/ 

18 Σε αυτή την περίπτωση για τον κλάδο των αυτοκινήτων το επικουρικό κεφάλαιο παρέχει 
αυτοµάτως κάλυψη στους ασφαλιζόµενους για 30 ηµέρες.  
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διαχειρίζεται εγγυητικό κεφάλαιο για ασφάλειες ζωής κατά τα πρότυπα του 
επικουρικού ταµείου για τις ασφάλειες των αυτοκινήτων. Σκοπός του Εγγυητικού 
Κεφαλαίου Ζωής είναι κατά πρώτο λόγο η διατήρηση και µεταβίβαση του 
χαρτοφυλακίου των ασφαλιστηρίων συµβολαίων σε άλλη ασφαλιστική επιχείρηση 
ή σε άλλες ασφαλιστικές επιχειρήσεις και, αν αυτό δεν επιτευχθεί, η λύση των 
ασφαλιστηρίων συµβολαίων και η καταβολή αποζηµίωσης στους ασφαλισµένους.  
Μέλη του Εγγυητικού Κεφαλαίου καθίστανται υποχρεωτικά: 

α) Οι ασφαλιστικές εταιρείες µε έδρα την Ελλάδα. 
β) τα υποκαταστήµατα ασφαλιστικών επιχειρήσεων τρίτων χωρών 
γ) τα υποκαταστήµατα ασφαλιστικών επιχειρήσεων χωρών-µελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ε.Ο.Χ. 
Παράλληλα, προβλέπεται και η διασφάλιση των απαιτήσεων των ασφαλι-

σµένων µε ποσοστό κάλυψης 100% κάθε απαίτησης από ασφάλιση ζωής και µέχρι 
το ποσό των 30.000 ευρώ ανά δικαιούχο ασφαλίσεων ζωής και και µέχρι το ποσό 
των 60.000 ευρώ για τις αποζηµιώσεις θανάτου και µόνιµης ολικής αναπηρίας. 

22.4.6. Μεταφορά της εποπτείας της ΕΠ.Ε.Ι.Α. στην Τράπεζα της Ελλάδος 

Στις 27 Ιουλίου 2010 ψηφίστηκε από την Βουλή των Ελλήνων νοµοσχέδιο 
που καταργεί την ΕΠ.Ε.Ι.Α. και αναθέτει την εποπτεία της ασφαλιστικής αγοράς 
στην Τράπεζα της Ελλάδος και προβλέπει την ίδρυση εγγυητικού κεφαλαίου ζωής. 
Η µεταφορά των αρµοδιοτήτων της ΕΠ.Ε.Ι.Α. από το Υπουργείο Οικονοµικών στην 
Τράπεζα της Ελλάδος έχει ως (κύριο) σκοπό την ενιαία εποπτεία των τραπεζικών 
και ασφαλιστικών επιχειρήσεων καθώς, οι επιχειρήσεις αυτές  συνάπτουν συνεργα-
σίες ενώ υπάρχουν και µετοχικές διασυνδέσεις. Συνεπώς, είναι εύλογο οι 
επιχειρήσεις αυτές να υπάγονται σε ενιαίο εποπτικό έλεγχο, πράγµα που θα 
συντελέσει στη δηµιουργία ισότιµων, κατά το δυνατόν, όρων ανταγωνισµού, αλλά 
και στην αντιµετώπιση του συστηµικού κινδύνου. 

22.4.7. Σύνοψη 

Το θεσµικό πλαίσιο που διέπει τον κλάδο των ασφαλειών ακολουθεί αυτό 
που συνιστάται ή/και ορίζεται από την ΕΕ, ενώ είναι επικαιροποιηµένο µε τις 
τελευταίες οδηγίες (π.χ. Solvency II). Η νεοσύστατη εποπτική αρχή έχει ήδη 
αναλάβει δράση, ενώ σύντοµα αναµένεται να εποπτεύεται από την Τράπεζα της 
Ελλάδας αντί για το Υπουργείο Οικονοµικών. Η άσκηση του επαγγέλµατος του 
διαµεσολαβητή ασφάλισης καθώς και η είσοδος επιχειρήσεων στον κλάδο µπορεί 
να χαρακτηριστεί ως ελεύθερη, µε κάποιους σαφείς καθορισµένους περιορισµούς 
ως προς τα απαιτούµενα κεφάλαια για έναρξη επιχείρησης καθώς και καλής φήµης 
και αξιοπιστίας των µελών των ∆Σ. Συνοψίζοντας, ύστερα από αρκετά έτη το 
θεσµικό πλαίσιο που διέπει τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης µπορεί να 
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χαρακτηριστεί ως πλήρες τόσο ως προς την νοµοθεσία όσο και ως προς την 
εποπτεία του κλάδου. 

22.5. Ανταγωνισµός 

Η ελληνική ασφαλιστική αγορά χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισµό 
καθώς λειτουργεί µεγάλος αριθµός επιχειρήσεων, υπάρχει ισχυρή διαπραγµατευτική 
δύναµη των πελατών, των αντασφαλιστών και των δικτύων διανοµής ασφαλιστικών 
προϊόντων. Επιπλέον, υπάρχει δυνατότητα παροχής ασφαλιστικών προϊόντων από 
εταιρείες της αλλοδαπής ενώ είναι εύκολη η δηµιουργία ή/και εισαγωγή µιας νέας 
επιχείρησης στον κλάδο, ιδιαίτερα στον κλάδο κατά ζηµιών. 

22.5.1. Ανταγωνισµός στις πωλήσεις 

Στο επίπεδο των πωλήσεων προς τον τελικό καταναλωτή, ο ανταγωνισµός 
είναι ακόµη εντονότερος καθώς υπάρχουν περισσότεροι από 600 ασφαλιστικοί 
µεσίτες ενώ είναι ακόµη µεγαλύτερος ο αριθµός των ασφαλιστικών συµβούλων 
(ΕΠ.Ε.Ι.Α., 2008).19 Στον Πίνακα 22.17 αναφέρονται αναλυτικά ο αριθµός των 
διαµεσολαβητών ασφαλιστικών υπηρεσιών. Επιπλέον, οι ασφαλιστικές υπηρεσίες 
µπορούν να παρέχουν τα ασφαλιστικά τους προϊόντα απευθείας στους τελικούς 
καταναλωτές και οι τράπεζες έχουν ξεκινήσει την παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών 
µέσα από τα δίκτυα τους (bancassurance). Ο αριθµός των υπαλλήλων των 
ασφαλιστικών εταιρειών και των τραπεζών που εµπλέκονται άµεσα στην παροχή 
ή/και προώθηση των ασφαλιστικών προϊόντων δεν καταγράφεται στον Πίνακα 
22.17.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 22.17 
Ο αριθµός των διαµεσολαβητών 

Ασφαλιστικοί σύµβουλοι 13.954 

Συντονιστές ασφαλιστικών συµβούλων 1.143 

Πράκτορες ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων 3.170 

Μεσίτες ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων  616 

Συνδεδεµένοι 32 

Σύνολο 18.915 
                              Σηµείωση: Αφορά τόσο σε νοµικά όσο και σε φυσικά πρόσωπα. 
                             Πηγή: ΕΠ.Ε.Ι.Α. (2008). Αρχική πηγή: Επαγγελµατικά Επιµελητήρια. 

                                                 
19 Έχει εκτιµηθεί ότι στην ΕΕ δραστηριοποιούνται περισσότεροι από 850.000 ασφαλιστικοί 
διαµεσολαβητές (CEA, 2009). 
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22.5.2. Η ιδιαιτερότητα του κλάδου ασφάλισης αυτοκινήτων 

Ένα από τα χαρακτηριστικά του κλάδου κατά ζηµιών είναι ο µεγάλος αριθµός 
µικρών επιχειρήσεων που εξειδικεύονται στην αγορά ασφάλισης αυτοκινήτων. Οι 
εταιρείες αυτές στοχεύουν κυρίως στην παροχή των ασφαλίστρων που επιβάλλονται 
υποχρεωτικά από τον νόµο στους κατόχους ή/και χρήστες οχηµάτων. Σε διάφορες 
µελέτες αναφέρεται ότι λόγω του έντονου ανταγωνισµού που διέπει τη 
συγκεκριµένη αγορά, οι εταιρείες αυτές τιµολογούν ιδιαίτερα χαµηλά τις υπηρεσίες 
τους µε αποτέλεσµα να οδηγούνται συχνά σε ζηµιές ακόµη και σε πτώχευση. Οι 
επιχειρήσεις αυτές µέσω της τιµολογιακής τους πολιτικής παρασύρουν και τις 
µεγαλύτερες επιχειρήσεις, µε αποτέλεσµα να υπάρχει διάχυση των ζηµιών και σε 
µεγαλύτερες επιχειρήσεις. 

22.5.3. Βαθµός συγκέντρωσης του κλάδου 

Η µελέτη του ανταγωνισµού στον κλάδο των ασφαλίστρων µπορεί να γίνει 
µέσω πολλών δεικτών. Ένας τρόπος είναι να εκτιµηθεί ο βαθµός συγκέντρωσης 
(Concentration Ratios – CR) των επιχειρήσεων του κλάδου, το οποίο απεικονίζει το 
µερίδιο αγοράς των µεγαλύτερων επιχειρήσεων. Στον Πίνακα 22.18 παρουσιάζονται 
τα µερίδια αγοράς των χωρών που µελετά η CEA. Από τη µελέτη του Πίνακα 22.18 
προκύπτει ότι η Ελλάδα διαθέτει µεγαλύτερο βαθµό συγκέντρωσης από τον µέσο 
όρο τόσο των χωρών µελών της CEA, της ΕΕ και της Ευρωζώνης. Επίσης, θα 
πρέπει να επισηµανθεί ότι η Ελλάδα διαθέτει µικρό αριθµό επιχειρήσεων, πχ. στον 
κλάδο ζωής µόλις 27 επιχειρήσεις (αµιγώς 15) το 2008. 

Στον Πίνακα 22.19 παρουσιάζεται ο βαθµός συγκέντρωσης (CR-5, CR-10, 
CR-15, CR-20) των µεγαλύτερων επιχειρήσεων στην Ελλάδα ανά κλάδο 
ασφαλίστρων. Βάσει των στοιχείων του Πίνακα 22.19 στον κλάδο ζωής µερίδιο 
αγοράς µεγαλύτερο του 10% εµφανίζουν το 2008 πέντε ασφαλιστικές (µε 66,2% 
συµµετοχή στο σύνολο της παραγωγής του κλάδου), ενώ 10 ασφαλιστικές 
εµφανίζουν µερίδιο µεταξύ 1% και 10% (µε 31,3% συµµετοχή στο σύνολο της 
παραγωγής του κλάδου). Πρέπει επίσης να επισηµανθεί ότι οι είναι αρκετά 
περιορισµένος ο αριθµός των επιχειρήσεων σε αυτόν τον κλάδο.20 

Στον κλάδο κατά ζηµιών, όπου δραστηριοποιούνται περισσότερες επιχειρή-
σεις, διαπιστώνουµε ότι υπάρχει µικρότερη συγκέντρωση καθώς µερίδιο αγοράς 
µεγαλύτερο του 10% εµφανίζει το 2008 µόνο µια ασφαλιστική (µε 13,8% 
συµµετοχή στο σύνολο της παραγωγής του κλάδου), ενώ 26 ασφαλιστικές 
εµφανίζουν µερίδιο µεταξύ 1% και 10% (µε 75,8% συµµετοχή στο σύνολο της 
παραγωγής του κλάδου). Ο χαµηλός βαθµός συγκέντρωσης των ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων, σε συνδυασµό µε τον σχετικά µεγάλο αριθµό των επιχειρήσεων στον 
κλάδο, αποτελεί ένδειξη ότι υπάρχει έντονος ανταγωνισµός σε αυτόν. 
                                                 
20 Η ποσοστιαία συµµετοχή αντασφάλισης έναντι του συνόλου των ασφαλίστρων κυµάνθηκε 
µεταξύ 1%-2% στο διάστηµα 2002-2008. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 22.18 
Ο βαθµός συγκέντρωσης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σε διάφορες χώρες (2007) 

 5 µεγαλύτερες 10 µεγαλύτερες 15 µεγαλύτερες 

Χώρα 1997 2007 Μεταβ. 1997 2007 Μεταβ. 1997 2007 Μεταβ. 

Αυστρία 46,4% 65,7% 19,4% 70,7% 0,0% 0,0% 83,0% 0,0% 0,0% 

Βέλγιο 64,7% 78,7% 14,0% 82,1% 95,0% 13,0% 91,3% 98,5% 7,3% 

Βουλγαρία 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Ελβετία 78,0% 79,5% 1,5% 95,0% 95,7% 0,7% 98,0% 98,4% 0,4% 

Κύπρος 91,7% 85,0% -6,7% 99,3% 98,6% -0,7% 100,0% 100,0% 0,0% 

Τσεχία 93,8% 73,1% -20,7% 99,2% 92,6% -6,6% 100,0% 99,2% -0,8% 

Γερµανία 0,0% 48,1% 0,0% 0,0% 67,4% 0,0% 0,0% 77,6% 0,0% 

∆ανία 56,8% 56,6% -0,2% 73,5% 76,9% 3,4% 81,7% 86,9% 5,2% 

Εσθονία 96,4% 100,0% 3,6% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Ισπανία 26,8% 39,4% 12,6% 42,8% 53,5% 10,7% 53,3% 58,9% 5,6% 

Φιλανδία 99,7% 89,3% -10,4% 100,0% 99,9% -0,1% 0,0% 100,0% 0,0% 

Γαλλία 54,1% 54,9% 0,8% 75,5% 80,5% 5,0% 88,5% 91,4% 2,9% 

Ην.Βασίλειο 31,2% 0,0% 0,0% 47,4% 0,0% 0,0% 59,4% 0,0% 0,0% 

Ελλάδα 69,3% 65,4% -3,9% 86,0% 87,8% 1,8% 95,4% 97,0% 1,6% 

Κροατία 0,0% 61,1% 0,0% 0,0% 89,7% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

Ουγγαρία 88,9% 65,0% -24,0% 99,0% 89,4% -9,6% 100,0% 98,6% -1,4% 

Ιρλανδία 52,5% 83,1% 30,6% 85,0% 98,2% 13,2% 98,0% 100,0% 2,0% 

Ισλανδία 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Ιταλία 37,0% 63,1% 26,1% 52,6% 84,5% 31,9% 61,8% 91,6% 29,8% 

Λιχτενστάιν 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Λιθουανία 0,0% 78,0% 0,0% 0,0% 94,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Λουξεµβούργο 66,0% 0,0% 0,0% 92,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 

Λετονία 94,6% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 

Μάλτα 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Ολλανδία 62,8% 77,2% 14,4% 84,8% 0,0% 0,0% 92,3% 0,0% 0,0% 

Νορβηγία 86,2% 95,3% 9,1% 97,8% 99,3% 1,5% 100,0% 100,0% 0,0% 

Πολωνία 98,5% 65,5% -33,0% 99,8% 85,6% -14,3% 99,9% 94,6% -5,3% 

Πορτογαλία 76,0% 81,9% 5,9% 89,0% 93,0% 4,0% 94,6% 97,3% 2,7% 

Ρουµανία 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Σουηδία 67,1% 63,1% -4,0% 93,5% 89,0% -4,5% 99,5% 94,1% -5,4% 

Σλοβενία 89,1% 82,0% -7,0% 98,9% 99,2% 0,3% 100,0% 99,9% -0,1% 

Σλοβακία 91,1% 74,0% -17,1% 99,3% 92,4% -7,0% 100,0% 98,8% -1,2% 

Τουρκία 72,1% 63,4% -8,7% 90,0% 90,6% 0,6% 97,0% 97,8% 0,8% 

CEA 46,0% 61,4% 15,4% 63,6% 80,9% 17,3% 73,5% 88,8% 15,3% 

ΕΕ (27) 43,5% 60,0% 16,5% 61,3% 79,8% 18,5% 71,7% 88,1% 16,4% 

Ευρωζώνη (15) 47,4% 59,8% 12,3% 65,8% 79,2% 13,5% 75,9% 87,6% 11,7% 

Άλλη 79,1% 83,7% 4,6% 95,3% 96,6% 1,3% 98,3% 98,9% 0,6% 

Πηγή: CEA (2009). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 22.19 
Ο βαθµός συγκέντρωσης στις ασφαλίσεις ζωής και κατά ζηµιών 

 

                       Πηγή: Ετήσιες Εκθέσεις ΕΑΕΕ (2008, 2009). 

22.5.4. Βαθµός συγκέντρωσης των επιχειρήσεων ανά κλάδο ασφάλισης  

Στους Πίνακες 22.20 - 22.21 καταγράφονται τα µερίδια των ασφαλιστικών 
εταιρειών (µε κριτήριο τις πρωτασφαλίσεις) στους κλάδους ζωής και ζηµιών, µε 
βάση στοιχεία της ΕΠ.Ε.Ι.Α. για το πρώτο εννεάµηνο του 2009.21 Χαρακτηριστικό 
είναι ότι οι εταιρείες µε έδρα την Ελλάδα συγκεντρώνουν το µεγαλύτερο ποσοστό 
των πρωτασφαλίσεων στον κλάδο ζωής (87,74%) που, αν συνδυαστεί µε ένα ένα 
µόνο υποκατάστηµα (American Life Insurance Company), το ποσοστό ανέρχεται 
στο 99,55%. Στον κλάδο κατά ζηµιών οι ασφαλιστικές εταιρείες µε έδρα την 
Ελλάδα κατέχουν την απόλυτη πλειοψηφία της αγοράς (92,95%). 

Αναλυτικά, στον κλάδο ζωής διαπιστώνουµε από τους Πίνακες 22.20 και 
22.21 ότι υπάρχει κυριαρχία της εταιρείας “Εθνική ΑΕΕΓΑ” στον κλάδο (22,48%) 
καθώς συγκεντρώνει διπλάσιο ποσοστό από την επόµενη εταιρεία (American Life 
Insurance Company, 11,81%). Συγκρίνοντας µε στοιχεία της ICAP (2008) 
διαπιστώνεται ότι δεν µεταβλήθηκε η σειρά των µεγαλύτερων εταιρειών µεταξύ 
2007 και το πρώτο εννεάµηνο του 2009.  

Στον κλάδο κατά ζηµιών, το µεγαλύτερο µερίδιο της αγοράς κατέχει η 
“Εθνική ΑΕΕΓΑ” (15,42%) αλλά µε µικρότερο ποσοστό καθώς στον κλάδο αυτόν 
είναι περισσότερες οι εταιρείες, ενώ είναι πιο έντονος ο ανταγωνισµός. 

 

                                                 
21 Αναλυτικά στοιχεία για όλους τους (υπο)κλάδους ασφαλειών υπάρχουν στο: ΕΠ.Ε.Ι.Α. 
http://www.pisc.gr/ProductionOfInsuranceFirms.aspx  

 Ζωής Κατά ζηµιών 

Μερίδιο αγοράς 2007 2008 2007 2008 

5 µεγαλύτερες 65,37% 66,20% 36,23% 35,00% 

10 µεγαλύτερες 87,84% 88,90% 58,27% 56,30% 

15 µεγαλύτερες 96,99% 97,50% 73,14% 72,20% 

20 µεγαλύτερες 99,53% 99,60% 82,04% 81,90% 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 22.20 
Τα µερίδια αγοράς των ασφαλιστικών εταιρειών µε έδρα την Ελλάδα 

 Ζωής Ζηµιών 

ΕΘΝΙΚΗ ΑΕΕΓΑ 22,48% 15,42% 

ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦ/ΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΑΕ 11,41% 0,00% 

EFG  EUROLIFE  AEAZ 10,72% 0,00% 

ING EAAEZ 8,92% 0,00% 

ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ  4,86% 0,09% 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΖΩΗΣ ΑΑΕΖ 4,68% 0,00% 

ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε. 4,64% 3,08% 

AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 3,56% 3,36% 

ING ΑΕ ΟΑΑΖ 2,84% 0,00% 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕ 2,63% 5,60% 

GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε 2,62% 3,91% 

GENERALI LIFE A.E.A.Z. 2,47% 0,00% 

COMMERCIAL VALUE A.A.E 1,65% 3,75% 

International Life A.E.A.Z 1,13% 0,00% 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. 1,02% 2,79% 

MARFIN ΖΩΗΣ AAE 0,83% 0,00% 

UNIVERSAL LIFE ΕΛΛΑΣ ΑΑΕΖ 0,43% 0,00% 

V.D.V. LEBEN INTERNATIONAL 0,25% 0,00% 

ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΖΩΗΣ Α.Α.Ε. 0,15% 0,00% 

ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΓΑ 0,15% 1,89% 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕΕΓΑ 0,14% 1,27% 

VICTORIA A.A.E. ΖΩΗΣ 0,05% 0,00% 

ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.Γ.Α. 0,04% 0,39% 

ΕΥΡΩΠΑ'Ι'ΚΗ  ΕΝΩΣΙΣ  ΑΕΕΓΑ 0,03% 3,45% 

ΙΜΠΕΡΙΟ ΛΑΪΦ Α.Ε.Α.Ε. ΖΩΗΣ 0,00% 0,00% 

ACTIVA INSURANCE Α.Α.Ε. 0,00% 0,91% 

EΛΛΑΣ ΑΕΑ 0,00% 0,00% 

ΑΙΓΑΙΟΝ Α.Α.Ε. 0,00% 1,73% 

ALPHALIFE  0,00% 0,00% 

D.A.S. - HELLAS ΑΕ 0,00% 0,26% 

∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ Α.Α.Ε 0,00% 3,07% 

DIREKTA ΑΑΕΓΑ 0,00% 0,00% 

∆ΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α. 0,00% 0,50% 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 22.20 (συνέχεια)   

 Ζωής Ζηµιών 

EFG EUROLIFE ΑΕΓΑ 0,00% 1,00% 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΕ ΑΕ ΓΑ 0,00% 0,09% 

Euler Hermes Emporiki Α.Α.Ε.Π. 0,00% 0,40% 

EUROSTAR Ε.Α.Ε.Α.Ζ 0,00% 1,05% 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ 0,00% 1,43% 

ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α. 0,00% 0,26% 

GENERALI HELLAS A.A.E. 0,00% 2,91% 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ & ΥΓΕΙΑΣ ΑΑΕΖ 0,00% 0,00% 

INCHCAPE ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Α.Ε.Α.Ζ. 0,00% 0,11% 

ING ΕΑΕΓΑ 0,00% 0,44% 

ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Ε. Ε. Α.Ζ.  Α.Ε 0,00% 6,58% 

ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Ο∆ΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε.Γ.Α. 0,00% 0,98% 

ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.Γ.Α. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 0,00% 0,17% 

INTERASCO Α.Ε.Γ.Α. 0,00% 0,34% 

INTERLIFE ΑΑΕΓΑ 0,00% 1,59% 

INTERNATIONAL LIFE Α.Ε.Γ.Α 0,00% 1,76% 

ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΕΓΑ 0,00% 5,77% 

LA VIE A.E.A.E.Y. 0,00% 0,18% 

NP INSURANCE - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ Α.Ε.Α.Ε. 0,00% 1,09% 

ΠΕΡΣΟΝΑΛ ΙΝΣΟΥΡΑΝΣ ΑΕΓΑ 0,00% 0,67% 

ΠΡΩΤΗ  A.A.E. 0,00% 1,82% 

ΑΕΓΑ ΑΣΦΑΛ.Γ.ΣΙ∆ΕΡΗΣ Α.Ε 0,00% 0,46% 

VICTORIA Α.Α.Ε.Ζ 0,00% 3,14% 

Υ∆ΡΟΓΕΙΟΣ ΑΑΑΕ 0,00% 4,76% 

ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΑΖ  0,00% 2,23% 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΕΓΑ 0,00% 2,32% 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΕΓΑ 0,00% 0,57% 

Γ.Η.ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΑΕΓΑ 0,00% 0,33% 

ΣΥΝΟΛΟ 87,74% 93,95% 

                    Σηµείωση: Αφορά το πρώτο εννεάµηνο του 2009. 
                   Πηγή: ΕΠ.Ε.Ι.Α. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 22.21 
Μερίδια αγοράς συνεταιρισµών 

Συνεταιρισµοί Ζηµιών 

ΑΛΛΗΛΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΥΤ. ΜΕΤ. ΥΠ. ΚΤΕΛ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0,01% 

Π.Α.Σ.Ι.Α ΣΥΝ.ΠΕ 0,06% 

Π.Α.Σ.Ι.Α.Λ  ΣΥΝ.ΠΕ 0,01% 

ΑΛΛΗΛ/ΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΕΠ. Ι∆. ΑΥΤ. ∆.Χ. Β. ΕΛΛΑ∆ΟΣ & ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. 0,09% 

Σύνολο 0,17% 

       Σηµείωση: Αφορά το πρώτο εννεάµηνο του 2009.  
      Πηγή: ΕΠ.Ε.Ι.Α.- http://www.pisc.gr/ProductionOfInsuranceFirms.aspx 

Τα µερίδια αγοράς τόσο των συνεταιρισµών (Πίνακας 22.22) όσο και των 
υποκαταστηµάτων εταιρειών µε έδρα σε χώρα της ΕΕ ή του ΕΟΧ είναι ιδιαίτερα 
µικρά (Πίνακας 22.23). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 22.22 
Μερίδια αγοράς υποκαταστηµάτων 

Υποκαταστήµατα Ζωής Ζηµιών 

AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY 11,82% 0,00% 

Financial Insurance Company Ltd 0,00% 0,14% 

INTER PARTNER ASSISTANCE 0,00% 0,27% 

ARAG ALLGEMEINE RECHTSSCHUTZ VERSICHERUNGS AG 0,00% 0,20% 

ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV 0,00% 0,13% 

DEMCO INSURANCE LTD 0,00% 0,36% 

EUROP ASSISTANCE 0,00% 0,73% 

HDI - GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG A.G. 0,00% 0,37% 

ΓΕΝ. ΑΣΦ. ΚΥΠΡΟΥ-ΥΠΟΚΑΤ. ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 
ΚΥΠΡΟΥ ΛΤ∆ 

0,00% 0,38% 

ΚΥΠΡΟΥ ΖΩΗΣ Υποκ. Της EUROLIFE L.T.D. 0,00% 0,00% 

MALAYAN INSURANCE Co INC 0,00% 0,01% 

MAPFRE ASISTENCIA AE 0,00% 0,36% 

ΛΑΪΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ 0,00% 0,06% 

MITSUI SUMITOMO INSURANCE Co., (EUROPE) LTD 0,00% 0,00% 

NATIONAL UNION FIRE INS.Co OF PITTS. 0,00% 2,47% 

ROYAL AND SUN ALLIANCE INS.PLC 0,00% 0,02% 

SBAI MONDIAL ASSISTANCE 0,00% 0,37% 

SOGECAP SA 0,00% 0,00% 

ΤΟΚΙΟ ΜΑRINE EUROPE 0,00% 0,00% 

       Σηµείωση: Αφορά το πρώτο εννεάµηνο του 2009. 
        Πηγή: ΕΠ.Ε.Ι.Α.- http://www.pisc.gr/ProductionOfInsuranceFirms.aspx 
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22.6. Συµπεράσµατα 

Στο παρόν κεφάλαιο εξετάστηκε ο βαθµός ανταγωνισµού του κλάδου της 
ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα. Η είσοδος και έξοδος νέων επιχειρήσεων στον 
κλάδο γίνεται µε βάση µη-περιοριστικές προϋποθέσεις, ενώ µπορούν να 
δραστηριοποιούνται και εταιρείες που έχουν έδρα σε χώρες της ΕΕ και του ΕΟΧ. 

Στο επίπεδο πώλησης ασφαλιστικών προϊόντων προς τον τελικό καταναλωτή 
υπάρχει έντονος ανταγωνισµός καθώς στο σχετικό Μητρώο είναι εγγεγραµµένοι 
18.915 ασφαλιστικοί διαµεσολαβητές, ενώ δεν περιλαµβάνονται οι υπάλληλοι των 
ασφαλιστικών εταιρειών και των τραπεζών που ασχολούνται µε τις πωλήσεις 
ασφαλιστικών προϊόντων. Επιπλέον, στην πώληση σχετικών προϊόντων προχωρούν 
και τα δίκτυα των τραπεζών (bancassurance), γεγονός που θα επιφέρει ακόµη 
εντονότερο ανταγωνισµό. 

Όσον αφορά τον βαθµό συγκέντρωσης, είναι υψηλότερος από τον αντίστοιχο 
του µέσου όρου της ΕΕ και της Ευρωζώνης, αλλά αυτό δικαιολογείται και από το 
γεγονός ότι ο κλάδος δεν έχει αναπτυχθεί πλήρως. Ο βαθµός συγκέντρωσης είναι 
µεγαλύτερος στον κλάδο ζωής καθώς υπάρχουν λιγότερες επιχειρήσεις και 
µεγαλύτερες οικονοµίες κλίµακας. 

Όσο αφορά το µερίδιο αγοράς σε επίπεδο επιχειρήσεων, διαπιστώνεται ότι η 
µικτή ασφαλιστική εταιρεία “Εθνική ΑΕΕΓΑ” κυριαρχεί τόσο στον κλάδο ζωής, 
όσο και στον κλάδο κατά ζηµιών. 

22.7. Προοπτικές του κλάδου 

Ο κλάδος της ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από 
δυνητικές και µεσοπρόθεσµες θετικές προοπτικές, συνοδευόµενες από άµεσες και 
βραχυχρόνιες δυσκολίες και προβλήµατα. 

Μεσοπρόθεσµες θετικές προοπτικές: 

• Η ανάπτυξη του κλάδου ήταν ιδιαίτερα µεγάλη τα τελευταία έτη αλλά ο 
κλάδος παραµένει ακόµη υποανάπτυκτος συγκριτικά µε άλλες χώρες-µέλη 
της Ευρωζώνης. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασµό µε την καλλιέργεια 
ασφαλιστικής συνείδησης, συνεπάγεται ότι υπάρχουν µεγάλες δυνατότητες 
για ανάπτυξη του κλάδου. Χαρακτηριστικό είναι ότι λιγότερο από το 30% 
των Ελλήνων διαθέτει έστω και ένα ασφαλιστικό πρόγραµµα.22 

• Η νέα εποπτική αρχή θα βοηθήσει στην καλύτερη λειτουργία των εταιρειών, 
µε αποτέλεσµα να υπάρξει µείωση των εκροών από το επικουρικό ταµείο 
(µείωση αριθµού και αποτελεσµάτων από πτωχεύσεις). Αυτό συνεπάγεται και 
µείωση του µεσοπρόθεσµου κόστους λειτουργίας των ασφαλιστικών 

                                                 
22 ∆εν περιλαµβάνεται η υποχρεωτική ασφάλιση αυτοκινήτου ως προς την αστική ευθύνη έναντι 
τρίτων. 
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επιχειρήσεων. 

• Η Ελλάδα µετατρέπεται σε χρηµατοπιστωτικό (και όχι µόνο) κέντρο της 
ευρύτερης περιοχής.  

• Η συνεχής επιδείνωση της κοινωνικής ασφάλισης δηµιουργεί νέες ανάγκες 
για τους ασφαλιζόµενους που αναζητούν εναλλακτικές ή συµπληρωµατικές 
λύσεις τόσο σε συνταξιοδοτικά προγράµµατα όσο και σε ιατροφαρµακευτική 
περίθαλψη. Η µη-αναστρέψιµη γήρανση του πληθυσµού τα επόµενα 20 έτη 
θα επιβαρύνει ακόµη περισσότερο το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης. 
Σύµφωνα µε υπολογισµούς (µεταξύ άλλων) του ΟΟΣΑ οι δαπάνες για 
συντάξεις θα διπλασιαστούν ως το 2050 και θα ανέλθουν σε 25% του ΑΕΠ. 

• Η χρήση των δικτύων των τραπεζών καθώς και ο συνδυασµός 
χρηµατοπιστωτικών µε ιατροφαρµακευτικά προϊόντα δηµιουργούν νέες 
προοπτικές και ακόµη εντονότερο ανταγωνισµό.  

• Υπάρχει συνεχής και έντονη συζήτηση για υποχρεωτική ασφάλιση των 
κατοικιών κατά ζηµιών από σεισµούς καθώς και για ασφάλιση 
επαγγελµατικής αστικής ευθύνης. 

• Η ωρίµανση των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών καθώς και η ανάπτυξη της 
σχετικής τεχνογνωσίας και τεχνολογίας θα οδηγήσουν τόσο σε νέα όσο και σε 
σύνδεση ασφαλιστικών και χρηµατοπιστωτικών προϊόντων. 

• Ο κλάδος ασφάλισης αυτοκινήτων µπορεί να αναπτυχθεί µέσω της µείωσης 
του αριθµού των ανασφάλιστων οχηµάτων. Ωστόσο, η αύξηση του δυνητικού 
όγκου πωλήσεων ασφαλίστρων δεν συνεπάγεται απαραιτήτως ότι θα 
ενισχυθεί και ο ανταγωνισµός µεταξύ των ασφαλιστικών εταιρειών. 

• Η ανάπτυξη του κλάδου ασφάλιστρων στην Ελλάδα καθώς και η χρήση νέων 
τεχνολογιών θα προσελκύσουν νέες εταιρείες µε έδρα την αλλοδαπή, γεγονός 
που θα οδηγήσει σε πολύ υψηλό επίπεδο ανταγωνισµού προς όφελος των 
καταναλωτών. Καθώς όµως ο κλάδος χαρακτηρίζεται από µεγάλες οικονοµίες 
κλίµακας, οι ασφαλιστικές εταιρείες µε έδρα την Ελλάδα θα βρεθούν σε 
ιδιαίτερη δυσχερή θέση. Η προσέγγιση του εγχωρίου τραπεζικού και 
ασφαλιστικού τοµέα µέσω συνεργασιών, συγχωνεύσεων και εξαγορών ήδη 
δηµιουργεί προοπτικές αντιµετώπισης των προκλήσεων από τις εγχώριες 
επιχειρήσεις. 

Βραχυχρόνιες δυσκολίες και προβλήµατα: 

• Η µείωση του ΑΕΠ το 2009 και 2010 καθώς και η γενικότερη 
χρηµατοπιστωτική και οικονοµική κρίση έχει ήδη οδηγήσει σε µείωση του 
συνόλου των ασφαλειών (αλλά όχι και των πρωτασφαλίσεων). 

• Η οδηγία Solvency II που αναφέρεται στην κεφαλαιακή επάρκεια των 
ασφαλιστικών εταιρειών µπορεί να οδηγήσει σε µεγάλες πιέσεις των 
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εταιρειών. Το πρόβληµα της κεφαλαιακής επάρκειας επιδεινώνει το διαρκές 
αυξανόµενο κόστος χρηµατοδότησης τόσο της χώρας, όσο και των 
χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων. 

• Οι ανακλήσεις των αδειών από τη (σχετικά) νεοσύστατη εποπτική αρχή 
µεγάλων και (φαινοµενικά) επιφανών ασφαλιστικών εταιρειών δηµιουργεί 
κλίµα ανασφάλειας σε όλους τους ασφαλιζόµενους που προσωρινά 
αποφεύγουν περίπλοκα προγράµµατα, ενώ επιλέγουν µικρότερης διάρκειας 
ασφαλιστικά προγράµµατα. 

• Η κλιµατική αλλαγή επιφέρει µεγάλες καταστροφές µε αποτέλεσµα την 
απότοµη αύξηση των αποζηµιώσεων και πρόσθετες δυσκολίες στον 
υπολογισµό των κινδύνων. Αν και η Ελλάδα δεν έχει επηρεαστεί ακόµη 
(τουλάχιστον σε έντονο βαθµό) από ανάλογα φαινόµενα, οι επιστήµονες 
επισηµαίνουν ότι τα επόµενα χρόνια θα υπάρξουν µεγάλες δυσκολίες (π.χ. 
έντονη ξηρασία). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

Νικόλαος Κ. Κανελλόπουλος∗ 

Σύνοψη 

Η σπουδαιότητα και η σηµασία του εκπαιδευτικού συστήµατος για την 
κοινωνική και τεχνολογική πρόοδο, την οικονοµική ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή, 
καθώς και την παροχή ίσων ευκαιριών στους πολίτες είναι προφανής και ευρέως 
αποδεκτή. Το Σύνταγµα της χώρας αναγνωρίζει το δικαίωµα των πολιτών στην 
ελεύθερη µόρφωση αλλά και την υποχρέωση της πολιτείας να την προσφέρει. Εκτός 
από τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης από το ∆ηµόσιο µε βάση το σηµερινό 
θεσµικό πλαίσιο υπάρχουν και ιδιωτικές µονάδες, οι οποίες προσφέρουν µια ευρεία 
ποικιλία υπηρεσιών εκπαίδευσης. Οι ιδιωτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης χωρίζονται σε 
τυπικές (υπηρεσίες παρόµοιες µε τα δηµόσια σχολεία) και σε µη τυπικές 
(φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών). 

Το κεφάλαιο που ακολουθεί αρχικά εξετάζει πώς διαµορφώνεται η 
προσφερόµενη ποσότητα ιδιωτικής τυπικής και µη τυπικής εκπαίδευσης (αριθµός 
σχολικών µονάδων, διδακτικού προσωπικού και µαθητών). Παράλληλα, αντίστοιχα 
στοιχεία παρουσιάζονται και για τον δηµόσιο τοµέα τυπικής εκπαίδευσης. Στη 
συνέχεια αναφέρονται οι προσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτησης για εκπαίδευση, 
γίνεται αποτύπωση του µαθητικού πληθυσµού της χώρας κατά φορέα (ιδιωτικό, 
δηµόσιο) και εξετάζεται η σχέση ανάµεσα στο µέγεθος των δύο. Επιπλέον, 
αναφερόµαστε και στον αριθµό των µαθητών στα φροντιστήρια δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης και στα κέντρα ξένων γλωσσών. Παραπέρα παρουσιάζονται συνοπτικά 
οι τρεις µεγαλύτερες (βάσει πωλήσεων) επιχειρήσεις του κλάδου ιδιωτικής τυπικής 
εκπαίδευσης και εξετάζονται χρηµατοοικονοµικά στοιχεία για τον κλάδο, ενώ γίνεται 
και προσέγγιση µέτρησης του ανταγωνισµού στον κλάδο. Τέλος, αναφέρονται 
                                                 
∗ Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες µου προς τη συνάδελφο Τζ. Καβουνίδη, τον συντονιστή 
της εργασίας Κ. Κανελλόπουλο καθώς και τον ανώνυµο κριτή για τα εποικοδοµητικά σχόλια και 
παρατηρήσεις τους. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω και το προσωπικό του Τµήµατος Γ΄ της 
∆ιεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευµάτων για την παροχή των αναγκαίων στατιστικών στοιχείων. Οι απόψεις καθώς και τα 
όποια σφάλµατα και παραλείψεις βαρύνουν αποκλειστικά τον συγγραφέα. 
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ορισµένα κύρια θεσµικά θέµατα του κλάδου (κανόνες εισόδου, καθορισµός διδάκτρων 
κ.ά.). 

Τα στοιχεία που χρησιµοποιήθηκαν για τον προσδιορισµό της προσφερόµενης 
ποσότητας και της ζήτησης τυπικής ιδιωτικής και δηµόσιας εκπαίδευσης προέρχονται 
από την ΕΛ.ΣΤΑΤ.-Τµήµα Στατιστικών της Εκπαίδευσης και από την Απογραφή 
Πληθυσµού 1991 και 2001. Τα στοιχεία για τη µη τυπική εκπαίδευση ευγενικώς 
παραχωρήθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων. 
Τέλος, τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που χρησιµοποιούνται και για τη µέτρηση του 
ανταγωνισµού προέρχονται από δηµοσιευµένους ισολογισµούς της ICAP. Ορισµένες 
πηγές πιθανόν να µην αντιπροσωπεύουν πλήρως τον κλάδο είτε λόγω µεγέθους 
δείγµατος (ισολογισµοί υπάρχουν µόνο για µεγάλες επιχειρήσεις), είτε λόγω 
παραοικονοµίας – παραπαιδείας (ιδιαίτερα µαθήµατα). Παρ’ όλα αυτά είναι τα µόνα 
διαθέσιµα στοιχεία και όπου υπάρχει πιθανό πρόβληµα αυτό επισηµαίνεται. 

Η εξέταση του κλάδου τυπικής ιδιωτικής πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης έδειξε ότι είναι κυρίως συγκεντρωµένος στην περιοχή της Αττικής (298 
σχολικές µονάδες) και δευτερευόντως όπου υπάρχει µεγάλος µαθητικός πληθυσµός. 
Φαίνεται ότι διαχρονικά αποτελεί ένα αρκετά µικρό κοµµάτι της αντίστοιχης 
συνολικής. Τα στοιχεία από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. για τα σχολικά έτη 2000/01-2008/09 
δείχνουν ότι οι ιδιωτικές σχολικές µονάδες αποτελούν µόλις το 5% του συνόλου, ενώ 
οι µαθητές που φοιτούν σε αυτές αντιστοιχούν σε ποσοστό κοντά στο 6% του 
συνολικού µαθητικού πληθυσµού. Η απασχόληση στην ιδιωτική τυπική εκπαίδευση 
έχει παραµείνει σταθερή, αν και τα τελευταία έτη υπάρχουν ενδείξεις για δυσκολία 
εύρεσης διδακτικού προσωπικού στα ιδιωτικά δηµοτικά µετά τη λειτουργία του 
ολοήµερου σχολείου. Η ζήτηση του κλάδου επηρεάζεται άµεσα από το µέγεθος του 
µαθητικού πληθυσµού, ο οποίος έχει συρρικνωθεί ως αποτέλεσµα του δηµογραφικού 
προβλήµατος της Ελλάδος. Επιπλέον φαίνεται ότι η προσφορά πιο ποιοτικών 
υπηρεσιών από το ∆ηµόσιο (ολοήµερο σχολείο) επηρεάζει αρνητικά τη ζήτηση του 
ιδιωτικού τοµέα, ενώ η ανεπάρκεια του ∆ηµοσίου (µικρός αριθµός νηπιαγωγείων) την 
επηρεάζει θετικά. Η δε οικονοµική κρίση που περνά η χώρα πιθανόν να έχει 
αρνητικές επιπτώσεις στη ζήτηση για ιδιωτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης. 

Από τη χρηµατοοικονοµική εξέταση του κλάδου διαπιστώθηκε χαµηλή 
αποδοτικότητα, υψηλή δανειακή πίεση και χαµηλά περιθώρια καθαρού κέρδους στον 
κλάδο της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Αυτά σε συνδυασµό µε το αρκετά υψηλό αρχικό 
κόστος εισόδου και τις ήδη καταξιωµένες επιχειρήσεις του κλάδου δεν καθιστούν την 
ιδιωτική τυπική εκπαίδευση έναν ελκυστικό κλάδο για επένδυση. Τέλος, η 
συγκέντρωση των πωλήσεων δεν είναι υψηλή ώστε να αναπτύσσεται ολιγοπωλιακή 
δύναµη. Βέβαια, υπάρχουν αρκετές ενδείξεις για ανταγωνισµό ανάµεσα στα ιδιωτικά 
και τα δηµόσια σχολεία µιας και ουσιαστικά απευθύνονται στους ίδιους γονείς και 
µαθητές. Ο συνδυασµός φροντιστηρίου και δωρεάν δηµοσίου σχολείου µπορεί να 
είναι µια οικονοµικότερη εναλλακτική αλλά εξίσου ποιοτικά καλή λύση. 
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Η µη τυπική εκπαίδευση αποτελείται από έναν πολύ µεγάλο αριθµό 
επιχειρήσεων, ο οποίος εντοπίζεται κυρίως σε περιοχές µε πολλούς µαθητές. Η 
ουσιαστική απουσία του ∆ηµοσίου στον τοµέα αυτό ουσιαστικά εξασφαλίζει τη ζήτηση 
στα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών. ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα 
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία για τη µη τυπική εκπαίδευση και δεν µπορούν να 
υπολογιστούν δείκτες συγκέντρωσης. Εντούτοις ο πολύ µεγάλος αριθµός 
φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών µάς οδηγεί στο εύλογο συµπέρασµα ότι 
δύσκολα υπάρχει ολιγοπωλιακή δύναµη στον κλάδο. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η λειτουργία του κλάδου της ιδιωτικής εκπαίδευσης 
επηρεάζεται έντονα από το υπάρχον θεσµικό και νοµοθετικό περιβάλλον (χρόνια 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης, καθορισµός διδάκτρων, πρόγραµµα διδασκαλίας).  

Οδηγούµαστε στο συµπέρασµα ότι η ιδιωτική εκπαίδευση ουσιαστικά καλύπτει 
αδυναµίες της δηµόσιας, τόσο στο εύρος των παρεχόµενων υπηρεσιών όσο και στην 
ποιότητα αυτών. 

23.1. Εισαγωγή 

Κανείς δεν µπορεί να αγνοήσει τη σηµασία της εκπαίδευσης τόσο σε ατοµικό 
όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Η εκπαίδευση συντελεί στην κοινωνικοποίηση του 
ατόµου και µαζί µε την οικογένεια συµβάλλει στη µετάδοση αξιών και γνώσεων. 
Παραπέρα, η εκπαίδευση έχει µεγάλη σηµασία για την οικονοµική ανάπτυξη, την 
αύξηση της ευηµερίας και τη µείωση των κοινωνικών ανισοτήτων. Έτσι, έχει 
θεσπιστεί η υποχρεωτική εννιάχρονη φοίτηση, καθώς και η δωρεάν παιδεία και στις 
τρεις βαθµίδες. Από την άλλη πλευρά, στον κλάδο της εκπαίδευσης απασχολείται 
ένας πολύ µεγάλος αριθµός εργαζοµένων άµεσα (διδακτικό προσωπικό) ή έµµεσα 
(εκδόσεις διδακτικών βιβλίων κ.ά.). 

Στην Ελλάδα η ιδιωτική επιχειρηµατικότητα συνυπάρχει µαζί µε τον κρατικό 
φορέα για την παροχή υπηρεσιών τυπικής εκπαίδευσης. Επίσης η ιδιωτική 
εκπαίδευση κυριαρχεί στην ενισχυτική διδασκαλία και στις υπηρεσίες εκµάθησης 
ξένων γλωσσών. Το µέγεθος της ιδιωτικής τυπικής εκπαίδευσης (νηπιαγωγεία, 
δηµοτικά, γυµνάσια και λύκεια) παραµένει σχετικά µικρό και γεωγραφικά 
συγκεντρωµένο στην Αττική, ενώ της µη τυπικής (φροντιστήρια δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης, κέντρα ξένων γλωσσών) είναι σαφώς µεγαλύτερο και πιο διεσπαρµένο 
γεωγραφικά.  

Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης µπορούν να θεωρηθούν καταναλωτικό αλλά και 
επενδυτικό αγαθό. Η αγορά της εκπαίδευσης γεωγραφικά δεν είναι ενιαία, αλλά 
τοπική, και περιορίζεται συνήθως στα όρια της πόλης που η εκάστοτε σχολική 
µονάδα είναι εγκατεστηµένη. Η εκπαίδευση από το κράτος παρέχεται δωρεάν σε 
όλες τις βαθµίδες και µορφές, ενώ η ιδιωτική έχει δίδακτρα. Αυτό το γεγονός 
αποτελεί βασική πηγή ανταγωνισµού και ένδειξη ότι ο ιδιωτικός τοµέας καλύπτει 
κενά ή ατέλειες του δηµοσίου. 
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Από άποψη στατιστικής ταξινόµησης (ΣΤΑΚΟ∆ 2008) ο κλάδος της 
ιδιωτικής εκπαίδευσης ανήκει στον κλάδο 85, που περιλαµβάνει όλη την 
εκπαίδευση. Ειδικότερα, η προσχολική εκπαίδευση ανήκει στον υποκλάδο 85.10, η 
πρωτοβάθµια στον υποκλάδο 85.20 και η δευτεροβάθµια στους υποκλάδους 85.31 
και 85.32. 

Στην παρούσα εργασία εξετάζονται οι υποκλάδοι της πρωτοβάθµιας και 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, µε έµφαση κυρίως στην τυπική εκπαίδευση όπου και 
υπάρχουν και περισσότερα στατιστικά στοιχεία. Θα εξεταστούν θέµατα που 
σχετίζονται µε την προσφορά και ζήτηση εκπαίδευσης γενικά αλλά και ειδικά της 
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας. Παρουσιάζονται βασικοί χρηµατοοικονοµικοί 
δείκτες για τις µεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου και υπολογίζονται δείκτες 
συγκέντρωσης για να γίνει εκτίµηση για το µέγεθος του ανταγωνισµού. 

Έτσι πολλά κρίσιµα θέµατα του κλάδου της εκπαίδευσης δεν εξετάζονται σε 
αυτό το κεφάλαιο. Ως τέτοια µπορούµε απλώς να σηµειώσουµε την υψηλή 
φοιτητική µετανάστευση, την υστέρηση στην επίδοση των µαθητών ελληνικών 
σχολείων όπως φαίνεται από διεθνείς συγκρίσεις (πρόγραµµα PISA), τη σπατάλη 
αλλά και την ταυτόχρονη έλλειψη πόρων. 

23.2. Σχολικές Μονάδες - Απασχόληση 

Η προσφορά ιδιωτικής εκπαίδευσης αποτελεί τη σχέση µεταξύ τιµής 
(δίδακτρα) και της ποσότητας που προσφέρεται σε κάθε τιµή για µια ορισµένη 
χρονική περίοδο. Ο υπολογισµός της προσφοράς υπηρεσιών ιδιωτικής 
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας τυπικής εκπαίδευσης είναι πολύπλοκος, µιας και 
επηρεάζεται από την ιδιαίτερη φύση του προϊόντος της εκπαίδευσης αλλά και από 
θεσµικούς παράγοντες. Στην ενότητα που ακολουθεί η προσφορά ιδιωτικής 
εκπαίδευσης προσεγγίζεται µέσω της προσφερόµενης ποσότητας. Τα στοιχεία που 
χρησιµοποιούνται προέρχονται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. και περιλαµβάνουν τον αριθµό 
των σχολικών µονάδων και των εκπαιδευτικών σε αυτές. Επίσης, παρουσιάζεται και 
ένας ποιοτικός δείκτης, ο λόγος µαθητών ανά εκπαιδευτικό. Παρόµοια 
πληροφόρηση παρέχεται και για τον αντίστοιχο δηµόσιο τοµέα, προκειµένου να 
γίνει µια σύγκριση µεγέθους, µιας και αποτελεί το µοναδικό υποκατάστατο προϊόν. 
Η πληροφόρηση που δίνεται αναφέρεται από το σχολικό έτος 2000/01 έως και το 
2008/09. Τα στοιχεία συλλέγονται σε πανελλαδικό επίπεδο κατά τη λήξη της 
σχολικής χρονιάς1.  
                                                 
1 Για ορισµένες χρονιές τα διαθέσιµα από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. στοιχεία είναι µόνο στοιχεία έναρξης. 
Επειδή αυτό µπορεί να δηµιουργεί κάποια ανοµοιογένεια στο δείγµα, κρίθηκε πιο αξιόπιστο να 
χρησιµοποιηθούν, όπου ήταν δυνατό, στοιχεία λήξης, µιας και είναι πιο κοντά στην 
πραγµατικότητα. Αξίζει πάντως να αναφέρουµε ότι, όσον αφορά την ιδιωτική εκπαίδευση οι 
διαφορές µεταξύ στοιχείων έναρξης και λήξης είναι σχεδόν µηδενικές. Για τη δηµόσια 
εκπαίδευση σε απόλυτα µεγέθη οι διαφορές είναι σαφώς πιο µεγάλες αλλά σε ποσοστιαία µεγέθη 
είναι επουσιώδεις. 
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Αρχικά στον Πίνακα 23.1 παρουσιάζουµε την κατανοµή των σχολικών 
µονάδων ανά περιφέρεια για το 2007/2008, τελευταίο έτος µε διαθέσιµα στοιχεία 
λήξης. Παρατηρούµε ότι η περιφέρεια µε τα περισσότερα ιδιωτικά σχολεία είναι η 
Αττική και ακολουθεί η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Αξίζει να σηµειώσουµε 
ότι η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη έχει το υψηλότερο ποσοστό ιδιωτικών 
σχολείων. Ειδικότερα, σχεδόν ένα στα πέντε σχολεία είναι ιδιωτικό. Αυτό 
αντικατοπτρίζει τις ιδιαιτερότητες του εκεί πληθυσµού και για τον λόγο αυτό οι 
αριθµοί αυτής της περιφέρειας θα πρέπει να ερµηνεύονται µε µεγάλη προσοχή. 
Ουσιαστικά δεν πρόκειται για ιδιωτικά σχολεία µε τη συνηθισµένη έννοια, αλλά για 
µειονοτικά δηµοτικά σχολεία στα οποία φοιτούν παιδιά των εκεί κατοικούντων 
Ελλήνων µουσουλµάνων. Άξιο προσοχής είναι επίσης το γεγονός ότι στη ∆υτική 
Μακεδονία φαίνεται να µην υπάρχει ούτε ένα ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυµα τυπικής 
πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης2. Θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι τα 
ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα είναι µόλις 5% στο σύνολο των ιδρυµάτων της 
χώρας και ότι µόνο σε δύο περιφέρειες το ποσοστό των ιδιωτικών σχολείων είναι 
υψηλότερο από 5%. Αυτό δείχνει ότι η ιδιωτική πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση δεν αποτελούν πολύ µεγάλο κοµµάτι της συνολικής πρωτοβάθµιας και 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 23.1 
Σχολικές µονάδες ανά περιφέρεια, στοιχεία λήξης σχολικού έτους 2007/2008 

 ∆ηµόσια Ιδιωτικά Σύνολο Ποσοστό ιδιωτικών σχολείων Περιφερειακή κατανοµή 
     Ιδιωτικά ∆ηµόσια 

Αν. Μακεδονία και Θράκη 816 203 1.019 19,9% 27,8% 5,9% 
Κεντρική Μακεδονία 2.353 95 2.448 3,9% 13,0% 16,9% 
∆υτική Μακεδονία 560 0 560 0,0% 0,0% 4,0% 
Θεσσαλία 1.324 39 1.363 2,9% 5,3% 9,5% 
Ήπειρος 640 6 646 0,9% 0,8% 4,6% 
Ιόνια Νησιά 357 3 360 0,8% 0,4% 2,6% 
∆υτική Ελλάδα 1.192 23 1.215 1,9% 3,2% 8,6% 
Στερεά Ελλάδα 947 9 956 0,9% 1,2% 6,8% 
Πελοπόννησος 929 24 953 2,5% 3,3% 6,7% 
Αττική 2.870 298 3.168 9,4% 40,8% 20,6% 
Βόρειο Αιγαίο 393 2 395 0,5% 0,3% 2,8% 
Νότιο Αιγαίο 559 11 570 1,9% 1,5% 4,0% 
Κρήτη 979 17 996 1,7% 2,3% 7,0% 
Επικράτεια 13.919 730 14.649 5,0% 100% 100% 
Σηµείωση: Τα στοιχεία αφορούν νηπιαγωγεία, δηµοτικά, γυµνάσια και γενικά λύκεια. 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. - Τµήµα Στατιστικών Εκπαίδευσης. 

Αν κοιτάξουµε την περιφερειακή κατανοµή των ιδιωτικών σχολικών 
µονάδων, βλέπουµε ότι 40% είναι στην Αττική, 28% στην Ανατολική Μακεδονία 
και Θράκη και 13% στην Κεντρική Μακεδονία. Αν µάλιστα εξαιρέσουµε τα 
σχολεία της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τότε το ποσοστό στην Αττική 
ανεβαίνει σε 56,5% και στην Κεντρική Μακεδονία σε 18%. Αυτό δείχνει ότι σχεδόν 

                                                 
2 Τα στοιχεία έναρξης κάνουν λόγο για ένα εκπαιδευτικό ίδρυµα. 
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ο µισός κλάδος της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας ιδιωτικής εκπαίδευσης 
δραστηριοποιείται στην περιοχή της Αττικής και το 75% του κλάδου στις 
περιφέρειες µε τις δύο µεγαλύτερες πόλεις της χώρας. ∆ιαφαίνεται ότι η ιδιωτική 
τυπική εκπαίδευση εµφανίζεται σε αστικές περιοχές, όπου υπάρχει η ελάχιστη 
αναγκαία µάζα µαθητών για να συντηρήσει τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια δίπλα στα 
εκεί λειτουργούντα δηµόσια. 

23.2.1. Νηπιαγωγεία 

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 23.2 ο αριθµός ιδιωτικών νηπιαγωγείων 
παρέµεινε σχετικά σταθερός από το 2000 έως και το 2008, οπότε οι σχολικές 
µονάδες διπλασιάστηκαν και από 139 εκτοξεύτηκαν στις 268. Αυτό είναι µάλλον 
αποτέλεσµα της επέκτασης της υποχρεωτικής φοίτησης από τη νηπιακή ηλικία. 
Αυτή η αύξηση των ιδιωτικών νηπιαγωγείων δε συνοδεύτηκε από αντίστοιχη των 
δηµοσίων. Για τον λόγο αυτό, ενώ τα ιδιωτικά νηπιαγωγεία είχαν µερίδιο 2% στο 
σύνολο των νηπιαγωγείων της χώρας, τη σχολική χρονιά 2008/09 το µερίδιό τους 
διπλασιάστηκε. Η Αττική συγκεντρώνει τα περισσότερα ιδιωτικά νηπιαγωγεία µε 
ποσοστό 44% και ακολουθεί η Κεντρική Μακεδονία µε ποσοστό 24%. 

Όσον αφορά το διδακτικό προσωπικό, αυτό αυξήθηκε τόσο στα δηµόσια όσο 
και στα ιδιωτικά ιδρύµατα. Σχετικά µε την ποσοστιαία µεταβολή του διδακτικού 
προσωπικού παρατηρείται ότι σε αµφότερα υπήρχε µια αύξηση, η οποία ήταν 
µεγαλύτερη για τα δηµόσια µέχρι το 2007/08, ενώ για την επόµενη χρονιά 
εµφανίζεται µια οριακή µείωση του αριθµού νηπιαγωγών σε αυτά. Αντίθετα, για το 
2008/09 βλέπουµε µια σηµαντικότατη αύξηση των νηπιαγωγών στα ιδιωτικά 
ιδρύµατα, η οποία είναι αποτέλεσµα της αύξησης των ιδιωτικών νηπιαγωγείων την 
ίδια χρονιά. 

Τελειώνοντας ένα ενδιαφέρον ποιοτικό χαρακτηριστικό είναι ο αριθµός 
µαθητών ανά νηπιαγωγό. Βλέπουµε ότι διαχρονικά ο αριθµός µειώνεται, κυρίως 
λόγω αύξησης του προσωπικού. Παρατηρούµε ότι ο αριθµός αυτός είναι σαφώς 
χαµηλότερος στον δηµόσιο κλάδο, γύρω στα 12 νήπια ανά νηπιαγωγό, από τον 
αντίστοιχο στον ιδιωτικό, περίπου 18 νήπια/νηπιαγωγό. 

23.2.2. ∆ηµοτικά 

Κατά την εξεταζόµενη περίοδο ο συνολικός αριθµός των δηµοτικών 
σχολείων µειώθηκε από 6.094 σε 5.519. Η µείωση αυτή ήταν µεγαλύτερη στον 
δηµόσιο, όπου περίπου 10% των σχολικών µονάδων έκλεισαν, και µικρότερη στον 
ιδιωτικό τοµέα, όπου σχεδόν 5% των δηµοτικών σχολείων έκλεισε. Είναι 
ενδιαφέρον ότι σχεδόν τα µισά ιδιωτικά δηµοτικά σχολεία εντοπίζονται στην 
περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αλλά αυτό µάλλον αντανακλά 
τις πολιτισµικές ιδιαιτερότητες και ανάγκες της εκεί µειονότητας. Αν τα 
εξαιρέσουµε, τότε το 60% των ιδιωτικών δηµοτικών σχολείων βρίσκεται στην 
Αττική και ακολουθεί η Κεντρική Μακεδονία. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 23.2 
Ιδιωτικά και δηµόσια νηπιαγωγεία: Σχολικές µονάδες, διδακτικό προσωπικό, 

µαθητές και µαθητές ανά εκπαιδευτικό 
Έτος 

2000-
2001 

2001-
2002 

2002-
2003 

2003-
2004 

2004-
2005 

2005-
2006 

2006-
2007 

2007-
2008 

2008-
2009* 

∆ηµόσια 
Σχολικές 
µονάδες 

5.511 5.518 5.560 5.535 5.557 5.553 5.576 5.629 5.697 

∆ιδακτικό 
προσωπικό 

9.844 10.440 11.010 11.298 11.752 12.091 12.473 12.942 12.591 

Μαθητές 140.340 139.711 137.572 136.222 137.770 139.199 139.226 144.421 147.141 
Μαθητές 
ανά 
εκπαιδευτικό 

14,3 13,4 12,5 12,1 11,7 11,5 11,2 11,2 11,7 

Ιδιωτικά 
Σχολικές 
µονάδες 

113 110 110 111 119 119 117 139 268 

∆ιδακτικό 
προσωπικό 

241 242 236 245 260 243 244 300 506 

Μαθητές 5.173 4.942 4.733 4.786 4.599 4.438 4.490 5.658 9.488 
Μαθητές 
ανά 
εκπαιδευτικό 

21,5 20,4 20,1 19,5 17,7 18,3 18,4 18,9 18,8 

Σύνολο 
Σχολικές 
µονάδες 

5.624 5.628 5.670 5.646 5.676 5.672 5.693 5.768 5.965 

∆ιδακτικό 
προσωπικό 

10.085 10.682 11.246 11.543 12.012 12.334 12.717 13.242 13.097 

Μαθητές 145.513 144.653 142.305 141.008 142.369 143.637 143.716 150.079 156.629 
Μαθητές 
ανά 
εκπαιδευτικό 

14,4 13,5 12,7 12,2 11,9 11,6 11,3 11,3 12,0 

Ποσοστό ιδιωτικών 
Σχολικές 
µονάδες 

2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 4% 

∆ιδακτικό 
προσωπικό 

2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 4% 

Μαθητές 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 4% 6% 
Σηµείωση: *Στοιχεία έναρξης. 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. - Τµήµα Στατιστικών Εκπαίδευσης. 

Ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι, παρόλο που 575 δηµοτικά σχολεία 
έκλεισαν, η απασχόληση δασκάλων αυξήθηκε από 52.090 σε 62.502, µια αύξηση 
δηλαδή του ύψους του 20%, η οποία είναι ισοµερώς κατανεµηµένη στα ιδιωτικά και 
δηµόσια δηµοτικά σχολεία. Το γεγονός αυτό µάλλον οφείλεται στη διάδοση του 
θεσµού του ολοήµερου δηµοτικού σχολείου, το οποίο πέρα από τη διδασκαλία 
προσφέρει και φύλαξη των µαθητών που το επιθυµούν µέχρι τις 4 µ.µ. 
απασχολώντας ανάλογους δασκάλους. Για τον λόγο αυτό παρατηρούµε και στον 
Πίνακα 23.3 ότι η αύξηση της απασχόλησης στα δηµόσια σχολεία έγινε µε 
υψηλότερους ρυθµούς. Η εξέλιξη αυτή έχει κάνει σχετικά δυσκολότερη την 
ανεύρεση δασκάλων από τα ιδιωτικά σχολεία, µιας και η µεγάλη πλειοψηφία των 
νέων δασκάλων απορροφιέται από τον δηµόσιο τοµέα. Ενδεικτικό είναι ότι στις 
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εξετάσεις του ΑΣΕΠ το 2009 για την πρόσληψη δασκάλων όσοι υποψήφιοι ήσαν 
επιτυχόντες αυτοµάτως ήσαν και διοριστέοι. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 23.3 
Ιδιωτικά και δηµόσια δηµοτικά σχολεία: Σχολικές µονάδες, διδακτικό προσωπικό, 

µαθητές και µαθητές ανά εκπαιδευτικό 
Έτος 

2000-
2001 

2001-
2002 

2002-
2003 

2003-
2004 

2004-
2005 

2005-
2006 

2006-
2007 

2007-
2008 

2008-
2009* 

∆ηµόσια 
Σχολικές µονάδες 5.708 5.600 5.541 5.471 5.398 5.297 5.220 5.174 5.153 
∆ιδακτικό προσωπικό 48.872 50.986 52.775 57.305 59.387 60.814 63.513 64.058 58.617 
Μαθητές 593.094 597.847 600.254 605.961 599.843 596.652 593.583 590.491 589.198 
Μαθητές ανά 
εκπαιδευτικό 

12,1 11,7 11,4 10,6 10,1 9,8 9,3 9,2 10,1 

Ιδιωτικά 
Σχολικές µονάδες 386 389 384 383 380 378 374 372 366 

∆ιδακτικό προσωπικό 3.218 3.334 3.360 3.465 3.495 3.602 3.829 3.985 3.885 
Μαθητές 46.838 48.484 48.233 48.819 47.700 46.548 46.378 46.818 46.606 
Μαθητές ανά 
εκπαιδευτικό 

14,6 14,5 14,4 14,1 13,6 12,9 12,1 11,7 12,0 

Σύνολο 
Σχολικές µονάδες 6.094 5.989 5.925 5.854 5.778 5.675 5.594 5.546 5.519 
∆ιδακτικό προσωπικό 52.090 54.320 56.135 60.770 62.882 64.416 67.342 68.043 62.502 
Μαθητές 639.932 646.331 648.487 654.780 647.543 643.200 639.961 637.309 635.804 
Μαθητές ανά 
εκπαιδευτικό 

12,3 11,9 11,6 10,8 10,3 10,0 9,5 9,4 10,2 

Ποσοστό ιδιωτικών 
Σχολικές µονάδες 6% 6% 6% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 
∆ιδακτικό προσωπικό 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 
Μαθητές 7% 8% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 

Σηµείωση: *Στοιχεία έναρξης. 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. - Τµήµα Στατιστικών Εκπαίδευσης. 

Σχετικά µε τον λόγο µαθητών ανά δάσκαλο σηµειώνεται ότι είναι 
συστηµατικά χαµηλός, γύρω στο 10. Αν και πάλι τα δηµόσια δηµοτικά υπερτερούν 
σε σχέση µε τα ιδιωτικά, η διαφορά τους είναι σχετικά µικρή, σε αντίθεση µε τα 
νηπιαγωγεία. 

Τελειώνοντας, αναφέρουµε ότι από το 2000/01 έως και το 2008/09 οι µαθητές 
δηµοτικών σχολείων µειώθηκαν από 639.932 σε 635.804 δηλαδή κατά 4.128, 
κυρίως λόγω δηµογραφικής αποδυνάµωσης. Η µείωση αυτή επήλθε κυρίως στα 
δηµόσια σχολεία, αφήνοντας τον αριθµό των µαθητών στα ιδιωτικά δηµοτικά 
σχεδόν αµετάβλητο. 

23.2.3. Γυµνάσια 

Κατά την εξεταζόµενη περίοδο ο αριθµός των µαθητών σε γυµνάσια, ιδιωτικά 
και δηµόσια, µειώθηκε από 348.758 σε 340.580, δηλαδή κατά 2,3%. Παρατηρείται 
µια πολύ µεγάλη µείωση τα πρώτα χρόνια µέχρι το 2002, οπότε και οι µαθητές 
έφτασαν στους 321.681, που είναι και η ελάχιστη τιµή της δεκαετίας. Έκτοτε ο 
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αριθµός τους αυξάνεται σταθερά, αλλά όχι τόσο ώστε να επανέλθει στα επίπεδα του 
2000. Η συνολική µείωση µεταξύ 2000 και 2008 εντοπίζεται εξολοκλήρου στα 
κρατικά ιδρύµατα (από 329.842 σε 321.590, δηλαδή µείωση κατά 8.252 µαθητές). 
Αντίθετα, στα ιδιωτικά γυµνάσια ο αριθµός των µαθητών σηµείωσε µία πτώση από 
το 2000 έως το 2005. Έκτοτε άρχισε να ανεβαίνει µέχρι το 2007 οπότε και έφτασε 
στο υψηλότερό του επίπεδο, ενώ για το 2008 υποχώρησε οριακά. Ο αριθµός των 
ιδιωτικών γυµνασίων καθώς και ο αριθµός των καθηγητών σε αυτά παρέµεινε στα 
ίδια επίπεδα. Αναφέρουµε ότι από τις 110 ιδιωτικές µονάδες που λειτουργούσαν το 
σχολικό έτος 2000/01, το σχολικό έτος 2008/09 συνεχίζουν να λειτουργούν οι 108. 
Τα περισσότερα ιδιωτικά γυµνάσια (58%) είναι εγκατεστηµένα στην Αττική, ενώ 
δεύτερη είναι η Κεντρική Μακεδονία (16%). Ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι, 
ενώ οι µαθητές στα κρατικά γυµνάσια διαχρονικά µειώθηκαν, οι σχολικές µονάδες 
και οι καθηγητές αυξήθηκαν, σε αντίθεση µε τα ιδιωτικά όπου ουσιαστικά 
παρέµειναν στα ίδια επίπεδα. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 23.4 
Ιδιωτικά και δηµόσια γυµνάσια: Σχολικές µονάδες, διδακτικό προσωπικό, µαθητές 

και µαθητές ανά εκπαιδευτικό 
Έτος 

2000-
2001 

2001-
2002 

2002-
2003 

2003-
2004 

2004-
2005 

2005-
2006 

2006-
2007 

2007-
2008* 

2008-
2009* 

∆ηµόσια 
Σχολικές µονάδες 1.760 1.762 1.723 1.811 1.797 1.834 1.847 1.849 1.859 
∆ιδακτικό προσωπικό 37.340 38.757 38.892 41.627 43.137 44.477 46.606 37.310 39.034 
Μαθητές 329.842 318.897 305.448 307.218 308.861 317.091 325.514 323.447 321.590 
Μαθητές ανά 
εκπαιδευτικό 

8,8 8,2 7,9 7,4 7,2 7,1 7,0 8,7 8,2 

Ιδιωτικά 
Σχολικές µονάδες 110 105 96 107 107 112 111 111 108 

∆ιδακτικό προσωπικό 2.327 2.135 2.095 2.297 2.309 2.446 2.495 2.066 2.140 
Μαθητές 18.916 17.253 16.233 16.115 16.290 17.144 18.251 19.158 18.990 
Μαθητές ανά 
εκπαιδευτικό 

8,1 8,1 7,7 7,0 7,1 7,0 7,3 9,3 8,8 

Σύνολο 
Σχολικές µονάδες 1.870 1.867 1.819 1.918 1.904 1.946 1.958 1.960 1.967 
∆ιδακτικό προσωπικό 39.667 40.892 40.987 43.924 45.446 46.923 49.101 39.376 41.174 
Μαθητές 348.758 336.150 321.681 323.333 325.151 334.235 343.765 342.605 340.580 
Μαθητές ανά 
εκπαιδευτικό 

8,8 8,2 7,8 7,4 7,2 7,1 7,0 8,7 8,3 

Ποσοστό ιδιωτικών 
Σχολικές µονάδες 6% 6% 5% 6% 6% 6% 6% 6% 5% 
∆ιδακτικό προσωπικό 6% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 
Μαθητές 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 6% 6% 
Σηµείωση: *Στοιχεία έναρξης. 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. - Τµήµα Στατιστικών Εκπαίδευσης. 

Όσον αφορά τον λόγο µαθητών ανά εκπαιδευτικό, αυτός µειώθηκε αρκετά 
στα κρατικά γυµνάσια, ως αποτέλεσµα της µείωσης µαθητών και της αύξησης 
καθηγητών, ενώ αυξήθηκε στα ιδιωτικά. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι τα 



 

 137

δηµόσια γυµνάσια ξεκίνησαν µε 8,8 µαθητές ανά εκπαιδευτικό, µειώθηκαν στους 7 
και κατέληξαν µε 8,2, ενώ τα ιδιωτικά ξεκίνησαν µε 8,1 και κατέληξαν µε 8,8. 

Τελειώνοντας, αναφέρουµε ότι, όπως και στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση, η 
ιδιωτική πρωτοβουλία συνιστά µόνο ένα πολύ µικρό µέρος της συνολικής 
προσφοράς. Μόλις το 6% των µαθητών φοιτούν σε ιδιωτικά γυµνάσια, τα οποία 
είναι το 5% του συνόλου των γυµνασίων. Ενώ µόλις 5% των καθηγητών 
απασχολούνται σε ιδιωτικά γυµνάσια. 

23.2.4. Ενιαία Λύκεια 

Οι µαθητές οι οποίοι φοιτούν σε ενιαία λύκεια σε ολόκληρη τη χώρα για το 
2008/09 ανήλθαν σε 240.384, εκ των οποίων το 7% ή 16.265 φοιτούν σε ιδιωτικά 
ενιαία λύκεια. Παρατηρούµε ότι, ενώ αρχικά ο αριθµός των µαθητών στα ενιαία 
λύκεια µειώνεται έως και το 2002, έκτοτε υπάρχει µια αύξηση, η οποία όµως δεν 
είναι ικανή να καλύψει την αρχική µείωση. Αυτό το αρνητικό ισοζύγιο εντοπίζεται 
κυρίως στα κρατικά σχολεία, όπου και παρατηρείται διαχρονικά µείωση των 
µαθητών. Αντιθέτως στα ιδιωτικά ιδρύµατα, ο αριθµός των µαθητών δεν εµφανίζει 
δραµατικές µεταβολές, µε αποτέλεσµα να παρατηρείται µια οριακή αύξηση του 
αριθµού των µαθητών την εξεταζόµενη περίοδο. 

Η αύξηση των µαθητών στα ιδιωτικά ενιαία λύκεια ουσιαστικά συνοδεύτηκε 
µε τη δηµιουργία νέων σχολείων. Έτσι από τις 90 µονάδες που λειτουργούσαν το 
2000/01, ανήλθαν στις 109 το 2006/07 και κατέληξαν στις 105 το 2008/09. 
Ενδιαφέρον είναι ότι, ενώ οι ιδιωτικές σχολικές µονάδες και οι µαθητές σε αυτές 
αυξήθηκαν, ο αριθµός των εκπαιδευτικών µειώθηκε. Αυτό µε τη σειρά του οδήγησε 
σε αύξηση του αριθµού των µαθητών ανά καθηγητή. Αξίζει πάντως να 
σηµειώσουµε ότι η διαφορά στον λόγο µαθητές ανά καθηγητή δεν είναι και πολύ 
µεγάλη. Κάτι τέτοιο φαίνεται ότι ισχύει και για τα γυµνάσια που εξετάστηκαν στην 
προηγούµενη ενότητα. Αντιθέτως, η διαφορά είναι υπολογίσιµη για τα δηµοτικά 
σχολεία και ακόµα υψηλότερη για τα νηπιαγωγεία. Με άλλα λόγια, στη 
δευτεροβάθµια εκπαίδευση οι µαθητές ανά εκπαιδευτικό δε διαφέρουν πάρα πολύ 
ανάµεσα στον ιδιωτικό και στον δηµόσιο τοµέα. Αυτό δεν ισχύει και στην 
πρωτοβάθµια εκπαίδευση, όπου τα τελευταία χρόνια έγινε υποχρεωτική η 
προσχολική εκπαίδευση και επεκτάθηκε ο θεσµός του ολοήµερου δηµοτικού, 
προσελκύοντας εκπαιδευτικούς στα αντίστοιχα σχολεία του δηµόσιου τοµέα. 
Εξάλλου πολλά δηµόσια δηµοτικά σχολεία σε αγροτικές περιοχές είναι αρκετά 
µικρά και εµφανίζουν σχετικά υψηλό λόγο δασκάλου ανά µαθητές. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 23.5 
Ιδιωτικά και δηµόσια ενιαία λύκεια: Σχολικές µονάδες, διδακτικό προσωπικό, 

µαθητές και µαθητές ανά εκπαιδευτικό 
Έτος 

2000-
2001 

2001-
2002 

2002-
2003 

2003-
2004 

2004-
2005 

2005-
2006 

2006-
2007 

2007-
2008* 

2008-
2009* 

∆ηµόσια 
Σχολικές µονάδες 1.199 1.146 1.171 1.191 1.212 1.246 1.252 1.267 1.279 
∆ιδακτικό προσωπικό 23.484 23.420 23.605 24.428 26.014 27.957 27.063 23.498 24.852 
Μαθητές 225.057 214.361 212.355 217.530 219.134 222.519 217.101 222.978 224.119 
Μαθητές ανά 
εκπαιδευτικό 

9,6 9,2 9,0 8,9 8,4 8,0 8,0 9,5 9,0 

Ιδιωτικά 
Σχολικές µονάδες 90 92 97 99 100 106 109 108 105 

∆ιδακτικό προσωπικό 1.897 1.989 1.993 2.075 2.020 2.172 2.103 1.724 1.696 
Μαθητές 16.157 15.804 16.119 16.193 15.963 16.456 15.825 16.264 16.265 
Μαθητές ανά 
εκπαιδευτικό 

8,5 7,9 8,1 7,8 7,9 7,6 7,5 9,4 9,6 

Σύνολο 
Σχολικές µονάδες 1.289 1.238 1.268 1.290 1.312 1.352 1.361 1.375 1.384 
∆ιδακτικό προσωπικό 25.381 25.409 25.598 26.503 28.034 30.129 29.166 25.222 26.548 
Μαθητές 241.214 230.165 228.474 233.723 235.097 238.975 232.926 239.242 240.384 
Μαθητές ανά 
εκπαιδευτικό 

9,5 9,1 8,9 8,8 8,4 7,9 8,0 9,5 9,1 

Ποσοστό ιδιωτικών 
Σχολικές µονάδες 7% 7% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 
∆ιδακτικό προσωπικό 7% 8% 8% 8% 7% 7% 7% 7% 6% 
Μαθητές 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 
Σηµείωση: *Στοιχεία έναρξης. 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. - Τµήµα Στατιστικών Εκπαίδευσης. 

23.2.5. ∆ευτεροβάθµια τεχνική – επαγγελµατική - εκκλησιαστική εκπαίδευση 

Η ενότητα αυτή παρουσιάζει ορισµένα στοιχεία σχετικά µε τη δευτεροβάθµια 
τεχνική, επαγγελµατική και εκκλησιαστική εκπαίδευση. ∆εν υπάρχει ακριβής 
αντιστοιχία δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, µιας και δεν λειτουργούν ιδιωτικά 
εκκλησιαστικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Θα ήταν πάντως σοβαρή παράλειψη να 
αγνοήσουµε το κοµµάτι αυτό της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, στο οποίο το 
2008/09 φοιτούσαν 107.191 µαθητές και απασχολούντο 15.043 καθηγητές, δηλαδή 
το 15,6% και 18,2% της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 

Ένα πρώτο ενδιαφέρον στοιχείο σχετικά µε τα ιδιωτικά σχολεία τεχνικής 
εκπαίδευσης είναι ο µικρός και µειούµενος αριθµός τους. Ειδικότερα, ενώ το 
2000/01 υπήρχαν 84 σχολικές µονάδες σε ολόκληρη τη χώρα, για το σχολικό έτος 
2008/09 καταγράφονται µόλις 14. ∆ιαχρονικά υπήρξε δηλαδή µια πτώση της τάξης 
του 83%. Σηµαντικό ρόλο σε αυτό το γεγονός έπαιξε και η κατάργηση των 
Τεχνικών Επαγγελµατικών Εκπαιδευτηρίων (ΤΕΕ) µε τον Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146 
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τ. Α΄ άρθρα 8 και 9)3. Είναι χαρακτηριστικό ότι, όταν πραγµατοποιήθηκε αυτή η 
θεσµική αλλαγή, από τα 468 δηµόσια ΤΕΕ του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευµάτων τα 402 µετατράπηκαν σε Επαγγελµατικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) την 
επόµενη χρονιά ενώ 66 συνέχισαν τη λειτουργία τους ως ΤΕΕ. Στον ιδιωτικό τοµέα 
τη χρονιά πριν τη µεταρρύθµιση λειτουργούσαν 49 ιδιωτικά ΤΕΕ από τα οποία 22 
συνέχισαν να λειτουργούν και την επόµενη χρονιά και µόλις 6 µετατράπηκαν σε 
ΕΠΑΛ. Παρατηρούµε λοιπόν ότι, ενώ τα κρατικά ΤΕΕ κατάφεραν να γίνουν ΕΠΑΛ 
πιθανόν λόγω επαρκούς χρηµατοδότησης, κάτι αντίστοιχο δεν έλαβε χώρα στον 
ιδιωτικό τοµέα οδηγώντας σε µια κατακόρυφη πτώση των προσφερόµενων 
ιδιωτικών υπηρεσιών. 

Ένα ακόµη ενδιαφέρον στοιχείο της ιδιωτικής δευτεροβάθµιας 
τεχνικής/επαγγελµατικής εκπαίδευσης, είναι η γεωγραφική τους συγκέντρωση. 
Υπάρχουν τέσσερις περιφέρειες της χώρας, οι οποίες δεν έχουν καθόλου ιδιωτικά 
σχολεία τεχνικής/επαγγελµατικής εκπαίδευσης, ενώ καµία δε συγκεντρώνει διψήφιο 
αριθµό σχολείων. Η Αττική, όπως αναµενόταν, έχει 7 ιδιωτικά σχολεία και 
ακολουθούν η Κεντρική Μακεδονία και η Κρήτη µε 5 η καθεµία. 

Ως συνέπεια της µεγάλης µείωσης του αριθµού των τεχνικών/επαγγελµατικών 
ιδιωτικών σχολείων παρατηρείται µια κατακόρυφη πτώση της απασχόλησης 
καθηγητών στον αντίστοιχο τοµέα. Σηµαντική πτώση φαίνεται ότι υπήρξε και στα 
κρατικά ιδρύµατα, όπου µέσα σε µια οκταετία χάθηκαν σχεδόν 5.000 θέσεις 
εργασίας. Παρ’ όλα αυτά η µείωση της απασχόλησης καθηγητών στον ιδιωτικό 
τοµέα ποσοστιαία φαίνεται ότι είναι σαφώς πιο έντονη. Όλα αυτά φαίνονται 
καλύτερα στον Πίνακα 23.6. 

                                                 
3 Σύµφωνα µε τον Ν3475/2006 µετά την Γ΄ γυµνασίου οι µαθητές µπορούν να εγγραφούν σε 
ΕΠΑΛ και να λάβουν ισότιµο απολυτήριο µε του Ενιαίου Λυκείου αλλά και πτυχίο επιπέδου 3, το 
οποίο δίνει το δικαίωµα άσκησης του επαγγέλµατός της ειδικότητας που έχουν επιλέξει καθώς και 
τη δυνατότητα διορισµού στο ∆ηµόσιο. Επίσης, οι τελειόφοιτοι των ΕΠΑΛ έχουν και τη 
δυνατότητα να συµµετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή σε ΑΕΙ και ΑΤΕΙ µε 4 
κοινά µαθήµατα και 2 ειδικότητας. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 23.6 
Ιδιωτική και δηµόσια δευτεροβάθµια τεχνική, επαγγελµατική και εκκλησιαστική 
εκπαίδευση: Σχολικές µονάδες, διδακτικό προσωπικό, µαθητές και µαθητές ανά 

εκπαιδευτικό 
Έτος 

2000-
2001 

2001-
2002 

2002-
2003 

2003-
2004 

2004-
2005 

2005-
2006 

2006-
2007 

2007-
2008 

2008-
2009* 

∆ηµόσια 
Σχολικές µονάδες 584 595 595 601 604 605 603 604 612 
∆ιδακτικό προσωπικό 19.968 21.960 21.291 21.980 21.415 21.372 20.447 14.715 14.934 
Μαθητές 150.384 154.782 148.131 141.620 131.574 121.972 109.845 105.986 106.518 
Μαθητές ανά 
εκπαιδευτικό 

7,5 7,0 7,0 6,4 6,1 5,7 5,4 7,2 7,1 

Ιδιωτικά 
Σχολικές µονάδες 84 82 74 62 60 49 29 27 14 

∆ιδακτικό προσωπικό 1.546 1.569 1.411 1.112 1.018 752 398 139 109 
Μαθητές 7.008 6.885 6.333 4.528 4.089 3.095 1.394 915 673 
Μαθητές ανά 
εκπαιδευτικό 

4,5 4,4 4,5 4,1 4,0 4,1 3,5 6,6 6,2 

Σύνολο 
Σχολικές µονάδες 668 677 669 663 664 654 632 631 626 
∆ιδακτικό προσωπικό 21.514 23.529 22.702 23.092 22.433 22.124 20.845 14.854 15.043 
Μαθητές 157.392 161.667 154.464 146.148 135.663 125.067 111.239 106.901 107.191 
Μαθητές ανά 
εκπαιδευτικό 

7,3 6,9 6,8 6,3 6,0 5,7 5,3 7,2 7,1 

Ποσοστό ιδιωτικών 
Σχολικές µονάδες 13% 12% 11% 9% 9% 7% 5% 4% 2% 
∆ιδακτικό προσωπικό 7% 7% 6% 5% 5% 3% 2% 1% 1% 
Μαθητές 4% 4% 4% 3% 3% 2% 1% 1% 1% 
Σηµείωση: *Στοιχεία έναρξης. 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. - Τµήµα Στατιστικών Εκπαίδευσης. 

23.2.6. Σύνολο πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 

Εξετάζοντας το σύνολο της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, 
επισηµαίνεται η µικρή συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα. Μόλις το 6% του µαθητικού 
πληθυσµού φοιτά σε ιδιωτικά σχολεία και µόλις το 5% των εκπαιδευτικών 
εργάζεται σε ιδιωτικά ιδρύµατα. Οι αριθµοί αυτοί θα ήταν ακόµη µικρότεροι αν δεν 
είχε γίνει πρόσφατα υποχρεωτική η φοίτηση σε νηπιαγωγεία. Αυτό µάλιστα είναι 
εντονότερο από την απότοµη αύξηση των ιδιωτικών σχολικών µονάδων από το 
2007/08, η οποία οφείλεται αποκλειστικά στη δηµιουργία νέων νηπιαγωγείων. 
Παρατηρούµε λοιπόν ότι υπάρχει µια µονοµερής ενίσχυση της ιδιωτικής 
εκπαίδευσης στην προσχολική εκπαίδευση, ενώ η πρωτοβάθµια και η δευτερο-
βάθµια ιδιωτική εκπαίδευση µάλλον κυµαίνονται σε σταθερά επίπεδα. 

Το διδακτικό προσωπικό στα ιδιωτικά σχολεία κυµαίνεται γενικά σε σταθερά 
επίπεδα, περίπου στις 9 χιλιάδες εκπαιδευτικούς. Τα τελευταία δύο χρόνια 
σηµείωσε µια πτώση, η οποία συγκεντρώνεται στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση και 
πιθανόν να οφείλεται στην πρόσφατη εκπαιδευτική µεταρρύθµιση. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 23.7 
Σύνολο πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης: Σχολικές µονάδες, 

διδακτικό προσωπικό, µαθητές και µαθητές ανά εκπαιδευτικό 
Έτος 

2000-
2001 

2001-
2002 

2002-
2003 

2003-
2004 

2004-
2005 

2005-
2006 

2006-
2007 

2007-
2008* 

2008-
2009** 

∆ηµόσια 
Σχολικές 
µονάδες 

14.762 14.621 14.590 14.609 14.568 14.535 14.498 14.523 14.600 

∆ιδακτικό 
προσωπικό 

139.508 145.563 147.573 156.638 161.705 166.711 170.102 152.523 150.028 

Μαθητές 1.438.717 1.425.598 1.403.760 1.408.551 1.397.182 1.397.433 1.385.269 1.387.323 1.388.566 
Μαθητές 
ανά 
εκπαιδευτικό 

10,3 9,8 9,5 9,0 8,6 8,4 8,1 9,1 9,3 

Ιδιωτικά 
Σχολικές 
µονάδες 

783 778 761 762 766 764 740 757 861 

∆ιδακτικό 
προσωπικό 

9.229 9.269 9.095 9.194 9.102 9.215 9.069 8.214 8.336 

Μαθητές 94.092 93.368 91.651 90.441 88.641 87.681 86.338 88.813 92.022 
Μαθητές 
ανά 
εκπαιδευτικό 

10,2 10,1 10,1 9,8 9,7 9,5 9,5 10,8 11,0 

Σύνολο 
Σχολικές 
µονάδες 

15.545 15.399 15.351 15.371 15.334 15.299 15.238 15.280 15.461 

∆ιδακτικό 
προσωπικό 

148.737 154.832 156.668 165.832 170.807 175.926 179.171 160.737 158.364 

Μαθητές 1.532.809 1.518.966 1.495.411 1.498.992 1.485.823 1.485.114 1.471.607 1.476.136 1.480.588 
Μαθητές 
ανά 
εκπαιδευτικό 

10,3 9,8 9,5 9,0 8,7 8,4 8,2 9,2 9,3 

Ποσοστό ιδιωτικών 
Σχολικές 
µονάδες 

5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 6% 

∆ιδακτικό 
προσωπικό 

6% 6% 6% 6% 5% 5% 5% 5% 5% 

Μαθητές 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 
Σηµείωση: *Στοιχεία έναρξης για δευτεροβάθµια. **Στοιχεία έναρξης για όλους. 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. - Τµήµα Στατιστικών Εκπαίδευσης. 

23.2.7. Φροντιστήρια δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και κέντρα ξένων γλωσσών 

Ο έντονος ανταγωνισµός για µια θέση στην ανώτατη εκπαίδευση, οι 
σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας που απαιτεί συνεχώς όλο και πιο 
µορφωµένους εργαζόµενους (ξένες γλώσσες, γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών 
κ.ά.), καθώς και η ταυτόχρονη αδυναµία του κρατικού και πολλές φορές του 
ιδιωτικού εκπαιδευτικού συστήµατος να αντεπεξέλθουν στη ζήτηση αντίστοιχων 
υπηρεσιών, έχουν δηµιουργήσει ένα µοναδικό ελληνικό φαινόµενο, το γνωστό 
«φροντιστήριο». Ο θεσµός του φροντιστηρίου αλλά και των κέντρων ξένων 
γλωσσών δεν είναι δηµιούργηµα σηµερινό. Η διαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας 
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ενός φροντιστηρίου ορίζεται από τον Ν.2545/1940, όπου µάλιστα αναφέρεται και 
στη λειτουργία φροντιστηρίων δηµοτικής εκπαίδευσης. Τα τελευταία χρόνια ο 
θεσµός των φροντιστηρίων έχει γιγαντωθεί και επεκταθεί και στην επαρχία. Τα 
παλαιότερα χρόνια το φροντιστήριο θεωρείτο µια πολυτέλεια που µόνο λίγοι 
µπορούσαν να απολαύσουν και κυρίως στην τελευταία τάξη της µέσης εκπαίδευσης 
και σχεδόν αποκλειστικά στα µεγάλα αστικά κέντρα. Σήµερα, το φροντιστήριο για 
όσους επιθυµούν µια θέση στη τριτοβάθµια εκπαίδευση θεωρείται απαραίτητο 
συµπλήρωµα του σχολείου και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της καθηµερινότητας 
των µαθητών. 

Σε αντίθεση µε τα σχολεία η ίδρυση ενός φροντιστηρίου, όπως φαίνεται και 
στο τµήµα για το θεσµικό πλαίσιο του κλάδου, δεν είναι τόσο πολύπλοκη 
διαδικασία και απαιτεί σαφώς µικρότερο κόστος εισόδου. Κατά συνέπεια µια 
επιχείρηση µπορεί µε µικρότερο αριθµό µαθητών να καλύψει το κόστος λειτουργίας 
της σε αντίθεση µε ένα ιδιωτικό σχολείο, το οποίο έχει πολύ υψηλά πάγια έξοδα. 
Παράλληλα µε τα νόµιµα φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών ανά την 
επικράτεια λειτουργούν πολλά παράνοµα φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών, 
δηλαδή χωρίς άδεια λειτουργίας (τα επονοµαζόµενα γκρουπάδικα). Επίσης πολλοί 
εκπαιδευτικοί εργάζονται παραδίδοντας ιδιαίτερα µαθήµατα. Τα ιδιαίτερα 
µαθήµατα, τόσο για προετοιµασία πανελλαδικών όσο και για διδασκαλία ξένων 
γλωσσών θεωρούνται ως η καλύτερη ποιοτικά µορφή παροχής υπηρεσιών µη 
τυπικής εκπαίδευσης. Αρκετοί αδιόριστοι εκπαιδευτικοί καταφεύγουν σε αυτόν τον 
τρόπο εξασφάλισης κάποιου εισοδήµατος. Το επιλήψιµο είναι ότι αυτή η 
δραστηριότητα είναι άτυπη, δηλαδή οι καθηγητές δεν ασφαλίζονται και τα 
εισοδήµατα στη συντριπτική πλειοψηφία δεν δηλώνονται στην εφορία 
(παραπαιδεία). Υπάρχουν επίσης και ανεκδοτολογικές ενδείξεις ότι καθηγητές σε 
δηµόσια σχολεία παραδίδουν ιδιαίτερα µαθήµατα. 

Τα στατιστικά στοιχεία που θα χρησιµοποιηθούν για την εξαγωγή 
συµπερασµάτων σχετικά µε την προσφορά και ζήτηση υπηρεσιών µη τυπικής 
εκπαίδευσης είναι στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευµάτων και συλλέγονται από το Τµήµα Γ΄ της ∆ιεύθυνσης Ιδιωτικής 
Εκπαίδευσης. Επειδή η παραπάνω υπηρεσία δεν είναι εξειδικευµένη στη συλλογή 
και επεξεργασία στατιστικών δεδοµένων, έγινε έλεγχος για λάθη. ∆υστυχώς 
διαπιστώθηκαν ορισµένα και για τον λόγο αυτό δε θα παρουσιαστούν τα δεδοµένα 
για εκείνα τα χρόνια όπου και διαπιστώθηκαν τα λάθη. Ένα ακόµα πρόβληµα που 
προκύπτει, όσον αφορά την ανάλυση της µη τυπικής εκπαίδευσης, είναι η παντελής 
έλλειψη χρηµατοοικονοµικών στοιχείων. Τα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων 
γλωσσών είναι κυρίως µικρές επιχειρήσεις (κυρίως ατοµικές ή ΟΕ ή ΕΕ) µε βιβλία 
εσόδων-εξόδων Β΄ κατηγορίας χωρίς την υποχρέωση δηµοσιοποίησης λογιστικών 
και χρηµατοοικονοµικών στοιχείων και συνεπώς δεν περιλαµβάνονται στη βάση 
δεδοµένων της ICAP που χρησιµοποιούµε σε αυτή την εργασία. 
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Φροντιστήρια δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 

Ο Πίνακας 23.8 παρουσιάζει ορισµένα χρήσιµα στατιστικά στοιχεία για τα 
φροντιστήρια δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Ειδικότερα, υπάρχει πληροφόρηση για 
τον αριθµό των φροντιστηρίων, των µαθητών σε αυτά καθώς και το διδακτικό 
προσωπικό ανά περιφέρεια για δύο σχολικές χρονιές. Επίσης, δίνεται και η 
περιφερειακή κατανοµή των φροντιστηρίων. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 23.8 
Φροντιστήρια δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης: Μονάδες, διδάσκοντες και 

περιφερειακή κατανοµή 
 Φροντιστήρια ∆ιδάσκοντες 

        Περιφερειακή κατανοµή 
φροντιστηρίων 

 2005-06 2008-09 2005-06 2008-09 2005-06 2008-09 
Ανατολική Μακεδονία και 
Θράκη 

98 97 648 679 4,5% 4,2% 

Κεντρική Μακεδονία 208 399 2.286 2.453 9,6% 17,3% 
∆υτική Μακεδονία 86 72 344 341 4,0% 3,1% 
Θεσσαλία 216 240 968 1.250 9,9% 10,4% 
Ήπειρος 117 121 425 412 5,4% 5,2% 
Ιόνια Νησιά 29 26 134 110 1,3% 1,1% 
∆υτική Ελλάδα 133 138 1.186 1.098 6,1% 6,0% 
Στερεά Ελλάδα 154 162 884 946 7,1% 7,0% 
Πελοπόννησος 215 189 536 610 9,9% 8,2% 
Αττική 725 682 7.297 6.985 33,4% 29,6% 
Βόρειο Αιγαίο 27 19 103 95 1,2% 0,8% 
Νότιο Αιγαίο 59 54 219 220 2,7% 2,3% 
Κρήτη 104 106 784 843 4,8% 4,6% 
Επικράτεια 2.171 2.305 15.814 16.042 100% 100% 

              Πηγή: Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων. 

Αρχικά παρατηρούµε µία οριακή αύξηση των φροντιστηρίων από 2.171 το 
2005 σε 2.305 το 2008. Η αύξηση αυτή εντοπίζεται σε έξι από τις δεκατρείς 
διοικητικές περιφέρεις και είναι σαφώς µεγαλύτερη στην Κεντρική Μακεδονία, 
όπου µέσα σε µια τριετία ο αριθµός των φροντιστηρίων σχεδόν διπλασιάστηκε. 
Ακόµη και έτσι ο µεγαλύτερος αριθµός φροντιστηρίων εντοπίζεται στην Αττική µε 
725 ή 33,4% το 2005 και 682 ή 29,6% το 2008. Ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι για 
το 2004 δεύτερη περιφέρεια είναι η Πελοπόννησος και η Θεσσαλία µε ποσοστό 
σχεδόν 10% έκαστη και µετά ακολουθεί η Κεντρική Μακεδονία. Η εικόνα αυτή 
αλλάζει δραστικά το 2008, οπότε και η Κεντρική Μακεδονία καθίσταται δεύτερη τη 
τάξει περιφέρεια. 

Ενδιαφέρον επίσης είναι το γεγονός ότι 15.814 και 16.042 εκπαιδευτικοί 
διαφόρων ειδικοτήτων δίδασκαν σε φροντιστήρια για τα έτη 2005 και 2008 
αντίστοιχα. Οι αριθµοί αυτοί είναι υπολογίσιµοι, αν αναλογιστεί κανείς ότι µια 
ενδεχόµενη απώλεια της εργασίας τους θα αυξήσει την ανεργία κατά σχεδόν 0,4%4. 
∆ιαχρονικά πάντως παρατηρούµε µια µικρή αύξηση της απασχόλησης στη µη 
                                                 
4 Οι υπολογισµοί έγιναν µε στοιχεία από την Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού για το 2009. 
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τυπική εκπαίδευση, η οποία σε περιφερειακό επίπεδο κινείται παράλληλα µε τον 
αριθµό φροντιστηρίων της περιφέρειας. Στόχος του Υπουργείου είναι οι µαθητές 
της Β΄ και Γ΄ λυκείου, µέσω της ενισχυτικής διδασκαλίας και της υποστήριξης από 
το διαδίκτυο, να µη χρειάζονται φροντιστήριο. Ενδεχοµένως αυτή η πολιτική, αν 
εφαρµοστεί και αποδώσει, να συµπιέσει τον αριθµό των φροντιστηρίων καθώς και 
των απασχολουµένων σε αυτά. 

Κέντρα ξένων γλωσσών 

Όσον αφορά την εκµάθηση ξένων γλωσσών, η Ελλάδα κατέχει µια από τις 
υψηλότερες θέσεις. Τα Κέντρα ξένων γλωσσών (ΚΞΓ) προσφέρουν τις υπηρεσίες 
τους εδώ και πολλά χρόνια τόσο σε νέους όσο και σε µεγαλύτερης ηλικίας άτοµα. 
Για το λόγο αυτό δεν ενδείκνυται η σύγκριση του αριθµού των µαθητών τους µε τον 
µαθητικό πληθυσµό της χώρας. Το ειρωνικό είναι ότι, εδώ και πολλά χρόνια, η 
εκµάθηση ξένων γλωσσών περιλαµβάνεται στο πρόγραµµα σπουδών της 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ενώ σχετικά πρόσφατα εισήχθη και στην 
πρωτοβάθµια. Μάλιστα η ξένη γλώσσα είναι και ειδικό µάθηµα για την εισαγωγή 
σε ορισµένες ανώτατες σχολές. Παρ’ όλα αυτά η πλειονότητα των µαθητών, 
θεωρώντας ότι η παρεχόµενη υπηρεσία από το σχολείο δεν είναι ποιοτικά επαρκής, 
είναι εγγεγραµµένοι σε κάποιο φροντιστήριο ή παρακολουθούν κάποιο ιδιαίτερο 
µάθηµα. Είναι δηλαδή η ανεπάρκεια του σχολείου να προσφέρει τις αντίστοιχες 
υπηρεσίες που ουσιαστικά ωθεί τους µαθητές στα ΚΞΓ5. 

Στην Ελλάδα το 2005 λειτουργούσαν 6.970 Κέντρα ξένων γλωσσών (ΚΞΓ) 
εκ των οποίων το 29,3% στην Αττική και το 13,7% στην Κεντρική Μακεδονία. 
Μέσα σε µια τριετία τα ΚΞΓ αυξήθηκαν σε 7.699 ή κατά 10,5%. Χαρακτηριστικό 
είναι ότι, µε εξαίρεση τις περιφέρειες Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων και Νοτίου 
Αιγαίου, σε όλες τις υπόλοιπες περιφέρειες ο αριθµός των ΚΞΓ σηµείωσε αύξηση. 
Η περιφερειακή κατανοµή δεν άλλαξε αισθητά, µε τη µερίδα του λέοντος (27,4%) 
να συνεχίζει να βρίσκεται στην Αττική, αλλά µε την Κεντρική Μακεδονία να 
σηµειώνει µια αξιόλογη αύξηση και να κατέχει το 19,2% των ΚΞΓ της χώρας. Είναι 
αξιοπρόσεχτο ότι ο αριθµός των ΚΞΓ είναι σχεδόν 3 φορές µεγαλύτερος από τον 
αντίστοιχο των φροντιστηρίων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Αυτό µπορεί να 
οφείλεται και στο γεγονός ότι τα ΚΞΓ δεν απευθύνονται αποκλειστικά σε µαθητές 
όπως τα φροντιστήρια, όπου πηγαίνουν κατά κανόνα µαθητές λυκείου. Επίσης, µια 
πιθανή αιτία µπορεί να είναι και η µεγαλύτερη αποτυχία του σχολείου να διδάξει 
ξένες γλώσσες, όπου στην καλύτερη των περιπτώσεων περιορίζεται απλά σε µία. 

                                                 
5 Κάτι παρόµοιο ισχύει και για τα φροντιστήρια, αφού, αν η ποιότητα των µαθηµάτων ήταν 
καλύτερη, οι µαθητές δε θα χρειάζονταν επιπλέον βοήθεια. Χαρακτηριστικό είναι ότι σε µικρές 
επαρχιακές πόλεις µε µικρό αριθµό µαθητών το µάθηµα στο σχολείο είναι εφάµιλλο και ίσως 
ανώτερο του φροντιστηρίου και γι’ αυτό δεν υπάρχουν και φροντιστήρια και κατά συνέπεια δεν 
επιβαρύνεται ο οικογενειακός προϋπολογισµός. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 23.9 
Αριθµός κέντρων ξένων γλωσσών και περιφερειακή κατανοµή 

 ΣΥΝΟΛΟ ΚΞΓ Περιφερειακή κατανοµή ΚΞΓ 

 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 367 355 384 391 5,3% 5,0% 5,3% 5,1% 
Κεντρική Μακεδονία 958 1.128 1.194 1.479 13,7% 15,7% 16,3% 19,2% 
∆υτική Μακεδονία 216 218 231 227 3,1% 3,0% 3,2% 2,9% 
Θεσσαλία 605 604 627 640 8,7% 8,4% 8,6% 8,3% 
Ήπειρος 264 269 253 265 3,8% 3,8% 3,5% 3,4% 
Ιόνια Νησιά 177 172 173 165 2,5% 2,4% 2,4% 2,1% 
∆υτική Ελλάδα 570 534 510 594 8,2% 7,4% 7,0% 7,7% 
Στερεά Ελλάδα 404 430 436 427 5,8% 6,0% 6,0% 5,5% 
Πελοπόννησος 543 531 526 527 7,8% 7,4% 7,2% 6,8% 
Αττική 2.044 2.075 2.039 2.110 29,3% 28,9% 27,9% 27,4% 
Βόρειο Αιγαίο 117 117 178 122 1,7% 1,6% 2,4% 1,6% 
Νότιο Αιγαίο 256 252 239 239 3,7% 3,5% 3,3% 3,1% 
Κρήτη 449 484 520 513 6,4% 6,8% 7,1% 6,7% 
Επικράτεια 6.970 7.169 7.310 7.699 100% 100% 100% 100% 

              Πηγή: Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων. 

Όσον αφορά τους διδάσκοντες στα ΚΞΓ, αυτοί ανήλθαν για το 2008/2009 
στους 23.925 σηµειώνοντας πτώση από την προηγούµενη χρονιά, έπειτα από µια 
συνεχή ανοδική πορεία. Προφανώς ο αριθµός των απασχολουµένων είναι στενά 
συνδεδεµένος και µε τον αριθµό των φροντιστηρίων και ακολουθεί την ίδια 
κατεύθυνση, για αυτό τον λόγο δεν θα προβούµε σε περαιτέρω σχολιασµό. Αυτό 
που είναι ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι στα ΚΞΓ µπορούν να διδάξουν και άτοµα 
χωρίς πτυχίο από κάποια ξενόγλωσση φιλολογία, αλλά µε µόνο προσόν την 
επάρκεια διδασκαλίας. Παρατηρούµε ότι από τους 23.925 διδάσκοντες σε ΚΞΓ το 
2008/09 οι 9.107 ή 38% ήταν πτυχιούχοι και 14.818 ή 62% ήταν κάτοχοι επάρκειας 
(αν και σε αυτούς µπορεί να περιλαµβάνονται και καθηγητές, οι οποίοι κατέστησαν 
πτυχιούχοι µετά την απόκτηση επάρκειας και δεν έβγαλαν νέα άδεια ασκήσεως 
επαγγέλµατος). Στα ΚΞΓ δηλαδή η συντριπτική πλειοψηφία από τους διδάσκοντες 
δεν είναι απόφοιτοι αντίστοιχης ξενόγλωσσης φιλολογίας. Χαρακτηριστικό είναι ότι 
σε καµία περιφέρεια οι απόφοιτοι ξενόγλωσσης φιλολογίας δεν είναι περισσότεροι 
από τους συναδέλφους τους µε επάρκεια. Βέβαια κάτι τέτοιο µπορεί να είναι και 
απόρροια του γεγονότος ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ξενόγλωσσες φιλολογίες 
για όλες τις γλώσσες. Επίσης, µε την εισαγωγή της ξένης γλώσσας στην 
πρωτοβάθµια εκπαίδευση, οι θέσεις εργασίας για φιλολόγους ξένων γλωσσών σε 
ένα σχολειό κρατικό ή ιδιωτικό αυξήθηκαν πάρα πολύ, στρέφοντας τους καθηγητές 
προς αυτές. ∆εν πρέπει επίσης να παραλείψουµε να επισηµάνουµε ότι η διδασκαλία 
σε σχολείο αποφέρει υψηλότερες οικονοµικές αποδοχές και έχει µια σταθερή ύλη 
διδασκαλίας που µε την πάροδο του χρόνου απαιτεί λιγότερη προετοιµασία. Αν 
µάλιστα συνυπολογίσουµε και την πρόθεση του Υπουργείου να µπορούν να λάβουν 
οι µαθητές πιστοποίηση για την ξένη γλώσσα (και την πληροφορική) στο γυµνάσιο, 
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τότε πιθανόν να µειωθεί η απασχόληση των καθηγητών στα ΚΞΓ (κυρίως για 
αγγλικά και γαλλικά) καθώς και ο αριθµός των ΚΞΓ. 

23.3. Ζήτηση 

Το παρόν τµήµα εξετάζει τη ζήτηση για υπηρεσίες πρωτοβάθµιας και 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στη ζήτηση για ιδιωτική 
εκπαίδευση. Η ζήτηση για ιδιωτική εκπαίδευση είναι υποσύνολο της συνολικής 
ζήτησης εκπαίδευσης. Η ευρύτερη ζήτηση για εκπαίδευση επηρεάζεται από 
κάποιους γενικότερους παράγοντες και από κάποιους ειδικότερους, οι οποίοι είναι 
σχετικοί µόνο µε την ιδιωτική εκπαίδευση. Αρχικά θα αναφερθούµε στη συνολική 
ζήτηση για εκπαίδευση. Έπειτα, θα αναλύσουµε τους προσδιοριστικούς παράγοντες 
της ατοµικής ζήτησης για εκπαίδευση γενικά και ιδιωτική εκπαίδευση ειδικότερα. 

23.3.1. Συνολική ζήτηση για εκπαίδευση 

Η συνολική ζήτηση για εκπαίδευση (κρατική και ιδιωτική) επηρεάζεται 
κυρίως από δύο παράγοντες. Αρχικά, σηµαντικό ρόλο, αν και περιορίζονται στην 
προσχολική, στην πρωτοβάθµια και κατώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, έχουν οι 
θεσµικές ρυθµίσεις της πολιτείας. Πιο συγκεκριµένα, µέχρι πρότινος η υποχρεωτική 
φοίτηση ήταν εννιάχρονη και περιοριζόταν στα δηµοτικά και γυµνάσια. Πλέον, 
επεκτάθηκε και στην προσχολική ηλικία. Προφανώς αυτή η αλλαγή αύξησε τη 
ζήτηση για υπηρεσίες προσχολικής εκπαίδευσης. Ένας δεύτερος επίσης σηµαντικός 
προσδιοριστικός παράγοντας είναι το σύνολο των εν δυνάµει καταναλωτών 
εκπαίδευσης, δηλαδή τα άτοµα ηλικίας 5 έως 17 ετών. Αυτοί αποτελούν τη 
λεγόµενη µαθητική βάση ή µαθητικό πληθυσµό.  

Οι δηµογραφικές εξελίξεις είναι λοιπόν κύριος προσδιοριστικός παράγοντας 
της συνολικής ζήτησης για εκπαίδευση. Η πιο έγκυρη και αντιπροσωπευτική πηγή 
στοιχείων για τη διαχρονική εξέλιξη του πληθυσµού ηλικίας 5 έως 17 είναι οι 
Απογραφές Πληθυσµού6.  

                                                 
6 Η ΕΛ.ΣΤΑΤ. δίνει τις ηλικίες ανά πενταετία, οπότε για να προσεγγίσουµε τον µαθητικό 
πληθυσµό αθροίσαµε τις ηλικιακές οµάδες 5-9, 10-14 και 15-19 ετών. Προφανώς, η προσέγγιση 
αυτή δεν είναι απολύτως ακριβής, µιας και δεν συµπεριλαµβάνονται οι µαθητές προσχολικής 
ηλικίας, αν και αυτό δεν είναι τόσο σοβαρό µιας και η υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση 
θεσµοθετήθηκε πρόσφατα. Επίσης, στην τελευταία κατηγορία (15-19 ετών) περιλαµβάνονται και 
άτοµα που έχουν τελειώσει τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 23.10 
Αριθµός διδασκόντων στα κέντρα ξένων γλωσσών ανά προσόν 

 ΑΡΙΘΜΟΣ ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΩΝ 
ME ΠΤΥΧΙΟ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗΣ 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 
ME ΕΠΑΡΚΕΙΑ 

 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 

Ανατολική 
Μακεδονία και 
Θράκη 

1.100 1.015 1.203 1.088 421 408 420 411 679 607 783 677 

Κεντρική 
Μακεδονία 

3.481 4.076 4.237 4.034 1.535 1.723 1.770 1.421 1.946 2.353 2.467 2.613 

∆υτική 
Μακεδονία 

595 613 624 645 153 174 173 137 442 439 451 508 

Θεσσαλία 1.298 1.360 1.440 1.455 501 546 619 605 797 814 821 850 

Ήπειρος 589 600 610 518 230 239 215 196 359 361 395 322 

Ιόνια Νησιά 414 474 442 483 149 194 184 178 265 280 258 305 

∆υτική Ελλάδα 1.423 1.379 1.278 1.503 486 458 448 510 937 921 830 993 

Στερεά Ελλάδα 851 1.006 1.069 978 272 392 408 395 579 614 661 583 

Πελοπόννησος 1.026 1.143 1.075 1.158 252 305 281 304 774 838 794 854 

Αττική 9.649 10.444 10.210 9.788 4.070 4.465 4.361 4.189 5.579 5.979 5.849 5.599 

Βόρειο Αιγαίο 258 271 403 287 74 63 103 70 184 208 300 217 

Νότιο Αιγαίο 541 570 550 529 167 215 198 192 374 355 352 337 

Κρήτη 1.232 1.379 1.589 1.459 399 459 594 499 833 920 995 960 

Επικράτεια 22.457 24.330 24.730 23.925 
8.709 
39% 

9.641 
40% 

9.774 
40% 

9.107 
38% 

13.748 14.689 14.956 14.818 

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων. 
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Στο ∆ιάγραµµα 23.1 παρουσιάζεται το ποσοστό των ατόµων ηλικίας 5-19 ως 
προς το σύνολο του πληθυσµού ανά περιφέρεια για τα έτη 1991 και 2001. Το 1991 
η περιφέρεια µε το υψηλότερο ποσοστό ήταν η ∆υτική Ελλάδα µε 23,2% του 
πληθυσµού της να είναι ηλικιακά µεταξύ 5-19, ενώ το χαµηλότερο ποσοστό το 
είχαν τα Ιόνια Νησιά. Το 2001 η κατάσταση δεν αλλάζει όσον αφορά την 
περιφέρεια µε το µεγαλύτερο ποσοστό, όπου παραµένει η ∆υτική Ελλάδα µε 18,7%, 
αλλά πλέον η περιφέρεια µε το µικρότερο ποσοστό είναι η Αττική (16,1%). 
Παρατηρούµε ότι σε όλες τις περιφέρειες ο εν δυνάµει µαθητικός πληθυσµός ως 
ποσοστό του συνολικού πληθυσµού µειώθηκε για το σύνολο της χώρας, κατά 4 
ποσοστιαίες µονάδες, καταδεικνύοντας τις δυσµενείς δηµογραφικής εξελίξεις της 
δεκαετίας του 1990. 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 23.1 
Ποσοστό ατόµων ηλικίας 5 έως 19 ως ποσοστό του συνολικού πληθυσµού 

 ανά περιφέρεια (1991 και 2001) 
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Αν µάλιστα κάποιος θεωρήσει τις ηλικίες 5-19 ως απόλυτους αριθµούς, και 
όχι ως ποσοστό του συνολικού πληθυσµού, παρατηρεί ότι για το σύνολο της χώρας 
ο εν δυνάµει µαθητικός πληθυσµός µειώθηκε κατά 321.726 ή κατά 14,8%. Η 
µεγαλύτερη µείωση έλαβε χώρα στη Στερεά Ελλάδα (19,1%) ενώ η µικρότερη στο 
Νότιο Αιγαίο (5,7%). Σε όλες πάντως τις περιφέρειες ο πληθυσµός ηλικίας 5-19 
µειώθηκε. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 23.11 
Πληθυσµός ηλικίας 5 έως 19 για έτη 1991, 2001 και ποσοστιαία µεταβολή 
 1991 2001 Μεταβολή 
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 125.500 109.711 -12,6% 
Κεντρική Μακεδονία 364.664 319.943 -12,3% 
∆υτική Μακεδονία 62.566 53.398 -14,7% 
Θεσσαλία 157.610 129.583 -17,8% 
Ήπειρος 70.037 57.642 -17,7% 
Ιόνια Νησιά 36.933 34.345 -7,0% 
∆υτική Ελλάδα 161.003 134.918 -16,2% 
Στερεά Ελλάδα 115.571 93.454 -19,1% 
Πελοπόννησος 113.445 98.149 -13,5% 
Αττική 749.376 625.824 -16,5% 
Βόρειο Αιγαίο 42.122 35.687 -15,3% 
Νότιο Αιγαίο 58.972 55.634 -5,7% 
Κρήτη 121.601 109.386 -10,0% 
Επικράτεια 2.179.400 1.857.674 -14,8% 

   Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. - Απογραφή πληθυσµού. 

Η µείωση αυτή εν µέρει αντανακλά µια ραγδαία µείωση στις γεννήσεις, η 
οποία έλαβε χώρα στην Ελλάδα από το 1980 µέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 
1990. Παρατηρούµε στο ∆ιάγραµµα 23.2 ότι η γεννητικότητα κατά τη δεκαετία 
αυτή µειώθηκε από σχεδόν 16 γεννήσεις ανά 1000 κατοίκους σε λιγότερο από 10 
κατά την τελευταία εικοσαετία, οπότε και παρέµεινε σχετικά σταθερή. Από την 
άλλη, το ποσοστό θανάτων ανά 1000 κατοίκους από το 1980 φαίνεται να παραµένει 
σταθερό κοντά στο 10, γεγονός που καθιστά τον ρυθµό φυσικής αύξησης του 
πληθυσµού σχεδόν µηδενικό. 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 23.2 
Γεννητικότητα και θνησιµότητα 
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Στο ∆ιάγραµµα 23.3 φαίνεται η εξέλιξη στις γεννήσεις και στους θανάτους 

από το 1980 έως και το 2008. Είναι εµφανές ότι οι γεννήσεις στη χώρα ακολουθούν 
µια δραστική πτώση και από 140 χιλιάδες περίπου που ήταν το 1980 έφτασαν τις 
100 χιλ. το 1999 και έκτοτε παρουσιάζουν µια µικρή αύξηση φτάνοντας τις 118 χιλ. 
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Παρ’ όλα αυτά παραµένουν πολύ κοντά µε τους θανάτους, καταδεικνύοντας τη 
µικρή φυσική αύξηση του πληθυσµού τα τελευταία χρόνια. Αυτή η µικρή αύξηση 
του πληθυσµού εν µέρει οφείλεται και στην υψηλότερη γεννητικότητα των 
µεταναστών. Συναφές είναι ότι στην τελευταία απογραφή του 2001 καταγράφηκαν 
148 χιλιάδες αλλοδαποί µαθητές, µε την πλειοψηφία αυτών εγκαταστηµένους στην 
περιοχή της Αττικής. 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 23.3 
Γεννήσεις και θάνατοι 
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Αν και η γεννητικότητα τα τελευταία χρόνια έχει παραµείνει σε σταθερά 
επίπεδα, οι προβλέψεις που γίνονται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. σχετικά µε την εξέλιξη του 
πληθυσµού της χώρας δεν είναι ευνοϊκές. Όπως φαίνεται από το ∆ιάγραµµα 23.4 ο 
συνολικός πληθυσµός της χώρας θα συνεχίσει να αυξάνεται µέχρι το 2030, οπότε 
και θα αρχίσει να µειώνεται. Ο µαθητικός πληθυσµός, όπως προσεγγίζεται από τα 
άτοµα ηλικίας 0 έως 4, 5 έως 9, 10 έως 15 και 15 έως 19, φαίνεται ότι το 2050 θα 
είναι αισθητά µικρότερος από τον αντίστοιχο του 2008. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η 
πληθυσµιακή οµάδα έως 4 ετών, µιας και αποτελεί τη βάση για τον µελλοντικό 
µαθητικό πληθυσµό. Παρατηρούµε λοιπόν ότι, ενώ αυξάνεται έως το 2010, για τα 
επόµενα 20 χρόνια µειώνεται κατακόρυφα, µε µια οριακή αύξηση έως το 2040 και 
µια µικρή πτώση τη δεκαετία 2040-2050. Με άλλα λόγια ο µαθητικός πληθυσµός θα 
συρρικνωθεί αισθητά, ως αποτέλεσµα του ευρύτερου δηµογραφικού προβλήµατος 
της Ελλάδος. Βέβαια ας µην ξεχνάµε ότι αυτά είναι σενάρια, που βασίζονται σε 
πλειάδα από πολύπλοκες υποθέσεις, δεν µπορούν να προβλέψουν το µέλλον µε 
εκατό τοις εκατό ακρίβεια. Για παράδειγµα το ακριβές µέγεθος των 
µεταναστευτικών εισροών δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί ακριβώς. Παρ’ όλα 
αυτά µπορούµε µε σιγουριά να µιλάµε για µείωση του µαθητικού πληθυσµού (αν 
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και δεν ξέρουµε πόση ακριβώς) που κατά συνέπεια θα οδηγήσει και σε µείωση της 
συνολικής ζήτησης για εκπαιδευτικές υπηρεσίες. 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 23.4 
Προβλέψεις συνολικού και µαθητικού πληθυσµού έως 2050 
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23.3.2. Ατοµική ζήτηση για εκπαίδευση 

Η ζήτηση για εκπαίδευση σε ατοµικό επίπεδο διαφέρει από αυτή για τα 
συνηθισµένα καταναλωτικά αγαθά και υπηρεσίες. Αυτό έγκειται κυρίως στη φύση 
των υπηρεσιών εκπαίδευσης αλλά και στο αποτέλεσµά τους. Όταν καταναλώνεται 
ένα αγαθό αποκοµίζεται απόλαυση/χρησιµότητα και η ζήτηση για το αγαθό αυτό 
προσδιορίζεται από τις προτιµήσεις του καταναλωτή, την τιµή του αγαθού, το 
εισόδηµα και τις τιµές των συµπληρωµατικών και υποκατάστατων αγαθών. 
Ενδεχοµένως, οι µαθητές µπορεί να απολαµβάνουν το µάθηµα και υπό αυτή την 
έννοια και η εκπαίδευση µπορεί να θεωρηθεί ως ένα καταναλωτικό αγαθό, µάλλον 
κανονικό ή ανώτερο. Η εκπαίδευση όµως έχει επιδράσεις στο µέλλον των µαθητών-
σπουδαστών. Είναι πλέον αποδεκτό ότι, όσο πιο εκπαιδευµένος είναι κάποιος, τόσο 
µεγαλύτερες οι πιθανότητες να βρει εργασία. Επιπλέον, η καλύτερη µόρφωση 
συνήθως οδηγεί σε καλύτερες δουλειές, τόσο µισθολογικά όσο και σε συνθήκες 
εργασίας. Με απλά λόγια η εκπαίδευση θεωρείται από αρκετούς οικονοµολόγους 
και ως επενδυτικό αγαθό, αφού επιλέγεται µε την προοπτική το σηµερινό κόστος 
κτήσης της να αποσβεστεί και να υπερκαλυφθεί από καλύτερες αµοιβές στο µέλλον. 
Η απόφαση του να επενδύσει κάποιος σε καλύτερη ή περισσότερη εκπαίδευση 
εξαρτάται από το αν η παρούσα αξία του αναµενόµενου οφέλους από την 
εκπαίδευση καλύπτει τουλάχιστον το κόστος απόκτησής της. Σε ένα πιο οικονοµικό 
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υπόδειγµα θα έχουµε: Η παρούσα αξία (PV-present value) των αναµενόµενων 
οφελών (B-benefits) για µια σειρά από χρόνια t=1,…,T µπορεί να υπολογιστεί ως: 

 
( ) ( ) ( )

31 2
2 31 1 1 1

T
T

BB B B
PV

r r r r
= + + + +

+ + + +
K  

όπου r είναι το προεξοφλητικό επιτόκιο. Όσο πιο µικρό είναι το r, τόσο µεγαλύτερο 
είναι το βάρος που αναλογεί στα µελλοντικά εισοδήµατα. Η απόκτηση εκπαίδευσης 
συνεπάγεται και κάποιο άµεσο κόστος (δίδακτρα, έξοδα βιβλίων και διαβίωσης 
κ.ά.) αλλά και κάποιο έµµεσο ή κόστος ευκαιρίας (διαφυγόντα κέρδη από την µη 
εργασία). Ορισµένοι αναφέρουν και το δηµόσιο κόστος παροχής παιδείας ή και το 
µη χρηµατικό (κούραση, διαγωνίσµατα κ.ά.). Αν εντέλει όλο αυτό το κόστος το 
συµβολίσουµε µε C, τότε κάποιος θα αποφασίσει να επενδύσει στην εκπαίδευση 
µόνο αν: 

 
( ) ( ) ( )

31 2
2 31 1 1 1

T
T

BB B B
C

r r r r
≤ + + + +

+ + + +
K  

Η παραπάνω ανισότητα µπορεί να λυθεί µε δύο τρόπους. Χρησιµοποιώντας 
την παρούσα αξία µπορούµε να υπολογίσουµε µια τιµή για το προεξοφλητικό 
επιτόκιο r και να καθορίσουµε αν η παρούσα αξία είναι µεγαλύτερη ή έστω ίση µε 
το συνολικό κόστος. Εναλλακτικά, κάποιος µπορεί να χρησιµοποιήσει το λεγόµενο 
επιτόκιο εσωτερικής αποδοτικότητας και ουσιαστικά να θέσει το ερώτηµα πόσο 
υψηλό µπορεί να είναι το προεξοφλητικό επιτόκιο ώστε να συµφέρει η επιπλέον 
εκπαίδευση; Προφανώς, αν το όφελος είναι τόσο µεγάλο ώστε και µε ένα πολύ 
υψηλό προεξοφλητικό επιτόκιο η επένδυση στην εκπαίδευση να είναι επικερδής, 
τότε αξίζει να γίνει. Στην πράξη όµως υπολογίζεται το επιτόκιο εσωτερικής 
απόδοσης θέτοντας την παρούσα αξία ίση µε το κόστος και λύνοντας ως προς r. Η 
εσωτερική απόδοση µετά συγκρίνεται µε άλλες επενδύσεις (κατάθεση στην 
τράπεζα, αγορά ακινήτων) και, αν τις ξεπερνά, τότε είναι κερδοφόρα. 

Πάντως σε γενικές γραµµές µπορούµε να κάνουµε τέσσερις βασικές 
προβλέψεις σχετικά µε το πώς θα διαµορφωθεί η ζήτηση για εκπαίδευση: 
1. Τα πιο διορατικά άτοµα είναι πιο πιθανό να ζητήσουν περισσότερη και 
καλύτερη εκπαίδευση σε σχέση µε τα πιο κοντόφθαλµα άτοµα, ceteris paribus. 
2. Η ζήτηση για εκπαίδευση θα µειωθεί αν αυξηθεί το κόστος της, ceteris 
paribus. 
3. Η ζήτηση για εκπαίδευση θα αυξηθεί αν οι µισθολογικές διαφορές µεταξύ 
περισσότερο και λιγότερο εκπαιδευµένων διευρυνθούν, ceteris paribus.  
4. Η εκπαίδευση είναι µια επένδυση που συνήθως γίνεται σε πιο νεαρή ηλικία, 
οπότε και το κόστος ευκαιρίας είναι µικρότερο. 

Πρέπει πάντως να έχουµε υπ’ όψιν ότι η ζήτηση για εκπαίδευση για τα πρώτα 
(εννέα) χρόνια είναι µια εξωγενής απόφαση, αφού είναι υποχρεωτική για όλους, και 
από εκεί και πέρα είναι οικογενειακή κυρίως απόφαση. Φυσικά η ποσότητα αλλά 
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και η ποιότητα της εκπαίδευσης που θα λάβει κάποιος καθορίζονται και από την 
οικονοµική κατάσταση της οικογένειας. Στην Ελλάδα υπάρχει γενικότερη αντίληψη 
ότι τα παιδιά πρέπει να λαµβάνουν όσο το δυνατό καλύτερη εκπαίδευση. Αυτό 
πηγάζει από την πεποίθηση ότι η περισσότερη µόρφωση είναι και µέσο κοινωνικής 
ανέλιξης, γι’ αυτό και αρκετές οικογένειες είναι διατεθειµένες να κάνουν οικονοµία 
από αλλού προκειµένου να µεταφέρουν πόρους στην εκπαίδευση των µελών τους. 

23.3.3. Ζήτηση για ιδιωτική τυπική εκπαίδευση 

Όπως ήδη αναφέραµε, η ζήτηση για ιδιωτική εκπαίδευση, ως υποσύνολο της 
εκπαίδευσης γενικά, επηρεάζεται από τον αριθµό των µαθητών, αλλά και την 
προσδοκία για υψηλότερες αµοιβές στο µέλλον. Πέρα όµως από αυτούς τους 
γενικότερους προσδιοριστικούς παράγοντες, οι οποίοι αναφέρονται στη ζήτηση για 
εκπαίδευση γενικά, υπάρχουν και ορισµένοι ειδικοί παράγοντες, οι οποίοι είναι 
σχετικοί µόνο για την ιδιωτική εκπαίδευση. Ενδεικτικά αναφέρουµε τους πιο 
βασικούς: 

Καλύτερες εκπαιδευτικές, οργανωτικές και εποπτικές υπηρεσίες. Ο 
προσδιοριστικός αυτός παράγοντας περιλαµβάνει στοιχεία όπως είναι η 
υλικοτεχνική υποδοµή, η ποιότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού, η 
παρακολούθηση και ασφάλεια των µαθητών, η οργάνωση και λειτουργία του 
σχολείου καθώς και η τήρηση του εκπαιδευτικού προγράµµατος. 

Ειδικοί παράγοντες. Ως τέτοιους µπορούµε να εκλάβουµε την εθνική και 
πολιτισµική προέλευση των µαθητών αλλά και ορισµένα πολύ συγκεκριµένα 
προγράµµατα διδασκαλίας. 

Όσον αφορά τις καλύτερες υπηρεσίες τα ιδιωτικά σχολεία, σε αντίθεση µε τα 
κρατικά, δεν αντιµετωπίζουν προβλήµατα έλλειψης αιθουσών ή διπλοβάρδιες. 
Επίσης, φαίνεται να υπερτερούν σε βοηθητικές αίθουσες (γυµναστήρια, βιβλιο-
θήκες, εργαστήρια) αλλά και στον εξοπλισµό αυτών. Πέραν της υλικοτεχνικής 
υποδοµής, οι περισσότεροι γονείς θεωρούν ότι οι εκπαιδευτικοί στα ιδιωτικά 
σχολεία είναι παραγωγικότεροι, κυρίως λόγω συνεχούς εποπτείας από τις 
διευθύνσεις των σχολείων7. Επιπλέον, θεωρούν ότι οι µαθητές εποπτεύονται 
καλύτερα τόσο µέσα στην τάξη (ενηµέρωση απουσιών, συχνότερη ενηµέρωση για 
την πρόοδο µαθητών) όσο και έξω από αυτήν (προστασία από εξωσχολικά 
στοιχεία). Ένας βασικός λόγος που ορισµένοι γονείς επιθυµούν να στείλουν τα 
παιδιά τους σε ιδιωτικά σχολεία είναι η τήρηση του εκπαιδευτικού προγράµµατος 
                                                 
7 Σε προηγούµενη ενότητα είδαµε ότι ο αριθµός των µαθητών ανά καθηγητή είναι συστηµατικά 
µεγαλύτερος στα ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα, γεγονός που µπορεί να ερµηνευτεί ως ένα 
ευνοϊκό στοιχείο για την απόδοση και εποπτεία των καθηγητών στα κρατικά σχολεία. Παρ’ όλα 
αυτά αρκετοί γονείς προτιµούν τα ιδιωτικά σχολεία, θεωρώντας την αριθµητική επάρκεια στα 
κρατικά δευτερεύουσας σηµασίας και δίνοντας µεγαλύτερη βαρύτητα στην αποτελεσµατικότητα, 
η οποία είναι αποτέλεσµα του γενικότερου πιο αυστηρού περιβάλλοντος εργασίας. 
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και η µη απώλεια ωρών διδασκαλίας λόγω καταλήψεων και απεργιών, που οδηγούν 
σε έλλειψη χρόνου και άρα σε µη σωστή παράδοση της διδακτέας ύλης. Τέλος, ένας 
αρκετά σηµαντικός λόγος που ωθεί τους γονείς στην ιδιωτική εκπαίδευση είναι το 
ωράριο των ιδιωτικών σχολείων, που συνεχίζει και µετά τις καθορισµένες ώρες µε 
εξωσχολικές δραστηριότητες καθώς και η µεταφορά προς και από το σχολείο. Ο 
σύγχρονος τρόπος ζωής µε τα µακρά ωράρια εργασίας κάνει δύσκολη τη φύλαξη 
των νεαρών µαθητών, ειδικά αν δεν υπάρχει βοήθεια από κάποιο άλλο µέλος της 
οικογένειας. Οι εξωσχολικές δραστηριότητες (αθλητισµός, χοροί, ξένες γλώσσες) 
µετά τη λήξη του κανονικού ωραρίου, που προσφέρονται από τα ιδιωτικά σχολεία 
αποτελούν δέλεαρ για τους σύγχρονους, πολυάσχολους γονείς. Αξίζει να 
σηµειώσουµε πάντως ότι τα κρατικά σχολεία µε το θεσµό του ολοήµερου σχολείου 
αρχίζουν να προσφέρουν αντίστοιχες υπηρεσίες και να µειώνουν την επίδραση 
αυτού του παράγοντα. 

Όσον αφορά τους ειδικούς παράγοντες, ενδεικτικά αναφέρουµε τα 
ξενόγλωσσα σχολεία που λειτουργούν για τους κατοίκους µε ξένη υπηκοότητα 
(υπαλλήλους πρεσβειών) καθώς και ορισµένα µουσουλµανικά σχολεία στην 
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Τέλος, ορισµένοι, κυρίως υπήκοοι ξένων χωρών 
παρακολουθούν προγράµµατα που οδηγούν στην απόκτηση του λεγόµενου 
∆ιεθνούς Απολυτηρίου, το οποίο προσφέρεται από συγκεκριµένα ιδιωτικά 
εκπαιδευτικά ιδρύµατα. 

Σε γενικές γραµµές η ζήτηση για ιδιωτική εκπαίδευση εξαρτάται σε µεγάλο 
βαθµό από τις αδυναµίες του κρατικού εκπαιδευτικού συστήµατος, το οποίο δεν 
µπορεί να καλύψει τις σύγχρονες ανάγκες των γονέων. Παρ’ όλα αυτά σηµαντικά 
βήµατα προόδου έχουν σηµειωθεί τα τελευταία χρόνια µε την εξάπλωση των 
ολοήµερων σχολείων, τη σταδιακή κατάργηση των διπλοβαρδιών και τη διδασκαλία 
δεύτερης ξένης γλώσσας στα δηµοτικά. Σηµασία εδώ έχει και ο φορολογικός 
χειρισµός από το κράτος των διδάκτρων που πληρώνονται στα ιδιωτικά σχολεία. Οι 
όποιες σχετικές φορολογικές απαλλαγές ενισχύουν τη ζήτηση των υπηρεσιών τους. 
Σε συγκεκριµένες χώρες η εφαρµογή του θεσµού των κουπονιών ενίσχυσε τα 
ιδιωτικά σχολεία. Αντίθετα, ο υπολογισµός των διδάκτρων ως µέρος του 
φορολογητέου εισοδήµατος προφανώς περιορίζει τη ζήτηση για ιδιωτική 
εκπαίδευση. 

Όπως είναι αναµενόµενο οι δηµογραφικές εξελίξεις, που αναφέραµε 
προηγουµένως, επηρεάζουν και τον µαθητικό πληθυσµό. Στον Πίνακα 23.12 
παρουσιάζεται ο µαθητικός πληθυσµός για τις περιόδους 2000/01 έως και 2008/09. 

Ο συνολικός µαθητικός πληθυσµός για το 2008/09 ανήλθε σε 1.480.588 
µαθητές, σηµειώνοντας αύξηση σε σχέση µε την προηγούµενη και προ-
προηγούµενη χρονιά, αλλά µείωση σε σχέση µε την αρχή της εξεταζόµενης 
περιόδου. Αν χωρίσουµε τον µαθητικό πληθυσµό σε 3 κατηγορίες ανάλογα µε τη 
βαθµίδα εκπαίδευσης τα αποτελέσµατα είναι λίγο διαφοροποιηµένα. Για την 
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προσχολική ηλικία (νηπιαγωγεία) παρατηρείται µια µείωση µέχρι το 2003/04 και 
από εκεί και πέρα µια σταθερή αύξηση, ειδικά για τις δύο τελευταίες χρονιές. Στην 
πρωτοβάθµια βαθµίδα (δηµοτικά σχολεία), ενώ ο αριθµός των µαθητών αύξανε 
µέχρι το 2003/04, από εκεί και πέρα παρατηρείται µια σταδιακή µείωση, η οποία 
συµπίεσε τον µαθητικό πληθυσµό σε µεγέθη µικρότερα από αυτά της αρχής της 
περιόδου. Τέλος, η δευτεροβάθµια βαθµίδα (γυµνάσια-λύκεια) φαίνεται ότι από την 
αρχή της περιόδου µειώνεται, µε εξαίρεση τα δύο τελευταία χρόνια οπότε 
παραµένει σταθερή. Το γενικό συµπέρασµα είναι ότι ο µαθητικός πληθυσµός κατά 
τη διάρκεια της εξεταζόµενης περιόδου συρρικνώθηκε, ιδιαίτερα δε στις δύο 
υψηλότερες βαθµίδες του.  

Το ζητούµενο είναι κατά πόσο αυτή η πτώση επηρέασε και την ιδιωτική 
εκπαίδευση. Για να το εξετάσουµε αυτό, χωρίζουµε τον µαθητικό πληθυσµό σε 
κάθε βαθµίδα εκπαίδευσης ανάλογα µε τον φορέα διαχείρισης. Παρατηρούµε 
λοιπόν ότι στο σύνολο του µαθητικού πληθυσµού για το έτος 2008/2009 οι 92.022 
από τους 1.480.588 µαθητές ή ποσοστό της τάξεως του 6% παρακολουθούσαν 
µαθήµατα σε ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Βλέπουµε λοιπόν ότι η ιδιωτική 
τυπική πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση στην Ελλάδα έχει ένα µικρό 
µέρος της αγοράς, το οποίο διαχρονικά δε µεταβάλλεται και ιδιαίτερα. 

Παρατηρώντας τη διαχρονική εξέλιξη του µαθητικού πληθυσµού στην 
ιδιωτική εκπαίδευση και συγκρίνοντάς τον µε τον αντίστοιχο του δηµόσιου τοµέα 
µπορούµε να εξαγάγουµε ορισµένα χρήσιµα συµπεράσµατα. Αρχικά, η ζήτηση για 
ιδιωτική τυπική εκπαίδευση συσχετίζεται άµεσα µε τη ζήτηση για δηµόσια 
εκπαίδευση. Αυτό φαίνεται στα ∆ιαγράµµατα 23.5-23.7. Ο συντελεστής συσχέτισης 
δηµόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης είναι πολύ υψηλός και στατιστικά σηµαντικός8. 
Αποτέλεσµα αυτού είναι οι διαχρονικές διακυµάνσεις στην ιδιωτική και δηµόσια 
εκπαίδευση ουσιαστικά να κινούνται µε παραπλήσιους ρυθµούς. 

∆ιαπιστώνουµε επίσης ότι η ιδιωτική εκπαίδευση έρχεται να καλύψει 
αδυναµίες της δηµόσιας εκπαίδευσης. Αυτό είναι ιδιαίτερα εµφανές στα 
νηπιαγωγεία, όπου ο αριθµός των µαθητών στα ιδιωτικά νηπιαγωγεία εκτοξεύτηκε, 
ειδικά µετά την καθιέρωση της υποχρεωτικής προσχολικής παρακολούθησης, µιας 
και τα κρατικά νηπιαγωγεία δεν ήταν έτοιµα να απορροφήσουν το σύνολο των 
νηπίων. 

 

                                                 
8 * υποδηλώνει στατιστική σηµαντικότητα σε επίπεδο<10%, ** υποδηλώνει στατιστική 
σηµαντικότητα σε επίπεδο< 1%. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 23.12 
Μαθητικός πληθυσµός κατά βαθµίδα εκπαίδευσης και φορέα 

Έτος Νηπιαγωγεία ∆ηµοτικά Γυµνάσια 

 ∆ηµόσια Ιδιωτικά Σύνολο ∆ηµόσια Ιδιωτικά Σύνολο ∆ηµόσια Ιδιωτικά Σύνολο 

2000-2001 140.340 5.173 145.513 593.094 46.838 639.932 329.842 18.916 348.758 

2001-2002 139.711 4.942 144.653 597.847 48.484 646.331 318.897 17.253 336.150 

2002-2003 137.572 4.733 142.305 600.254 48.233 648.487 305.448 16.233 321.681 

2003-2004 136.222 4.786 141.008 605.961 48.819 654.780 307.218 16.115 323.333 

2004-2005 137.770 4.599 142.369 599.843 47.700 647.543 308.861 16.290 325.151 

2005-2006 139.199 4.438 143.637 596.652 46.548 643.200 317.091 17.144 334.235 

2006-2007 139.226 4.490 143.716 593.583 46.378 639.961 325.514 18.251 343.765 

2007-2008 144.421 5.658 150.079 590.491 46.818 637.309 323.447 19.158 342.605 

2008-2009 147.141 9.488 156.629 589.198 46.606 635.804 321.590 18.990 340.580 

 Ενιαία Λύκεια 
Τεχνικά επαγγελµατικά και 

εκκλησιαστικά 
Σύνολο 

 ∆ηµόσια Ιδιωτικά Σύνολο ∆ηµόσια Ιδιωτικά Σύνολο ∆ηµόσια Ιδιωτικά Σύνολο 

2000-2001 225.057 16.157 241.214 150.384 7.008 157.392 1.438.717 94.092 1.532.809 

2001-2002 214.361 15.804 230.165 154.782 6.885 161.667 1.425.598 93.368 1.518.966 

2002-2003 212.355 16.119 228.474 148.131 6.333 154.464 1.403.760 91.651 1.495.411 

2003-2004 217.530 16.193 233.723 141.620 4.528 146.148 1.408.551 90.441 1.498.992 

2004-2005 219.134 15.963 235.097 131.574 4.089 135.663 1.397.182 88.641 1.485.823 

2005-2006 222.519 16.456 238.975 121.972 3.095 125.067 1.397.433 87.681 1.485.114 

2006-2007 217.101 15.825 232.926 109.845 1.394 111.239 1.385.269 86.338 1.471.607 

2007-2008 222.978 16.264 239.242 105.986 915 106.901 1.387.323 88.813 1.476.136 

2008-2009 224.119 16.265 240.384 106.518 673 107.191 1.388.566 92.022 1.480.588 
   Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. - Τµήµα Στατιστικών Εκπαίδευσης. 

Από την άλλη, µετά την εισαγωγή του ολοήµερου δηµοτικού σχολείου 
παρατηρούµε ότι ο αριθµός των µαθητών σε ιδιωτικά δηµοτικά µειώνεται 
γρηγορότερα από τον αντίστοιχο σε δηµόσια. Αυτό εν µέρει είναι συνέπεια του 
δηµογραφικού προβλήµατος που σχολιάστηκε προηγουµένως, αλλά δείχνει επίσης 
και µείωση της ευνοϊκής επίδρασης της ολοήµερης φύλαξης στη ζήτηση για 
ιδιωτική εκπαίδευση. 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 23.5 
∆ιαχρονική εξέλιξη µαθητών προσχολικής και πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, 2000-2008 

Νήπια                                       Μαθητές δηµοτικών 

   

Η ίδια εικόνα επικρατεί και στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Η στατιστική 
συσχέτιση ανάµεσα στους µαθητές του ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα είναι πολύ 
στενή. Φαίνεται ότι η ιδιωτική εκπαίδευση, πιθανόν λόγω του πολύ µικρότερου 
αριθµού µαθητών, να υφίσταται ποσοστιαία πιο έντονα τις µεταβολές στη ζήτηση, 
κυρίως τις αρνητικές. Εξαίρεση αποτελούν οι µαθητές των ενιαίων λυκείων, που 
φαίνεται να έχουν και µικρότερη συσχέτιση µεταξύ τους. Αυτό πιθανόν να 
οφείλεται και στη σύγχρονη αντίληψη του ενιαίου λυκείου ως προθάλαµο του 
πανεπιστηµίου. Οι µαθητές λυκείων αναζητούν υπηρεσίες καλύτερης ποιότητας 
προκειµένου να εισέλθουν στο πανεπιστήµιο. Τα φροντιστήρια καθώς και τα 
ιδιαίτερα µαθήµατα καλύπτουν την ανάγκη αυτή τόσο για τους µαθητές των 
δηµοσίων όσο και γι’ αυτούς των ιδιωτικών. Μάλιστα παρατηρείται το φαινόµενο, 
ειδικά στις τελευταίες τάξεις του λυκείου, το σχολείο να θεωρείται «πάρεργο». 
Κατά συνέπεια, µιας και η στροφή προς τη µη τυπική εκπαίδευση (φροντιστήρια- 
ιδιαίτερα) είναι βέβαιη, πολλές οικογένειες προτιµούν να την συνδυάσουν µε την 
οικονοµικότερη δωρεάν δηµόσια εκπαίδευση.  

Συνολικά λοιπόν βλέπουµε ότι ο µαθητικός πληθυσµός αρχικά ακολουθούσε 
µια πτωτική πορεία, για τη δηµόσια όµως εκπαίδευση από το 2002 και έπειτα ο 
αριθµός των µαθητών παρέµεινε σε σταθερά επίπεδα. Στον ιδιωτικό κλάδο η 
πτωτική πορεία συνεχίστηκε µέχρι το 2006 , οπότε και ακολουθεί µια συνεχής και 
ραγδαία αύξηση, η οποία οφείλεται στην αύξηση της ζήτησης για νηπιαγωγεία. 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 23.6 
∆ιαχρονική εξέλιξη µαθητών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, 2000-2008 

Μαθητές Γυµνασίου   Μαθητές ενιαίων λυκείων 

 

Μαθητές τεχνικής, επαγγελµατικής &  
εκκλησιαστικής εκπαίδευσης 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 23.7 
∆ιαχρονική εξέλιξη µαθητικού πληθυσµού, 2000-2008 

Σύνολο Μαθητικού πληθυσµού 
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23.3.4. Ζήτηση για ιδιωτική µη τυπική εκπαίδευση 

Όπως έχουµε ήδη αναφέρει, η µη τυπική εκπαίδευση περιλαµβάνει τα 
φροντιστήρια δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και τα κέντρα ξένων γλωσσών. Η 
ζήτηση για υπηρεσίες από αυτά εξαρτάται από το µέγεθος του µαθητικού 
πληθυσµού, όπως και για την τυπική εκπαίδευση. Για µεν τα φροντιστήρια, κυρίως 
από τους µαθητές λυκείων, ιδιαίτερα αυτών που οδηγούν στην τριτοβάθµια 
εκπαίδευση, για δε τα ΚΞΓ κυρίως από τους νεότερης ηλικίας µαθητές. Με άλλα 
λόγια, η δηµογραφική εξέλιξη του πληθυσµού της χώρας επιδρά στη ζήτηση και για 
ιδιωτική µη τυπική εκπαίδευση. Αναφέραµε προηγουµένως ότι ένας από τους 
λόγους που ορισµένοι µαθητές στρέφονται προς την ιδιωτική τυπική εκπαίδευση 
είναι η καλύτερη ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει. Για πολλά νοικοκυριά τα 
δίδακτρα για ιδιωτικά σχολεία είναι απαγορευτικά και χρησιµοποιούν τα 
φροντιστήρια ως επικουρική βοήθεια. Μπορούµε λοιπόν να πούµε ότι τα 
φροντιστήρια µάλλον λειτουργούν ανταγωνιστικά ως προς τα ιδιωτικά σχολεία και 
συµπληρωµατικά ως προς τα δηµόσια. Όσον αφορά τη διδασκαλία ξένων γλωσσών, 
η συνεισφορά των κρατικών σχολείων θεωρείται ανεπαρκής, µε αποτέλεσµα η 
εκµάθηση ξένων γλωσσών να στηρίζεται κυρίως στον ιδιωτικό τοµέα. Κατά 
συνέπεια η ζήτηση για υπηρεσίες µη τυπικής εκπαίδευσης παραµένει υψηλή και, 
λαµβάνοντας υπόψη τις συνθήκες και την επίδοση της δηµόσιας εκπαίδευσης, 
µπορεί να θεωρηθεί και δεδοµένη. 

Χρησιµοποιώντας στοιχεία από το Υπουργείο Παιδείας, βλέπουµε στον 
Πίνακα 23.13 ότι στα φροντιστήρια δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης φοιτούσαν 
143.577 µαθητές το 2005 και 144.463 το 2008. Ο αριθµός των µαθητών φαίνεται να 
είναι σχετικά µικρός, αν αναλογιστούµε ότι τις αντίστοιχες χρονιές οι µαθητές µόνο 
στα λύκεια της χώρας ήταν 238.975 και 240.384, αντίστοιχα. Προφανώς δεν 
υπονοούµε ότι όλοι οι µαθητές θα κάνουν φροντιστήριο, αλλά η πλειοψηφία των 
µαθητών λυκείων συµµετέχει στη µη τυπική εκπαίδευση. Η διαφορά µεταξύ του 
µαθητικού πληθυσµού και των εγγεγραµµένων στα φροντιστήρια πιθανόν σε κάποιο 
βαθµό να αντιπροσωπεύει µαθητές σε αδήλωτα φροντιστήρια ή σε ιδιαίτερα 
µαθήµατα. Ο αριθµός των µαθητών σε φροντιστήρια ανά περιφέρεια δε φαίνεται να 
άλλαξε πάρα πολύ µε εξαίρεση την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία, όπου 
αυξήθηκε, αλλά και την Αττική όπου µειώθηκε αισθητά. Παρ’ όλα αυτά η Αττική 
συνεχίζει να συγκεντρώνει σχεδόν το ένα τρίτο από τους µαθητές που 
παρακολουθούν µαθήµατα σε φροντιστήρια.  

Αξίζει να σχολιάσουµε ότι την τελευταία δεκαετία λειτουργεί ο θεσµός της 
ενισχυτικής διδασκαλίας στα δηµόσια λύκεια, µε τους µαθητές να µπορούν να 
παρακολουθούν µαθήµατα εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση µετά το 
κανονικό ωράριο, µε τη µορφή φροντιστηριακού µαθήµατος. Η θέσπιση αυτής της 
επιπλέον βοήθειας αντικατοπτρίζει την προσπάθεια του υπουργείου για µείωση της 
στροφής προς τη µη τυπική εκπαίδευση µέσω της ποιοτικής αναβάθµισης της 
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δηµόσιας εκπαίδευσης. Φαίνεται πάντως ότι ο θεσµός της ενισχυτικής διδασκαλίας 
αντιµετωπίζεται µε δυσπιστία από γονείς και µαθητές, κυρίως στα µεγάλα αστικά 
κέντρα λόγω του µεγάλου αριθµού µαθητών καθώς και αµφιβολιών για την 
ποιότητα και στόχευση της παρεχόµενης εκπαίδευσης. Επίσης, υπάρχει κενό ως 
προς τους µαθητές που θέλουν να ξαναδώσουν πανελλαδικές, αφού δεν υπάρχει 
δηµόσια πρόβλεψη για την προετοιµασία τους και άρα εκ των πραγµάτων 
στρέφονται προς την ιδιωτική πρωτοβουλία. Σε γενικές γραµµές ο έντονος 
ανταγωνισµός για µια θέση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση έχει καθιερώσει τα 
φροντιστήρια ως απαραίτητα, ειδικά στις τελευταίες τάξεις του λυκείου. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 23.13 
Φροντιστήρια δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης: Μαθητές και περιφερειακή κατανοµή 

 Μαθητές Περιφερειακή κατανοµή 
 2005-06 2008-09 2005-06 2008-09 
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 8.060 8.501 5,6% 5,9% 
Κεντρική Μακεδονία 15.086 17.778 10,5% 12,3% 
∆υτική Μακεδονία 5.675 5.640 4,0% 3,9% 
Θεσσαλία 17.955 19.534 12,5% 13,5% 
Ήπειρος 6.406 7.228 4,5% 5,0% 
Ιόνια Νησιά 2.082 1.301 1,5% 0,9% 
∆υτική Ελλάδα 10.196 10.038 7,1% 7,0% 
Στερεά Ελλάδα 9.108 9.296 6,3% 6,4% 
Πελοπόννησος 9.927 9.212 6,9% 6,4% 
Αττική 47.997 45.199 33,43 31,3% 
Βόρειο Αιγαίο 1.565 1.198 1,1% 0,8% 
Νότιο Αιγαίο 3.495 2.991 2,4% 2,1% 
Κρήτη 6.025 6.547 4,2% 4,5% 
Επικράτεια 143.577 144.463 100% 100% 

     Πηγή: Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων. 

Οι µαθητές των ΚΞΓ, όπως φαίνεται στον Πίνακα 23.14, για το σχολικό έτος 
2006/2007 ήταν 639.483 και την επόµενη χρονιά αυξήθηκαν κατά σχεδόν 2.000 
φτάνοντας τους 641.425, ενώ για την τελευταία διαθέσιµη χρονιά διαµορφώθηκαν 
στους 621.579 σηµειώνοντας µια πτώση της τάξεως των 20.000 από την 
προηγούµενη χρονιά. Παρατηρούµε ότι στις περισσότερες περιφέρειες υπήρξε 
µείωση του αριθµού των µαθητών στα ΚΞΓ. Σηµαντική αύξηση φαίνεται ότι 
υπήρξε στην Κεντρική Μακεδονία (13,6%) αλλά και στην Κρήτη (16,5%), ενώ οι 
άλλες δύο περιφέρειες όπου ο αριθµός των µαθητών αυξήθηκε ήταν η Θεσσαλία και 
η Πελοπόννησος. Επειδή συνήθως οι µαθητές των ΚΞΓ είναι κυρίως νεαρής 
ηλικίας, συγκρίνουµε τον αριθµό των µαθητών σε αυτά µε τον αντίστοιχο των 
µαθητών δηµοτικού. Παρατηρούµε ότι για τις αντίστοιχες χρονιές είναι πάρα πολύ 
κοντά και φαίνεται να υπάρχει και µια πολύ στενή σχέση. Οδηγούµεθα λοιπόν στο 
συµπέρασµα ότι η µείωση κατά 20.000 το 2008 πρέπει να συνδέεται µε τις 
δηµογραφικές πιέσεις που δέχεται ο µαθητικός πληθυσµός, ιδιαίτερα εκείνος των 
δηµοτικών σχολείων. 
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Τα τελευταία χρόνια στα πλαίσια του ολοήµερου σχολείου έχει θεσπιστεί η 
διδασκαλία δύο ξένων γλωσσών από το δηµοτικό. Αυτό µπορεί να λειτουργήσει 
ανασχετικά για τα ΚΞΓ, µιας και οι µαθητές θα µπορούν να παρακολουθήσουν τις 
πρώτες τάξεις στο σχολείο δωρεάν9, αλλά και θετικά αν οι µαθητές χρειάζονται 
κάποια ενισχυτική διδασκαλία. Το σίγουρο είναι ότι θα επηρεάσει το πρόγραµµα 
διδασκαλίας του κλάδου. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 23.14 
Μαθητές στα κέντρα ξένων γλωσσών 

 Μαθητές Περιφερειακή κατανοµή 

 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2006/07 2007/08 2008/09 

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη * 31.626 31.790 28.483 4,9% 5,0% 4,6% 
Κεντρική Μακεδονία 92.449 107.483 109.445 105.065 16,8% 17,1% 16,9% 
∆υτική Μακεδονία 19.139 18.750 19.191 19.138 2,9% 3,0% 3,1% 
Θεσσαλία 42.342 44.590 45.568 44.985 7,0% 7,1% 7,2% 
Ήπειρος 18.297 19.331 19.523 17.117 3,0% 3,0% 2,8% 
Ιόνια Νησιά 13.574 13.690 13.600 13.102 2,1% 2,1% 2,1% 
∆υτική Ελλάδα 44.198 40.925 37.420 43.255 6,4% 5,8% 7,0% 
Στερεά Ελλάδα 27.329 29.313 29.257 27.286 4,6% 4,6% 4,4% 
Πελοπόννησος 33.720 35.122 34.530 35.577 5,5% 5,4% 5,7% 
Αττική 221.102 229.760 224.997 216.948 35,9% 35,1% 34,9% 
Βόρειο Αιγαίο 9.485 9.380 12.782 9.206 1,5% 2,0% 1,5% 
Νότιο Αιγαίο 20.674 20.749 20.844 20.277 3,2% 3,2% 3,3% 
Κρήτη 35.305 38.764 42.478 41.140 6,1% 6,6% 6,6% 
Επικράτεια 577.614* 639.483 641.425 621.579 100% 100% 100% 

          Σηµείωση: * δεν υπάρχει πληροφόρηση για τη συγκεκριµένη περιφέρεια, άρα και το σύνολο των µαθητών  
          είναι υποεκτιµηµένο.  
         Πηγή: Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων. 

23.4. Οι µεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου 

Βάσει των πωλήσεων από δηµοσιευµένους ισολογισµούς η µεγαλύτερη 
επιχείρηση του κλάδου είναι τα Εκπαιδευτήρια Γείτονα Α.Ε. Το εκπαιδευτήριο 
ιδρύθηκε το 1993 µε έδρα στη Βάρη. Περιλαµβάνει όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης 
(νηπιαγωγείο, δηµοτικό, γυµνάσιο και ενιαίο λύκειο) καθώς και διεθνές απολυτήριο 
(International Baccalaureate DP). 

Η δεύτερη επιχείρηση σε µέγεθος είναι τα Εκπαιδευτήρια ∆ούκα Α.Ε. 
Πρόκειται για ένα από τα παλαιότερα ιδιωτικά σχολεία στην Ελλάδα, αφού 
ιδρύθηκε το 1917. Βρίσκεται στην περιοχή του Αµαρουσίου. Προσφέρει υπηρεσίες 
για όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης καθώς και µαθήµατα για το διεθνές απολυτήριο. 
Πέραν αυτού προσφέρει εκµάθηση ξένων γλωσσών, φυσική αγωγή και 

                                                 
9 Τα ΚΞΓ, για να αντιµετωπίσουν µια τέτοια κατάσταση, έχουν αρχίσει να προσφέρουν µαθήµατα 
δωρεάν (αν και αυτό είναι παράνοµο) σε µαθητές πρώτης και δευτέρας δηµοτικού, πριν δηλαδή 
αρχίσουν την εκµάθηση ξένης γλώσσας στο σχολείο, µε την προοπτική να τους κρατήσουν και σε 
επόµενες τάξεις, τα λεγόµενα pre-junior. 
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πληροφορική. Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα για απόκτηση GCE (General Certificate 
of Education), το οποίο βοηθά για τη φοίτηση σε πανεπιστήµια της Μεγάλης 
Βρετανίας. 

Η Σχολή Μωραΐτη ιδρύθηκε το 1936 µε την επωνυµία "Πρότυπον Λύκειον 
Αθηνών", ενώ το 1978 απέκτησε τη µέχρι σήµερα ονοµασία του. Το σχολείο 
στεγάστηκε αρχικά στην οδό Mαυροµµαταίων και µετά τη µεταβίβαση της άδειας 
λειτουργίας στον Aντώνη Mωραΐτη το 1952 το σχολείο µεταστεγάστηκε στο 
Παλαιό Ψυχικό. Το 2005 πραγµατοποίησε επενδύσεις ύψους 1,3 εκατ. €, κυρίως για 
κτηριακές εγκαταστάσεις, και ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Λειτουργούν όλες οι 
βαθµίδες εκπαίδευσης, διεθνές απολυτήριο, ξένες γλώσσες (µε προγράµµατα που 
οδηγούν στην απόκτηση πτυχίων) καθώς και πολλές απογευµατινές δραστηριότητες 
(φυσική αγωγή, χοροί, µουσικά όργανα). 

Οι προηγούµενες εταιρείες είναι οι τρεις µεγαλύτερες βάσει του µεριδίου των 
πωλήσεων που έχουν στον κλάδο. Υπάρχουν όµως και ιδιωτικά σχολεία, τα οποία 
επειδή δεν είναι κερδοσκοπικοί οργανισµοί δεν υποχρεούνται να δηµοσιεύουν 
ισολογισµούς. Το µεγαλύτερο από αυτά είναι η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, η οποία 
λειτουργεί 7 σχολεία10. Η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία λειτουργεί από το 1836 ως 
κοινωφελές εκπαιδευτικό ίδρυµα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Εκτιµάται ότι 
συνολικά αποσπά το µεγαλύτερο µερίδιο µαθητών από όλα τα ιδιωτικά 
εκπαιδευτήρια. Επειδή όµως δεν υπάρχουν διαθέσιµα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία, 
δεν µπορούµε να την λάβουµε υπόψη στην ανάλυση που θα ακολουθήσει. 

23.5. Χρηµατοοικονοµικά χαρακτηριστικά 

Στο τµήµα αυτό θα παρουσιαστούν και θα σχολιαστούν ορισµένοι από τους 
κυριότερους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες του κλάδου της ιδιωτικής πρωτοβάθµιας 
και δευτεροβάθµιας τυπικής εκπαίδευσης11. Πριν προχωρήσουµε στην παρουσίαση 
και σχολιασµό των δεικτών, είναι χρήσιµο να πούµε ορισµένα πράγµατα σχετικά µε 
τα στοιχεία που χρησιµοποιούνται. Για την άντληση των χρηµατοοικονοµικών 
µεγεθών χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία από την ICAP για τα έτη 1999 έως και 2008. 
Επειδή όλες οι επιχειρήσεις του δείγµατος προσφέρουν υπηρεσίες προσχολικής, 
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, η ανάλυση που ακολουθεί δεν 
ξεχωρίζει ανάµεσα σε πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση αλλά τις 
συνεξετάζει. Προκειµένου να υπολογιστούν χρηµατοοικονοµικοί δείκτες 
χρειάζονται στοιχεία ισολογισµού. Εκ των πραγµάτων τέτοια στοιχεία δεν υπάρχουν 
για το σύνολο των επιχειρήσεων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 

                                                 
10 Αυτά είναι: Τα Αρσάκεια Σχολεία Ψυχικού, τα Τοσίτσεια Σχολεία Εκάλης, τα Αρσάκεια 
Σχολεία Πατρών, τα Αρσάκεια Σχολεία Θεσσαλονίκης, το Αρσάκειο Ελληνοαλβανικό Κολέγιο 
Τιράνων, τα Αρσάκεια Σχολεία Ιωαννίνων και το Αρσάκειο Κοµοτηνής. 
11 Για τον ακριβή ορισµό των χρησιµοποιούµενων χρηµατοοικονοµικών δεικτών βλ. Κεφάλαιο 1. 



 

 163

εκπαίδευσης, αλλά µόνο για τις εταιρείες εκείνες που λόγω της νοµικής τους 
µορφής υποχρεούνται να δηµοσιεύουν ισολογισµούς. Αυτό ουσιαστικά σηµαίνει ότι 
το δείγµα των εταιρειών που θα χρησιµοποιηθούν µόνο κατά προσέγγιση µπορεί 
κανείς να υποστηρίξει ότι αντιπροσωπεύει το σύνολο του κλάδου. Ενδεικτικά 
αναφέρουµε ότι για το 2008 στο δείγµα µας είχαµε 65 εταιρείες, ενώ στο σύνολο 
της χώρας ήταν καταγεγραµµένα 366 ιδιωτικά δηµοτικά σχολεία, 108 γυµνάσια, 
105 ενιαία λύκεια και 14 τεχνικά, επαγγελµατικά σχολεία. Οπότε έχουµε µια 
αντιπροσωπευτικότητα που κυµαίνεται από 18% έως 62%. Αν και το ποσοστό αυτό 
κρίνεται αρκετά χαµηλό, τα µόνα διαθέσιµα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία είναι από 
τους δηµοσιευµένους ισολογισµούς. Για τον λόγο αυτό στην ανάλυση που θα 
ακολουθήσει ίσως δε θα πρέπει να µιλάµε για τον κλάδο της ιδιωτικής 
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας τυπικής εκπαίδευσης, αλλά για τις µεγαλύτερες 
επιχειρήσεις στον κλάδο αυτό. 

Οι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες υπολογίστηκαν για όλες τις διαθέσιµες 
εταιρείες. Αναλυτικά παρουσιάζονται για τις τρεις µεγαλύτερες του 2008, καθώς και 
ο µέσος όρος τους. Επίσης, για λόγους σύγκρισης, παρουσιάζουµε και τους µέσους 
όρους των δέκα µεγαλύτερων επιχειρήσεων του 2008, των επιχειρήσεων εκείνων 
που δηµοσιεύουν ισολογισµούς για όλα τα έτη12 καθώς και για το σύνολο των 
επιχειρήσεων κάθε έτους (Πίνακας 23.15).  

Η αποδοτικότητα µετρήθηκε µε δύο δείκτες, την απόδοση ενεργητικού και 
την απόδοση ιδίων κεφαλαίων. Η απόδοση ενεργητικού ορίζεται ως καθαρά κέρδη 
µετά τη φορολόγηση προς το σύνολο του ενεργητικού και ουσιαστικά δείχνει πόσες 
φορές τα κέρδη της επιχείρησης έχουν καλύψει το ενεργητικό της. Προφανώς όταν 
υπάρχουν ζηµιές ο δείκτης είναι αρνητικός. Όσο µεγαλύτερος ο δείκτης, τόσο 
καλύτερη η εικόνα της επιχείρησης. Παροµοίως, η απόδοση ιδίων κεφαλαίων 
ορίζεται ως καθαρά κέρδη µετά τη φορολόγηση προς το σύνολο των ιδίων 
κεφαλαίων και ουσιαστικά δείχνει πόσες φορές έχει καλυφθεί η συνεισφορά των 
µετόχων. Μεγαλύτερη, θετική τιµή συνεπάγεται µεγαλύτερη απόδοση. 

Η απόδοση ενεργητικού δεν είναι ικανοποιητική. Ο αντίστοιχος δείκτης 
ακολουθεί µια καθαρά καθοδική πορεία και αρκετές χρονιές είναι και µικρότερος 
του µηδενός, δεικνύοντας ότι η επιχείρηση/σεις είχαν ζηµίες. Για το σύνολο των 
επιχειρήσεων που δηµοσιεύουν ισολογισµούς ο δείκτης απόδοσης ενεργητικού ενώ 
το 1999 ήταν 0,053 µειωνόταν συνεχώς µέχρι το 2005, οπότε και έφτασε στην 
ελάχιστη τιµή του (-0,031) και έκτοτε παρουσιάζει µια σταδιακή αλλά µικρή 

                                                 
12 Ορισµένες επιχειρήσεις άρχισαν να λειτουργούν ή να δηµοσιεύουν ισολογισµούς µετά το 1999. 
Υπάρχουν όµως 33 επιχειρήσεις, οι οποίες εµφανίζουν δηµοσιευµένους ισολογισµούς για όλη την 
εξεταζόµενη περίοδο. Το υποσύνολο των επιχειρήσεων αυτών εξετάζεται ξεχωριστά, µε το 
σκεπτικό ότι πρόκειται για µεγάλες επιχειρήσεις µε ιστορία στον κλάδο και πιθανόν να έχουν µια 
διαφορετική εικόνα από νεοεισερχόµενες ή µικρές επιχειρήσεις. Η υποοµάδα αυτή ονοµάζεται 
«όλα τα χρόνια» στους αντίστοιχους πίνακες και σχήµατα. 
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αύξηση. Παρόµοια εικόνα παρουσιάζουν και οι 3 αλλά και οι 10 µεγαλύτερες 
επιχειρήσεις του κλάδου. Τα πράγµατα φαίνεται να είναι καλύτερα για τις 
επιχειρήσεις εκείνες που δηµοσιεύουν ισολογισµούς για όλα τα χρόνια, οι οποίες 
έχουν συστηµατικά υψηλότερη απόδοση ενεργητικού και µόνο το 2006 φαίνεται να 
παρουσίασαν ζηµίες. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 23.15 
Χρηµατοοικονοµικοί δείκτες, 1999-2008 

Όνοµα επιχείρησης/κλάδος 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Απόδοση ενεργητικού 

Εκπαιδευτήρια Γείτονα Α.Ε. 0,038 0,003 0,005 0,011 0,007 0,004 0,003 -0,011 0,010 -0,008 
Εκπαιδευτήρια ∆ούκα Α.Ε. 0,079 0,096 0,063 0,009 -0,015 -0,009 -0,008 -0,017 -0,059 -0,043 
Σχολή Μωραΐτη Α.Ε. 0,034 0,041 0,030 -0,142 0,027 0,060 0,063 0,048 0,020 0,025 
3 µεγαλύτερες 0,050 0,047 0,033 -0,041 0,006 0,018 0,019 0,007 -0,010 -0,009 
10 µεγαλύτερες 0,067 0,056 -0,094 0,002 -0,002 -0,009 0,000 -0,016 -0,024 -0,004 
Όλα τα χρόνια* 0,052 0,056 0,060 0,034 0,024 0,016 0,001 -0,003 0,012 0,020 
Σύνολο κλάδου 0,053 0,041 0,002 0,029 0,018 -0,005 -0,031 -0,005 0,019 0,016 

Απόδοση ιδίων κεφαλαίων 
Εκπαιδευτήρια Γείτονα Α.Ε. 0,247 0,011 0,025 0,043 0,030 0,014 0,009 -0,035 0,028 -0,021 
Εκπαιδευτήρια ∆ούκα Α.Ε. 0,143 0,181 0,144 0,043 -0,071 -0,046 -0,032 -0,066 -0,289 -0,294 
Σχολή Μωραΐτη Α.Ε. 0,083 0,109 0,054 -0,378 0,104 0,209 0,169 0,140 0,060 0,078 
3 µεγαλύτερες 0,158 0,100 0,074 -0,097 0,021 0,059 0,049 0,013 -0,067 -0,079 
10 µεγαλύτερες 0,183 0,219 -0,131 0,337 0,064 0,084 0,105 -0,146 0,105 3,828 
Όλα τα χρόνια* 3,526 0,131 0,215 0,432 0,057 -0,157 -0,043 -0,012 0,299 1,287 
Σύνολο κλάδου 3,013 0,199 -0,078 0,327 0,084 -0,168 -0,081 0,131 0,171 0,637 

Ρευστότητα 
Εκπαιδευτήρια Γείτονα Α.Ε. 1,031 0,821 0,727 0,712 0,874 0,985 0,880 0,945 0,988 0,993 
Εκπαιδευτήρια ∆ούκα Α.Ε. 0,899 0,711 0,389 0,554 0,335 0,232 0,213 0,286 0,276 0,426 
Σχολή Μωραΐτη Α.Ε. 0,845 0,866 1,232 0,566 0,610 0,727 0,762 0,729 0,720 0,722 
3 µεγαλύτερες 0,925 0,799 0,783 0,611 0,606 0,648 0,618 0,653 0,662 0,714 
10 µεγαλύτερες 14,549 0,760 0,810 0,708 0,651 0,637 1,086 1,083 1,002 0,955 
Όλα τα χρόνια* 5,524 1,568 1,347 1,429 1,466 1,068 1,424 1,583 1,483 1,312 
Σύνολο κλάδου 5,365 1,414 1,256 1,381 2,096 1,238 1,434 1,544 1,653 1,770 

∆ανειακή πίεση 
Εκπαιδευτήρια Γείτονα Α.Ε. 0,847 0,774 0,783 0,748 0,768 0,683 0,679 0,677 0,650 0,622 
Εκπαιδευτήρια ∆ούκα Α.Ε. 0,450 0,468 0,563 0,800 0,793 0,801 0,762 0,740 0,795 0,854 
Σχολή Μωραΐτη Α.Ε. 0,594 0,620 0,442 0,624 0,742 0,711 0,630 0,658 0,669 0,680 
3 µεγαλύτερες 0,630 0,621 0,596 0,724 0,767 0,732 0,690 0,692 0,704 0,719 
10 µεγαλύτερες 0,585 0,704 0,674 0,746 0,793 0,797 0,766 0,783 0,797 0,837 
Όλα τα χρόνια* 0,471 0,501 0,501 0,525 0,579 0,575 0,575 0,574 0,590 0,599 
Σύνολο κλάδου 0,471 0,528 0,546 0,581 0,639 0,656 0,667 0,679 0,674 0,670 

Περιθώριο καθαρού κέρδους 
Εκπαιδευτήρια Γείτονα Α.Ε. 0,064 0,005 0,009 0,016 0,010 0,007 0,004 -0,016 0,012 -0,008 
Εκπαιδευτήρια ∆ούκα Α.Ε. 0,065 0,075 0,072 0,021 -0,033 -0,019 -0,015 -0,035 -0,112 -0,076 
Σχολή Μωραΐτη Α.Ε. 0,030 0,038 0,030 -0,121 0,024 0,056 0,067 0,054 0,023 0,028 
3 µεγαλύτερες 0,053 0,039 0,037 -0,028 0,000 0,015 0,019 0,001 -0,026 -0,019 
10 µεγαλύτερες 0,080 0,052 0,011 -0,007 -0,001 -0,015 0,004 -0,013 -0,036 -0,008 
Όλα τα χρόνια*  0,036 0,037 0,040 0,018 0,023 0,020 -0,001 -0,014 0,006 0,017 
Σύνολο κλάδου 0,038 -0,006 0,001 0,020 -0,011 -0,033 -0,185 -0,077 0,008 0,008 
Ν** 39 43 47 52 55 58 62 64 69 65 
Όλα τα χρόνια*     33      
Σηµείωση: *Αναφέρεται σε επιχειρήσεις µε δηµοσιευµένους ισολογισµούς για όλα τα έτη της εξεταζόµενης περιόδου. 
** ∆είχνει τον αριθµό των επιχειρήσεων µε δηµοσιευµένους ισολογισµούς κατά έτος. 
Πηγή: ∆ηµοσιευµένοι ισολογισµοί, ICAP, Επεξεργασία ΚΕΠΕ. 
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Η απόδοση ιδίων κεφαλαίων είναι πολύ µικρή και κατά µέσο όρο κάθε 
χρονιά δεν ξεπερνά τη µονάδα. Ο δείκτης για το 2008 διαµορφώθηκε για το σύνολο 
των επιχειρήσεων στο 0,637, αν όµως εξαιρεθεί ο δείκτης της Ελληνογερµανικής 
Αγωγής Α.Ε. που παρουσιάζει ακραία θετική τιµή (40,071), τότε ο µέσος όρος θα 
διαµορφωθεί σε 0,021. Παροµοίως για το 1999, αν εξαιρεθεί η εταιρεία 
Εκπαιδευτήρια Μπουκάλη Α.Ε., ο δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων θα 
διαµορφωθεί στο 0,145. 

Προκειµένου να προσεγγιστεί η ικανότητα των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων 
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης να αντεπεξέλθουν στις 
βραχυχρόνιες υποχρεώσεις τους, χρησιµοποιούµε τον δείκτη ρευστότητας, ο οποίος 
ορίζεται ως ο λόγος µεταξύ κυκλοφορούντος ενεργητικού προς βραχυχρόνιες 
υποχρεώσεις. Ο δείκτης ρευστότητας για το σύνολο των εξεταζόµενων 
επιχειρήσεων είναι σταθερά µεγαλύτερος από τη µονάδα, καταδεικνύοντας ότι οι 
βραχυχρόνιες υποχρεώσεις είναι µικρότερες από το κυκλοφορούν ενεργητικό και 
δίνοντας µια θετική εικόνα για τον κλάδο. Αξίζει να σηµειώσουµε ότι η ακραία τιµή 
του δείκτη το 1999 οφείλεται αποκλειστικά στο εκπαιδευτήριο Χρυσόστοµος 
Σµύρνης Α.Ε., το οποίο τη χρονιά εκείνη έκανε κάποιες εξαγορές. Αν εξαιρεθεί, 
τότε ο δείκτης παίρνει τιµή 1,929. Παρόµοια εικόνα ισχύει και για τις 33 
επιχειρήσεις που εµφανίζονται αδιάκοπα στο δείγµα µας. Οι δέκα µεγαλύτερες 
επιχειρήσεις φαίνεται ότι µόνο µετά το 2005 έχουν ρευστότητα µεγαλύτερη της 
µονάδας, ενώ οι τρεις µεγαλύτερες συνολικά και ξεχωριστά η κάθε µία φαίνεται τις 
περισσότερες χρονιές να έχουν ρευστότητα µικρότερη της µονάδας, δηλαδή οι 
βραχυχρόνιες υποχρεώσεις υπερκαλύπτουν το κυκλοφορούν ενεργητικό. Αυτό 
οφείλεται και στο γεγονός ότι, ενώ οι υποχρεώσεις της επιχείρησης (µισθοδοσία, 
προµηθευτές) είναι µηνιαίες, οι εισπράξεις από δίδακτρα είναι συνήθως σε δόσεις. 

Ένας ενδιαφέρων δείκτης είναι αυτός της δανειακής πίεσης, ο οποίος είναι τα 
ξένα κεφάλαια προς το σύνολο του ενεργητικού. Ο δείκτης αυτός είναι µια 
προσέγγιση της βραχυχρόνιας “βιωσιµότητας” της επιχείρησης και ουσιαστικά 
δείχνει τι ποσοστό του ενεργητικού αποτελείται από τα ξένα κεφάλαια. Ο δείκτης 
αυτός είναι πολύ υψηλός, µε τιµές πάνω από 47% για όλες τις εξεταζόµενες οµάδες 
και όλες τις χρονιές. Το ανησυχητικό είναι ότι ακολουθεί µια σταθερή ανοδική 
πορεία. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι για το σύνολο του κλάδου ήταν στο 47,1% το 
1999 και έφτασε στο 67% το 2008. Ο δείκτης δανειακής πίεσης κυµαίνεται σε πολύ 
υψηλές τιµές, αλλά αυτό οφείλεται κυρίως στη χρονική υστέρηση που υπάρχει 
µεταξύ πληρωµών και εισπράξεων. Όπως αναφέραµε προηγουµένως, η µισθοδοσία 
είναι µηνιαία, ενώ η καταβολή διδάκτρων µπορεί να γίνεται 2 ή 3 φορές µέσα σε 
ένα σχολικό έτος µε συνέπεια να οδηγεί σε δανεισµό. Επιπλέον, το ύψος των 
επενδύσεων που γίνεται είναι συνήθως µεγάλο και δύσκολα χρηµατοδοτείται 
αποκλειστικά από το υπάρχον αποθεµατικό. 
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Τέλος, υπολογίσαµε το περιθώριο καθαρού κέρδους, το οποίο προσεγγίζεται 
ως καθαρά κέρδη προς πωλήσεις. Προφανώς, ο δείκτης αυτός θα είναι 
θετικός/αρνητικός στην περίπτωση που πραγµατοποιούνται κέρδη/ζηµιές. Όσο 
µεγαλύτερο το περιθώριο καθαρού κέρδους, τόσο περισσότερη η κερδοφορία σε 
σχέση µε τις πωλήσεις. Τιµές µικρότερες της µονάδας δείχνουν µικρή κερδοφορία 
σε σχέση µε τις πωλήσεις. Το περιθώριο καθαρού κέρδους του κλάδου είναι πολύ 
χαµηλό και παίρνει τιµές πολύ κοντά στο µηδέν ή και αρνητικές, χωρίς να δείχνει 
διαχρονικά τάσεις ανόδου. Η ίδια εικόνα φαίνεται να ισχύει και για τις µεγαλύτερες 
επιχειρήσεις του κλάδου, καθώς και για αυτές που δηµοσιεύουν ισολογισµούς για 
όλα τα χρόνια. Κοιτώντας τις τρεις µεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου (Πίνακας 
23.15) διαπιστώνουµε ότι µόνο η Σχολή Μωραΐτη φαίνεται να έχει συστηµατικά 
κερδοφορία τα τελευταία χρόνια, αλλά και αυτή µε πολύ µικρά περιθώρια κέρδους. 
Αντιθέτως τα Εκπαιδευτήρια Γείτονα Α.Ε. και ∆ούκα Α.Ε. παρουσιάζουν ζηµιές. 

Τα αποτελέσµατα αυτά σε συνδυασµό µε την υψηλή δανειακή πίεση και την 
χαµηλή αποδοτικότητα µάς οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο κλάδος της ιδιωτικής 
τυπικής εκπαίδευσης (ή τουλάχιστον οι µεγαλύτερες σε αυτόν επιχειρήσεις) 
φαίνεται να αντιµετωπίζει χαµηλή κερδοφορία µε µάλλον αρνητικές για το µέλλον 
προοπτικές. Αν κάποιος αναλογιστεί ότι ο αριθµός των µαθητών που φοιτούν σε 
ιδιωτικά σχολεία ως ποσοστό του συνολικού µαθητικού πληθυσµού κυµαίνεται 
σταθερά γύρω στο 6% και ότι οι προοπτικές για το µέγεθος του µαθητικού 
πληθυσµού είναι αρνητικές, τότε τα έσοδα για τον κλάδο της ιδιωτικής τυπικής 
εκπαίδευσης µάλλον θα συρρικνωθούν, µειώνοντας την κερδοφορία ακόµα 
περισσότερο. 

23.6. Ανταγωνισµός 

Μετά την ανάλυση της προσφοράς και ζήτησης για υπηρεσίες πρωτοβάθµιας 
και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης αλλά και την περιγραφή και σχολιασµό ορισµένων 
κύριων χρηµατοοικονοµικών µεγεθών του κλάδου, θα εξετάσουµε τον ανταγωνισµό 
και τη συγκέντρωση στη αγορά ιδιωτικής πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης. Αρχικά για τα έτη 1999 έως και 2008 παρουσιάζουµε το µερίδιο στην 
αγορά, το σύνολο των πωλήσεων/διδάκτρων αλλά και τα καθαρά κέρδη για τις δέκα 
µεγαλύτερες επιχειρήσεις13 και το σύνολο του κλάδου. Για να υπολογίσουµε τον 
βαθµό συγκέντρωσης, εκτιµούµε δείκτες συγκέντρωσης (Concentration Ratios, CR) 
για διάφορους αριθµούς επιχειρήσεων καθώς και τον δείκτη Herfindahl-Hirschman 
(HHI)14. Πριν προχωρήσουµε στην παρουσίαση των αποτελεσµάτων, θα πρέπει να 
διευκρινίσουµε ορισµένα µεθοδολογικά ζητήµατα. Η έννοια της αγοράς στον κλάδο 
                                                 
13 Οι δέκα µεγαλύτερες επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις εκείνες που κατείχαν τα δέκα υψηλότερα 
µερίδια της αγοράς το 2008. 
14 Για τον ακριβή ορισµό του δείκτη συγκέντρωσης (Concentration Ratio) και του δείκτη 
Herfindahl-Hirschman (HHI) βλ. Κεφάλαιο 1. 
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της τυπικής ιδιωτικής εκπαίδευσης δεν είναι τόσο ευρεία όσο σε άλλα 
καταναλωτικά αγαθά. Η αγορά της Αττικής είναι ξεχωριστή από την αγορά της 
Λάρισας. Συνεπώς δεν έχει νόηµα να συγκρίνουµε τον βαθµό συγκέντρωσης για 
όλον τον κλάδο, αλλά θα είναι πιο σωστό αν κάτι τέτοιο γίνει σε επίπεδο τοπικής 
αγοράς. Επειδή τα στοιχεία που χρησιµοποιούµε έχουν µικρό αριθµό επιχειρήσεων, 
θα υπολογίσουµε τη συγκέντρωση µόνο για την περιοχή της Αττικής. Η προσέγγιση 
αυτή δικαιολογείται επίσης από το γεγονός ότι οι υπηρεσίες ιδιωτικής εκπαίδευσης 
είναι γεωγραφικά συγκεντρωµένες στην Αττική. Κοιτώντας και τον Πίνακα 23.1 
βλέπουµε ότι 298 σχολικές µονάδες από τις 730 είναι εγκατεστηµένες στην Αττική. 
Αν µάλιστα εξαιρέσουµε τα ιδιωτικά σχολεία της Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης, τότε µιλάµε για ποσοστό 56,5%. Παραπέρα, από τις συνολικές πωλήσεις 
του κλάδου το 79% έλαβε χώρα στην Αττική.  

Ο Πίνακας 23.16 περιέχει πληροφορίες σχετικά µε τα µερίδια αγοράς, τις 
πωλήσεις και την κερδοφορία των δέκα µεγαλύτερων επιχειρήσεων παροχής 
υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης για τη δεκαετία 1999-2008. Παρατηρείται ότι η 
κερδοφορία αυξανόταν µέχρι το 2000, οπότε έφτασε και στη µέγιστη τιµή της 
(4.467 χιλ. €). Έκτοτε ακολούθησε µια αρνητική πορεία, µε την περίοδο 2004-2007 
να παρουσιάζει ζηµιές, και µόλις το 2008 ο κλάδος φαίνεται να σηµειώνει θετικά 
κέρδη, τα οποία όµως κρίνονται αρκετά χαµηλά. Παρ’ όλα αυτά οι πωλήσεις καθ’ 
όλη τη διάρκεια της εξεταζόµενης περιόδου σηµειώνουν αύξηση. Ενδεικτικά 
αναφέρουµε ότι µέσα σε µια δεκαετία σχεδόν τριπλασιάστηκαν από 83.125 σε 
241.076 χιλ. €. Από τις δέκα µεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου µόνο δύο 
(Χρυσόστοµος Σµύρνης Α.Ε. και Εράσµειος Ελληνογερµανική Σχολή, Π. Βόσσου 
Α.Ε.) σηµείωσαν θετικά κέρδη για όλη τη διάρκεια της εξεταζόµενης περιόδου, µε 
έντονες βέβαια διακυµάνσεις. Πολλές από αυτές τις διακυµάνσεις οφείλονται σε 
υψηλές επενδύσεις για υπολογιστές, κτήρια και αθλητικές εγκαταστάσεις. Αξίζει 
επίσης να επισηµάνουµε ότι κατά τη διάρκεια της εξεταζόµενης περιόδου για µόνο 
τρεις από τις δέκα µεγαλύτερες επιχειρήσεις τα µερίδια στην αγορά αυξήθηκαν, 
αλλά και αυτό οφείλεται κυρίως σε συγχωνεύσεις και µετονοµασίες ήδη 
υφιστάµενων επιχειρήσεων. Παρ’ όλα αυτά οι τέσσερις µεγαλύτερες επιχειρήσεις 
έχουν µερίδιο στην αγορά πάνω από 7% η καθεµία, µε τις τρεις µεγαλύτερες να µην 
πέφτουν κάτω από το 7% για καµία χρονιά. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 23.16 
Μερίδιο αγοράς, πωλήσεις και κέρδη, 1999-2008 

Όνοµα επιχείρησης / Κλάδος 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
 Μερίδιο αγοράς (%) 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ Α.Ε. 15,7 14,6 13,7 13,1 11,7 11,1 10,9 10,0 9,9 9,7 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΑ ∆ΟΥΚΑ Α.Ε. 10,2 9,3 8,2 8,0 7,8 8,0 8,1 7,7 7,3 7,7 
ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ Α.Ε.. 12,8 11,0 9,7 9,0 8,4 8,4 8,3 7,9 7,4 7,3 
ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Α.Ε. 6,7 6,7 6,1 6,0 5,9 6,8 6,7 6,5 6,6 7,2 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΑ ΚΩΣΤΕΑ-ΓΕΙΤΟΝΑ Α.Ε. 11,5 10,3 9,8 9,4 7,9 7,0 6,6 6,1 6,4 6,2 
CAMPUS Ε.Π.Ε. 1,0  1,0 0,5 5,5 5,0 4,8 4,7 4,8 5,5 
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Α.Ε. 0,0 6,3 6,0 5,7 5,2 5,1 5,1 4,9 4,8 4,8 
MEYER BRIDGES EDUCATIONAL TRUST  5,6 5,2 5,2 5,0 4, 5 4,1 4,1 4,1 3,9 4,2 
ΕΡΑΣΜΕΙΟΣ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ  5,6 5,4 5,3 5,1 4,5 4,5 4,5 4,1 3,8 4,0 
Ο ΠΛΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΑ Α.Ε. 5,2 6,2 5,5 5,2 4,7 4,3 4,1 3,9 3,8 4,0 
Σύνολο Κλάδου 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 Πωλήσεις (χιλ. €) 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ Α.Ε. 11.151 12.586 13.273 14.446 15.083 15.611 16.402 16.270 17.686 18.492 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΑ ∆ΟΥΚΑ Α.Ε. 7.293 8.051 8.160 8.786 10.072 11.277 12.180 12.446 13.068 14.604 
ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ Α.Ε.. 9.134 9.438 9.598 9.886 10.790 11.810 12.567 12.827 13.164 13.941 
ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Α.Ε. 4.747 5.485 6.042 6.615 7.546 9.543 10.121 10.605 11.812 13.799 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΑ ΚΩΣΤΕΑ-ΓΕΙΤΟΝΑ Α.Ε. 8.171 8.907 9.758 10.317 10.178 9.893 9.941 9.858 11.514 11.837 
CAMPUS Ε.Π.Ε. 706  998 561 7.068 6.966 7.185 7.638 8.533 10.426 
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Α.Ε. 9 5.460 5.962 6.224 6.666 7.100 7.719 8.011 8.534 9.178 
MEYER BRIDGES EDUCATIONAL TRUST  4.001 4.507 5.126 5.549 5.731 5.761 6.117 6.602 6.994 7.934 
ΕΡΑΣΜΕΙΟΣ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ  3.991 4.634 5.221 5.559 5.837 6.313 6.753 6.737 6.833 7.677 
Ο ΠΛΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΑ Α.Ε. 3.684 5.368 5.468 5.740 5.982 6.107 6.240 6.411 6.695 7.635 
Σύνολο κλάδου περιοχή Αττικής 71.265 86.232 99.350 110.076 128.685 140.585 150.648 162.673 178.762 190.771 
Σύνολο κλάδου 83.125 101.545 120.882 134.956 155.450 173.965 189.154 202.336 225.724 241.076 
 Καθαρά κέρδη (χιλ. €) 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ Α.Ε. 718 57 120 224 154 108 71 -258 210 -150 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΑ ∆ΟΥΚΑ Α.Ε. 475 606 589 183 -334 -209 -187 -431 -1.463 -1.117 
ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ Α.Ε.. 275 361 287 -1.192 259 658 837 698 300 390 
ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Α.Ε. 182 134 362 144 242 73 -210 137 -2.429 1.683 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΑ ΚΩΣΤΕΑ-ΓΕΙΤΟΝΑ Α.Ε. -4 292 -186 -322 -1.445 -774 -15 -2.511 -147 -816 
CAMPUS Ε.Π.Ε. 137  -350 -140 -622 -1.329 -1.540 -302 -439 -498 
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Α.Ε. 3 189 102 63 103 136 164 67 36 196 
MEYER BRIDGES EDUCATIONAL TRUST  424 492 648 621 274 -512 366 -230 -578 -230 
ΕΡΑΣΜΕΙΟΣ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ  657 585 585 586 594 730 571 677 438 512 
Ο ΠΛΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΑ Α.Ε. -737 127 264 265 137 112 344 479 10 -693 
Σύνολο κλάδου περιοχή Αττικής 2.130 2.843 2.421 432 -638 -1.007 401 -1.674 -4.062 -723 
Σύνολο κλάδου 3.445 4.467 4.138 2.315 1.508 -1.227 -2.408 -2.481 -2.334 720 

Πηγή: ∆ηµοσιευµένοι ισολογισµοί, ICAP, Επεξεργασία ΚΕΠΕ. 

Οι δείκτες συγκέντρωσης παρουσιάζονται στον Πίνακα 23.17. Για να δούµε 
το πώς διαµορφώνεται η συγκέντρωση στον κλάδο υπολογίσαµε δείκτες 
συγκέντρωσης για διάφορους αριθµούς επιχειρήσεων15. Αρχικά παρατηρούµε ότι 

                                                 
15 Οι δείκτες συγκέντρωσης υπολογίστηκαν βάσει των πωλήσεων. Θα ήταν ενδιαφέρον αν 
µπορούσαµε να τους υπολογίσουµε και βάσει του αριθµού των µαθητών. ∆υστυχώς όµως δεν 
υπάρχουν τα απαραίτητα στοιχεία και η προσπάθεια να τα συλλέξουµε σκόνταψε σε θέµατα 
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όλοι οι δείκτες διαχρονικά µειώνονται. Αυτό ουσιαστικά σηµαίνει ότι και η 
συγκέντρωση στον κλάδο µειώνεται. Η µεγάλη διαφορά µεταξύ 1999 και 2008 
οφείλεται και στο µέγεθος του δείγµατος. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 1999 µόνο 24 
επιχειρήσεις στην περιοχή της Αττικής κατέθεσαν ισολογισµούς, ενώ το 2008 ο 
αριθµός αυτός ανήλθε σε 38. Αυτό δείχνει µια δυναµική στον κλάδο µε ολοένα και 
µεγαλύτερες επιχειρήσεις να δραστηριοποιούνται και να µοιράζονται τα µερίδια της 
αγοράς. 

Η συγκέντρωση στον κλάδο της ιδιωτικής τυπικής εκπαίδευσης για την 
Αττική κρίνεται ότι δεν είναι ιδιαίτερα υψηλή. Οι τρεις µεγαλύτερες επιχειρήσεις 
φαίνεται ότι ελέγχουν το 24,66% της τοπικής αγοράς. Αν και αυτό µπορεί να 
θεωρηθεί ικανοποιητικό µερίδιο, δεν είναι και τόσο µεγάλο ώστε να δηµιουργεί 
ολιγοπωλιακή δύναµη και να τους επιτρέπει να έχουν δεσπόζουσα θέση. Ενδεικτικά 
αναφέρουµε ότι για το 2008 το ένα πέµπτο των επιχειρήσεων κατείχε παραπάνω 
από τις µισές πωλήσεις στην αγορά (CR82008=52,53), ενώ οι µισές επιχειρήσεις 
(CR20) είχαν µερίδιο στην αγορά ίσο µε 88%. ∆ιαχρονικά παρατηρείται µια σαφής 
µείωση των δεικτών συγκέντρωσης, η οποία οφείλεται στην είσοδο και άλλων 
εκπαιδευτηρίων στο δείγµα µας. Η µικρή συγκέντρωση επιβεβαιώνεται και από τη 
µικρή τιµή που παίρνει ο δείκτης Herfindahl-Hirschman, ο οποίος διαµορφώθηκε 
από 861,38 το 1999 σε 492,98 το 2008. Και ο δείκτης Herfindahl διαχρονικά 
ακολουθεί µια µειούµενη πορεία. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 23.17 
∆είκτες συγκέντρωσης, 1999-2008 

 Ν CR1 CR2 CR3 CR4 CR8 CR10 CR20 CR30 HΗI 

1999 24 15,65 28,46 39,93 50,16 74,28 83,60 98,31  861,38 
2000 24 14,60 25,54 35,87 45,21 70,15 80,75 98,14  779,23 
2001 26 13,36 23,18 32,84 41,06 64,20 74,62 95,86  685,45 
2002 28 13,12 22,50 31,48 39,46 61,69 71,78 94,55  645,45 
2003 31 11,72 20,11 28,01 35,84 57,27 66,45 92,74 99,95 578,44 
2004 32 11,10 19,50 27,53 34,56 56,07 64,90 91,75 99,45 555,41 
2005 35 10,89 19,23 27,31 34,03 55,01 63,37 90,73 98,95 540,08 
2006 37 10,00 17,89 25,54 32,06 51,88 59,88 88,17 97,73 493,92 
2007 40 9,89 17,26 24,57 31,18 51,08 58,65 85,44 95,60 471,51 
2008 38 9,69 17,35 24,66 31,89 52,53 60,56 88,25 96,98 492,98 
Πηγή: ∆ηµοσιευµένοι ισολογισµοί ICAP, επεξεργασία ΚΕΠΕ. 

∆εδοµένου και του γεγονότος ότι το ύψος των διδάκτρων είναι εξωγενώς 
θεσπισµένο, είναι δύσκολο να µιλάµε για συνθήκες έλλειψης ανταγωνισµού. 
Μπορεί ορισµένα εκπαιδευτήρια λόγω του ότι δραστηριοποιούνται περισσότερο 
καιρό να έχουν µια πιο πρωτεύουσα θέση αλλά αυτό περιορίζεται κυρίως στη 
δυνατότητα για µεγαλύτερες επενδύσεις, χρήση νέων τεχνολογιών και µεθόδων 
εκπαίδευσης και προσφορά ορισµένων καινοτόµων υπηρεσιών. 
                                                                                                                                                                
εµπιστευτικότητας. Παρ’ όλα αυτά εκτιµάµε ότι και τα δύο µέτρα θα έδιναν παραπλήσια 
αποτελέσµατα δεδοµένου και του πώς διαµορφώνονται τα δίδακτρα τα τελευταία χρόνια. 
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23.7. Θεσµικό πλαίσιο 

Η σπουδαιότητα και η σηµασία του εκπαιδευτικού συστήµατος για την 
κοινωνική και τεχνολογική πρόοδο, την οικονοµική ανάπτυξη, την κοινωνική 
συνοχή αλλά και την παροχή ίσων ευκαιριών στους πολίτες είναι προφανής και 
ευρέως αποδεκτή. Το ίδιο το Σύνταγµα της χώρας αναγνωρίζει το δικαίωµα των 
πολιτών στην ελεύθερη µόρφωση αλλά και την υποχρέωση της πολιτείας να την 
παρέχει. Ειδικότερα όπως αναφέρεται στο άρθρο 16 και στις παραγράφους 1 και 2: 

Άρθρο 16 παρ.1: «Η τέχνη και η επιστήµη, η έρευνα και η διδασκαλία 
είναι ελεύθερες. Η ανάπτυξη και η προαγωγή τους αποτελεί υποχρέωση του 
Κράτους. Η ακαδηµαϊκή ελευθερία και η ελευθερία της διδασκαλίας δεν 
απαλλάσσουν από το καθήκον της υπακοής στο Σύνταγµα.»  

Άρθρο 16 παρ.2: «Η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους και 
έχει σκοπό την ηθική, πνευµατική, επαγγελµατική και φυσική αγωγή των 
Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη 
διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες.»  
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η παιδεία είναι βασική αποστολή του 

Κράτους και αυτό δεν αποτρέπει την παροχή της από ιδιώτες. Μάλιστα στο 
Σύνταγµα αναφέρεται ρητώς: 

Άρθρο 16 παρ.8: «Νόµος ορίζει τις προϋποθέσεις και τους όρους 
χορήγησης άδειας για την ίδρυση και λειτουργία εκπαιδευτηρίων που δεν 
ανήκουν στο Κράτος, τα σχετικά µε την εποπτεία που ασκείται πάνω σ’ αυτά, 
καθώς και την υπηρεσιακή κατάσταση του διδακτικού προσωπικού τους. Η 
σύσταση ανώτατων σχολών από ιδιώτες απαγορεύεται.» 
Είναι λοιπόν προφανές ότι στα πλαίσια του Συντάγµατος η λειτουργία 

ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών παιδείας επιτρέπεται, κάτω από κρατική 
εποπτεία, µε κανόνες οι οποίοι θεσπίζονται µε νόµους. Κάτι τέτοιο κρίνεται 
απαραίτητο, µιας και από τις προηγούµενες παραγράφους του Άρθρου 16 έχει 
αναγνωριστεί η σπουδαιότητα της Παιδείας. Επίσης, το Άρθρο 16 ρητώς 
απαγορεύει τη δηµιουργία ανωτάτων εκπαιδευτικών σχολών από ιδιώτες. 

23.7.1. Πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια ιδιωτική τυπική εκπαίδευση 

Όπως αναφέραµε προηγουµένως το Σύνταγµα δίνει τη δυνατότητα ίδρυσης 
ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων στοιχειώδους και µέσης εκπαίδευσης. Οι κανόνες 
ίδρυσης και λειτουργίας τους καθορίζονται από τον Νόµο 682/77 (Φ.Ε.Κ. 244 
/τεύχος Α' /1-9-1977)16 Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαιδεύσεως και 

                                                 
16 Ο Ν.682/77 έχει κατά καιρούς τροποποιηθεί από µετέπειτα µεταρρυθµιστικούς νόµους µε πιο 
πρόσφατο τον Ν.1586/85 (ΦΕΚ 167) για «Θέµατα ιδιωτικής εκπαίδευσης» αλλά και µε 
διοικητικές πράξεις από το Υπουργείο Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων. 
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Σχολικών Οικοτροφείων. Σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν682/77 ως ιδιωτικά σχολεία 
ορίζονται: «…τα αντίστοιχα προς τα δηµόσια σχολεία γενικής δηµοτικής ή µέσης 
Εκπαιδεύσεως τα µη ανήκοντα εις το Κράτος, αλλά ιδρυόµενα και συντηρούµενα υπό 
φυσικών ή νοµικών προσώπων, κατά τα ειδικώτερον εις τον παρόντα νόµον 
οριζόµενα». Το άρθρο 2 § 1του Ν.682/77 ορίζει ότι « Τα Ιδιωτικά σχολεία γενικής 
εκπαιδεύσεως υπάγονται εις την αρµοδιότητα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων, ασκούντος την επ' αυτών εποπτείαν δια των περιφερειακών 
εποπτικών οργάνων». Ο νόµος περιέχει 60 άρθρα και µέσα σε αυτά καθορίζει την 
εποπτεία, οργάνωση, ίδρυση (διαδικασία και προσόντα ιδρυτών), αδειοδότηση και 
προσωνυµία, εσωτερικό κανονισµό, στέγαση και τήρηση αρχείου των ιδιωτικών 
σχολείων. Επίσης, το Κεφάλαιο Β΄ καθορίζει τον αριθµό των µαθητών, τις ηµέρες 
και ώρες λειτουργίας καθώς και τις εξετάσεις και τους τίτλους σπουδών. Σε 
παρακάτω κεφάλαια λαµβάνεται µέριµνα σχετικά µε τις προσλήψεις και τα 
προσόντα των εκπαιδευτικών και προσδιορίζονται οι οικονοµικές υποχρεώσεις των 
µαθητών. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τον Ν.682/77 έχουν οι προϋποθέσεις που θέτει ο  
νόµος για την ίδρυση ιδιωτικών σχολείων. Συγκεκριµένα ο ιδρυτής πρέπει:  

1. Να έχει ελληνική υπηκοότητα. 
2. Να κατέχει τίτλο σπουδών που του παρέχει το δικαίωµα διορισµού στη 

δηµόσια εκπαίδευση. 
3. Να µην είναι δηµόσιος υπάλληλος ή ιδιοκτήτης φροντιστηρίου ή κέντρου 

ξένων γλωσσών. 
4. Για τα νοµικά πρόσωπα οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να υπάρχουν στον 

νόµιµο εκπρόσωπο στο ΥΠ.Ε.Π.Θ. 
Επίσης καθορίζονται τα δικαιολογητικά17 αλλά και τα κριτήρια για την 

καταλληλότητα των διδακτηρίων18.  

                                                 
17 Τα δικαιολογητικά είναι: 1. Αίτηση του ενδιαφεροµένου, 2. Τίτλος σπουδών, 3. Επίδειξη 
αστυνοµικής ταυτότητας ή άλλου εγγράφου αντίστοιχης αποδεικτικής ισχύος, 4. Αντίγραφο 
ποινικού µητρώου δικαστικής χρήσης (αναζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία), 5. 
∆ιπλότυπο εισπράξεως δηµοσίου ταµείου 150 ευρώ για το Λογαριασµό της Γενικής Ιδιωτικής 
Εκπαιδεύσεως ΚΑΕ 3444 και 6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να αναφέρεται ότι :  
- ∆εν είναι δηµόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος Ν.Π.∆.∆. ή ιδιοκτήτης φροντιστηρίου ή κέντρου ξένων 
γλωσσών Για τα νοµικά πρόσωπα, για τα οποία τα δικαιολογητικά υποβάλλει ο νόµιµος 
εκπρόσωπός τους στο ΥΠ.Ε.Π.Θ. θα αναφέρεται επιπλέον η φράση : «∆εν είναι  ιδιοκτήτης 
φροντιστηρίου ή κέντρου ξένων γλωσσών  η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ».   
- ∆εν διώκεται και δεν έχει απολυθεί από δηµοσία θέση ή θέση εκπαιδευτικού δηµόσιας ή ιδιωτικής 
εκπαίδευσης για λόγους πειθαρχικούς ή για ανεπάρκεια προς την εκτέλεση των καθηκόντων. 
- ∆εν έχει στερηθεί των πολιτικών δικαιωµάτων ούτε έχει κηρυχθεί σε απαγόρευση ή δικαστική 
αντίληψη ή πτώχευση. 
Για τα νοµικά πρόσωπα τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα τα υποβάλει ο εκπρόσωπος, ο οποίος 
πρέπει επιπλέον να καταθέσει και το καταστατικό της εταιρείας. 
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Οι εργασιακές σχέσεις καθορίζονται τόσο από τον Ν.682/77 αλλά και από το 
άρθρο 13 του Ν.2986/2002 (ΦΕΚ/13-2-2002) και µετέπειτα το άρθρο 5 του 
Ν.3194/2003 (ΦΕΚ 267/Α/ 20-11-2003). 

Το κράτος δύναται να παρεµβαίνει στον προσδιορισµό των διδάκτρων των 
ιδιωτικών σχολείων τόσο για την άσκηση αντιπληθωριστικής πολιτικής όσο και 
λόγω της ιδιαιτερότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών, µιας και τα ιδιωτικά σχολεία 
δεν θα πρέπει να θεωρούνται κερδοσκοπικές επιχειρήσεις αλλά ιδρύµατα αγωγής 
και µάθησης µε κοινωνικό χαρακτήρα19. Το γεγονός ότι τα ιδιωτικά εκπαιδευτικά 
ιδρύµατα δεν είναι αµιγώς κερδοσκοπικοί οργανισµοί ενισχύεται και από την 
απόφαση του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων (Απόφαση 21-
9-1999). Ειδικότερα, µετά από καταγγελία των Εκπαιδευτηρίων ∆ούκα και άλλων 
έξι ιδιωτικών σχολείων κατά της Ελλάδος, το ∆ικαστήριο απεφάνθη ότι «…εκτός 
από ορισµένες δραστηριότητες καθαρά οικονοµικές και εµπορικές, ουσιαστικές για τη 
διατήρηση του Κράτους και που µερικές φορές µπορεί να προκαλέσουν τη µεγαλύτερη 
παρέµβαση εκ µέρους των αρχών, οι δραστηριότητες των ιδιωτικών σχολείων δεν 
έχουν αποκλειστικά κερδοσκοπικούς σκοπούς. Στοχεύουν κυρίως και πάνω από όλα 
στη µετάδοση πολιτιστικών και εκπαιδευτικών αξιών στους µαθητές, στον ίδιο βαθµό 
και στο ίδιο επίπεδο µε εκείνες που προσφέρονται στα δηµόσια σχολεία. Βεβαίως, το 
κράτος δύναται να παρέµβει, στα εντός των ορίων της διακριτικής του ευχέρειας, 
προκειµένου να αποφευχθεί από τη λειτουργία των ιδιωτικών σχολείων η δηµιουργία 
µιας ταξικής εκπαίδευσης και η πρόκληση σηµαντικών αποκλίσεων µεταξύ των 
µισθών των καθηγητών του δηµοσίου και του ιδιωτικού τοµέα…» αλλά και το ΣτΕ µε 
τις αποφάσεις 6567/95, 1357/1999, 1999/2001 κ.ά. γνωµοδοτεί υπέρ της εποπτείας 
του κράτους µε το δικαιολογητικό ότι η εκπαίδευση είναι κοινωνικό αγαθό. 

Τα ανώτατα όρια προσαύξησης των διδάκτρων είναι πάντα κάτω από τα όρια 
του πληθωρισµού και µάλιστα από το 1997 και έπειτα, µε εξαίρεση το 2007, ήταν 
µικρότερα του 4%. Κάτι τέτοιο σίγουρα συµπίεσε την κερδοφορία των ιδιωτικών 
εκπαιδευτηρίων, τα οποία αντιµετωπίζουν υψηλά κόστη. Μέρος των επιχειρήσεων ή 
δεν τήρησαν τα επιβαλλόµενα όρια, είτε µε έµµεσους τρόπους αύξησαν τα δίδακτρά 
τους (έξοδα µεταφοράς ή άλλες εξωσχολικές δραστηριότητες). 

Ο προσδιορισµός των διδάκτρων των ιδιωτικών φορέων πρωτοβάθµιας και 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης καθορίζεται µε τον Ν. 3279/2004. Σύµφωνα µε αυτόν 
τα δίδακτρα για την πρώτη τάξη κάθε βαθµίδας (νηπιαγωγείο, δηµοτικό, γυµνάσιο) 
πρέπει να ανακοινώνονται από κάθε σχολείο εντός του πρώτου διµήνου του 
προηγούµενου έτους. Αν κάτι τέτοιο δε γίνει, τότε διατηρούνται αυτά του 
                                                                                                                                                                
18 Πέρα από τον Ν.682/77 η καταλληλότητα των διδακτικών κτηρίων εξειδικεύεται και στην 
υπουργική απόφαση 77053/∆5/28-7-2006(Φ.Ε.Κ. 1149/τεύχος Β' /25-8-2006), υπουργική 
απόφαση 35085/ΣΤ1/27-3-2009 (ΦΕΚ 683/τεύχος Β'/14-4-2009) και υπουργική απόφαση 
145596/ΣΤ1/8-2-2010 (Φ.Ε.Κ. 149/τεύχος Β'/17-2-2010). 
19 Κάτι τέτοιο είναι αποδεκτό και από τον Σύλλογο Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών. 
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προηγούµενου έτους. Για τα υποχρεωτικά µαθήµατα το ποσό πρέπει να εγκριθεί 
από το αρµόδιο Υπουργείο, ενώ θα πρέπει να ανακοινωθούν ξεχωριστά και ποσά 
για προγράµµατα εκτός ΥΠΕΠΘ και µεταφορά µαθητών. Το ανώτατο όριο αύξησης 
στους ήδη εγγραφέντες µαθητές για τα υπόλοιπα έτη καθορίζεται από το 
µαθηµατικό τύπο: 

Χ=0,35P+0,65W  
όπου P είναι η ετήσια µεταβολή του ∆ΤΚ το προηγούµενο έτος και W η µέση 

αύξηση των µισθών των εκπαιδευτικών στον ιδιωτικό τοµέα τον προηγούµενο 
χρόνο. Κατά εξαίρεση για το σχολικό έτος 2010-2011, σύµφωνα µε το άρθρο 22 του 
Ν. 3853/17-6-2010, προβλέπεται να µην αυξηθούν τα ετήσια δίδακτρα της πρώτης 
τάξης των νηπιαγωγείων, δηµοτικών, γυµνασίων ιδιωτικής εκπαίδευσης σε σχέση 
µε τα αντίστοιχα δίδακτρα του σχολικού έτους 2009-2010. Επιπλέον, τα δίδακτρα 
για τις υπόλοιπες τάξεις δεν µπορούν σε καµία περίπτωση να υπερβαίνουν τα 
δίδακτρα των αντίστοιχων τάξεων του προηγούµενου σχολικού έτους 2009-2010. 
Τέλος, τα επιπλέον κόµιστρα για τη µεταφορά των µαθητών µπορούν να αυξηθούν 
µέχρι σαράντα (40) ευρώ ετησίως ανά µαθητή. 

Ενδιαφέρον είναι να εξετάσει κανείς την περιφερειακή διάρθρωση των 
διδάκτρων αλλά και τη διαχρονική µεταβολή τους. Χρησιµοποιούµε στοιχεία από 
τη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου για το ύψος των διδάκτρων της πρώτης τάξης κάθε 
βαθµίδας, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα http://www.gge.gr/notice-
/index.asp. 

Παρατηρούµε ότι για τα νηπιαγωγεία τα µέσα δίδακτρα της πρώτης τάξης το 
2008 κυµαίνονταν γύρω στα 3.400 €, ενώ για το 2009 ήταν περίπου 3.650 €, δηλαδή 
αυξηµένα κατά 7%. Ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι τα µέσα δίδακτρα για την 
Αττική αυξήθηκαν κατά 11%, αρκετά υψηλότερα από τον πανελλαδικό µέσο όρο, 
ενώ για τη Θεσσαλονίκη µόλις κατά 4 % και για την υπόλοιπη περιφέρεια κατά 7%. 
Αξίζει να επισηµάνουµε ότι τα µέσα δίδακτρα της πρώτης τάξης του νηπιαγωγείου 
για την Αττική είναι αρκετά υψηλότερα από τα αντίστοιχα για την υπόλοιπη 
Ελλάδα. Είναι επίσης ενδιαφέρον το γεγονός ότι τα νηπιαγωγεία της περιφέρειας 
έχουν τις χαµηλότερες τιµές (µέγιστα δηλωθέντα δίδακτρα 4.500€ και χαµηλότερες 
τιµές στα δεκατηµόρια), σε αντίθεση µε αυτά στα δύο µεγάλα αστικά κέντρα. Η πιο 
πιθανή αιτία για τα υψηλότερα µέσα δίδακτρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη είναι 
µάλλον η αυξηµένη ζήτηση για υπηρεσίες ιδιωτικών νηπιαγωγείων. Σε επαρχιακές 
περιοχές οι επιπλέον υπηρεσίες των ιδιωτικών έναντι των δηµοσίων νηπιαγωγείων 
(ολοήµερη φύλαξη, µεταφορά) αρκετές φορές αναλαµβάνονται από άλλα µέλη της 
οικογένειας. Παρ’ όλα αυτά δε θα πρέπει να αγνοήσουµε και το υψηλότερο 
τεκµαρτό ενοίκιο και κατά συνέπεια το υψηλότερο λειτουργικό κόστος που 
αντιµετωπίζουν τα ιδιωτικά νηπιαγωγεία στα µεγάλα αστικά κέντρα. 

Για την πρώτη τάξη του δηµοτικού τα µέσα δίδακτρα το 2008 
διαµορφώθηκαν στα 4.461 € και για το 2009 στα 4.810 €, σηµειώνοντας αύξηση 
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8%. Το ενδιαφέρον είναι ότι, σε αντίθεση µε τα νηπιαγωγεία, τα µέσα δίδακτρα στη 
Θεσσαλονίκη είναι τώρα τα υψηλότερα, ακολουθεί µε µικρή διαφορά η Αττική και 
τελευταία µε υπολογίσιµη διαφορά η υπόλοιπη περιφέρεια. Παρ’ όλα αυτά τα 
υψηλότερα δίδακτρα εµφανίζονται σε σχολείο της Αττικής µε 10.720 €, ενώ τα 
αντίστοιχα δίδακτρα είναι 8.085 € για τη Θεσσαλονίκη και 6.500 € για την 
υπόλοιπη περιφέρεια. Ενδιαφέρον επίσης είναι ότι η ποσοστιαία αύξηση στα µέσα 
δίδακτρα από το 2008 στο 2009 ήταν 8% για την Αττική, 10% για τη Θεσσαλονίκη 
και µόλις 4% για την υπόλοιπη Ελλάδα. 

Τα µέσα δίδακτρα για την πρώτη τάξη του γυµνασίου αυξήθηκαν από 5.499€ 
το 2008 σε 5.886 € το 2009, δηλαδή κατά 7%. Η αντίστοιχη αύξηση για την Αττική 
είναι 6%, για τη Θεσσαλονίκη 10% και για την υπόλοιπη περιφέρεια 8%. Όπως και 
µε τα δηµοτικά σχολεία, τα µέσα δίδακτρα της πρώτης τάξης του γυµνασίου στη 
Θεσσαλονίκη είναι λίγο υψηλότερα από τα αντίστοιχα της Αττικής και αρκετά 
υψηλότερα από τα αντίστοιχα της υπόλοιπης χώρας. Τα υψηλότερα αλλά και τα 
χαµηλότερα δίδακτρα εµφανίζονται ξανά στην περιοχή της Αττικής. 

Ορισµένα γενικότερα συµπεράσµατα που προκύπτουν από τα παραπάνω 
στοιχεία είναι ότι σε όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης υπάρχει διαχρονικά ένα µεγάλο 
εύρος τιµών. Ενδεικτικά, για τα νηπιαγωγεία τα χαµηλότερα δίδακτρα είναι 750 € 
και τα υψηλότερα 8.240 €. Η µεγάλη αυτή διαφοροποίηση υποδηλώνει ότι το 
προϊόν της ιδιωτικής εκπαίδευσης δεν είναι οµοιογενές στην αντίληψη των 
γονιών/καταναλωτών. Για τον λόγο αυτό υπάρχουν µεγάλες διακυµάνσεις στα 
δίδακτρα, οι οποίες δείχνουν ότι υπάρχουν γονείς διατεθειµένοι να επωµιστούν αυτό 
το παραπάνω κόστος. Ενδιαφέρον είναι επίσης ότι τα µέσα δίδακτρα στην πρώτη 
τάξη κάθε επιπέδου είναι σαφώς µικρότερα στην περιφέρεια σε σχέση µε τα µεγάλα 
αστικά κέντρα. Αυτό οφείλεται πιθανόν στη διαφοροποίηση του λειτουργικού 
κόστους σε σχέση µε την περιφέρεια (υψηλότερο τεκµαρτό ενοίκιο, δηµοτικά τέλη) 
καθώς και στη χαµηλή ζήτηση για υπηρεσίες ιδιωτικής εκπαίδευσης στην 
περιφέρεια, η οποία εκφράζεται και από τον µικρό αριθµό ιδιωτικών σχολείων σε 
αυτήν (Πίνακας 23.1).  

Η πρόσφατη οικονοµική κρίση µε τη µείωση µισθών στον δηµόσιο τοµέα, 
αλλά και µε τη µείωση της συνολικής ζήτησης και συνεπώς της συνολικής 
κατανάλωσης, διαφαίνεται ότι θα δηµιουργήσει προβλήµατα στη δυνατότητα των 
γονιών να ανταποκριθούν στην αποπληρωµή τρεχόντων αλλά και παρελθόντων 
διδάκτρων. Αν και τα δίδακτρα για το 2010-2011 έχουν «παγώσει» σύµφωνα µε 
δηλώσεις του προέδρου της Οµοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών 
Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ) τον Αύγουστο του 2010 σχολεία τα οποία βρίσκονται κυρίως σε 
περιοχές µε µεσαία οικονοµικά στρώµατα προχωρούν σε µειώσεις διδάκτρων έως 
και κατά 30%, αφού πολλοί ζητούν έκπτωση. Επίσης, δεν είναι λίγα τα σχολεία τα 
οποία αλλάζουν τον τρόπο είσπραξης των διδάκτρων τους.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 23.18 
∆ίδακτρα πρώτης τάξης ανά βαθµίδα εκπαίδευσης, σχολικά έτη 2008-09 και 2009-10 

Νηπιαγωγεία 

2008 Μ.Ο. 
Ελάχιστη 
τιµή 

Μέγιστη 
τιµή 

p10 p25 p50 p75 p90 N 
 

Αττική 4.055,0 1.200 7.685 2.520 3.000 3.875 4.790 5.960 62  
Θεσ/νίκη 3.697,9 2.360 5.400 2.735 3.060 3.800 4.100 4.500 21  
Περιφέρεια 2.564,0 1.100 4.500 1.750 1.900 2.500 3.025 4.050 52  
Επικράτεια 3.425,1 1.100 7.685 1.850 2.500 3.250 4.100 5.300 135  

2009 Μ.Ο. 
Ελάχιστη 
τιµή 

Μέγιστη 
τιµή 

p10 p25 p50 p75 p90 N Μεταβολή 

Αττική 4.510,6 750 8.240 2.935 3.500 4.400 5.560 6.300 83 11% 
Θεσ/νίκη 3.861,4 2.700 6.240 2.900 3.465 3.750 4.400 4.750 35 4% 
Περιφέρεια 2.745,7 1.160 4.700 1.850 2.100 2.750 3.300 3.900 87 7% 
Επικράτεια 3.650,8 750 8.240 2.050 2.750 3.500 4.400 5.600 205 7% 

∆ηµοτικά 

2008 Μ.Ο. 
Ελάχιστη 
τιµή 

Μέγιστη 
τιµή 

p10 p25 p50 p75 p90 N 
 

Αττική 4.762,6 2.100 10.720 3.000 3.880 4.375 5.500 7.000 87  
Θεσ/νίκη 4.811,1 3.290 8.085 3.540 4.345 4.750 5.100 5.500 16  
Περιφέρεια 3.705,7 2.200 6.500 2.800 3.000 3.270 4.290 5.200 42  
Επικράτεια 4.461,8 2.100 10.720 2.900 3.400 4.250 5.000 6.500 145  

2009 Μ.Ο. 
Ελάχιστη 
τιµή 

Μέγιστη 
τιµή p10 p25 p50 p75 p90 N Μεταβολή 

Αττική 5.154,4 750 11.363 3.325 4.100 4.845 6.100 7.450 90 8% 
Θεσ/νίκη 5.290,9 3.750 9.330 3.800 4.650 5.225 5.787,5 6.000 16 10% 
Περιφέρεια 3.867,6 2.500 6.695 2.900 3.110 3.500 4.500 5.150 41 4% 
Επικράτεια 4.810,4 750 11.363 3.100 3.750 4.620 5.370 6.900 147 8% 

Γυµνάσια 

2008 Μ.Ο. 
Ελάχιστη 
τιµή 

Μέγιστη 
τιµή 

p10 p25 p50 p75 p90 N 
 

Αττική 5.854,1 2.500 10.120 3.840 4.500 5.415 7.516 8.825 60  
Θεσ/νίκη 5.949,3 3.622 8.650 4.040 4.900 5.865 6.975 7.750 12  
Περιφέρεια 4.667,3 3.100 7.100 3.600 3.925 4.500 5.250 5.900 32  
Επικράτεια 5.499,9 2.500 10.120 3.700 4.270 5.000 6.145 8.150 104  

2009 Μ.Ο. 
Ελάχιστη 
τιµή 

Μέγιστη 
τιµή 

p10 p25 p50 p75 p90 N Μεταβολή 

Αττική 6.190,2 750 10.524 3.905 4.850 5.960 7.550 9.522,5 60 6% 
Θεσ/νίκη 6.524,2 3.800 9.990 4.330 5.427,5 6.357,5 7.625 8.300 12 10% 
Περιφέρεια 5.024,5 3.400 7.313 3.792,5 4.200 5.050 5.500 6.169 30 8% 
Επικράτεια 5.886,6 750 10.524 3.910 4.650 5.500 6.750 8.615 102 7% 
Πηγή: Γενική Γραµµατεία Εµπορίου, Επεξεργασία ΚΕΠΕ. 

Έτσι αντί για προκαταβολή 25% τον Ιούνιο και αποπληρωµή σε 3 ισόποσες 
δόσεις κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, η προκαταβολή µειώνεται σε 20% 
και οι δόσεις αυξάνονται σε 420. Παρ’ όλα αυτά είναι σχεδόν βέβαιο ότι σε περιοχές 

                                                 
20 Πηγή: http://portal.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_mc5_1_30/08/2010_352993 
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µε µεσαία και χαµηλά εισοδήµατα πολλοί µαθητές ιδιωτικών σχολείων θα 
µεταπηδήσουν προς τα δηµόσια. Η τάση αυτή θα ενισχυθεί και από τη γενικότερη 
αναδιάρθρωση του δηµοσίου σχολείου και ιδιαίτερα από τον θεσµό του ολοήµερου 
σχολείου.  

23.7.2. Μη τυπική εκπαίδευση 

Η µη τυπική εκπαίδευση περιλαµβάνει τα φροντιστήρια δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης καθώς και φροντιστήρια ξένων γλωσσών. Επίσης, περιλαµβάνει και 
την κατ’ οίκον διδασκαλία. Η διαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας ενός 
φροντιστηρίου ορίζεται από τον Ν.2545/1940 και από τον Ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244) 
σύµφωνα µε τον οποίο καταργούνται τα φροντιστήρια δηµοτικής εκπαίδευσης και 
αίρονται οι άδειες ίδρυσης και λειτουργίας τους. 

Ο νόµος είναι σαφής τόσο για το ποιος δικαιούται να ιδρύσει φροντιστήριο 
(φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, υπήκοος κρατών - µελών της Ε.Ε.) αλλά και για τις 
απαιτούµενες προϋποθέσεις που χρειάζεται να πληροί, τόσο ο ιδιοκτήτης όσο και ο 
χώρος εγκατάστασης21. Πιο συγκεκριµένα απαιτείται: 

1. Να είναι πτυχιούχος πανεπιστηµίου της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής 
αναγνωρισµένο ως ισότιµο και αναγνωρισµένο από ∆ηµόσια Αρχή 
(∆ΟΑΤΑΠ). Για τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών να κατέχει επάρκεια προσόντων 
διδασκαλίας ξένης γλώσσας ή σχετικό πτυχίο. Άδεια ίδρυσης Κέντρου Ξένων 
Γλωσσών µπορεί να χορηγηθεί και σε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, χωρίς τις 
ανωτέρω νόµιµες προϋποθέσεις, εφόσον οριστεί ∆ιευθυντής Σπουδών που 
έχει τα οριζόµενα από τον νόµο προσόντα. 

2. Να µην υπηρετεί σε δηµόσια υπηρεσία ή στην ιδιωτική εκπαίδευση. 
3. Να µην έχει άλλο φροντιστήριο, αν πρόκειται για δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης ή να µην έχει φροντιστήριο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης αν 
πρόκειται για ΚΞΓ. 

4. Να µην έχει σύζυγο ή συγγενή πρώτου βαθµού, ο οποίος να είναι ιδιοκτήτης 
ιδιωτικού σχολείου ή φροντιστηρίου ή εκπαιδευτικός σε δηµόσιο σχολείο στο 
τοπικό γραφείο ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 

5. Να µην έχει απολυθεί από τη δηµόσια εκπαίδευση.  
6. Να µην διώκεται ως φυγόποινος ή φυγόδικος. 
7. Να φέρει πιστοποιητικό Πρωτοβάθµιας Υγειονοµικής Επιτροπής. 
8. Να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις. 

                                                 
21 Οι προϋποθέσεις που επιβάλλει ο Ν.2545/40 όσον αφορά την κτηριακή καταλληλότητα είναι 
πάρα πολλές και έχουν αναθεωρηθεί κατά καιρούς µε προεδρικά διατάγµατα, µε πιο πρόσφατη 
την αριθ.145596/ΣΤ1/8-2-2010 υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 149/τεύχος Β'/17-2-2010). 
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Το κόστος της αίτησης ανέρχεται στα 165 € (15 € υπέρ ∆ηµοσίου και 150 € 
υπέρ του Ειδικού Λογαριασµού Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης-ΕΛΙΓΕ). 

Αξίζει να αναφέρουµε δύο παρατηρήσεις: 

• Η άδεια ίδρυσης ισχύει για έναν χρόνο και θα πρέπει να ανανεώνεται κάθε 
χρόνο από τις κατά τόπους ∆ιευθύνσεις ή Γραφεία ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης. 

• ∆εν επιτρέπεται η συστέγαση και η συλλειτουργία φροντιστηρίων 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Επιτρέπεται αυτή µεταξύ Κέντρων Ξένων 
Γλωσσών, φροντιστηρίων µουσικής και ελευθέρων σπουδών αλλά µόνο µέχρι 
δύο φροντιστήρια. 
Οι παραπάνω ρυθµίσεις θα µπορούσε να υποστηρίξει κάποιος ότι περιορίζουν 

τον ανταγωνισµό, µιας και απαγορεύουν τις «αλυσίδες» φροντιστηρίων, τις 
συστεγάσεις, καθώς και τη σχετική επιχειρηµατική δραστηριότητα µη 
εκπαιδευτικών. 

Συνοψίζοντας καταλήγουµε ότι ο κλάδος της εκπαίδευσης θεσµικά/νοµικά 
στο µεγαλύτερο µέρος του υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας, δια Βίου Μάθησης 
και Θρησκευµάτων. Το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι-
κότητας έχει περιορισµένες αρµοδιότητες, οι οποίες ουσιαστικά συνίστανται στον 
έλεγχο των διδάκτρων των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων. Ίσως η µοναδική δυνατότητα 
που έχει το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας είναι 
µέσα από τους ελεγκτικούς µηχανισµούς του να επαληθεύει ότι η συµφωνηµένη 
τιµολόγηση δεν παραβιάζεται σε βάρος των καταναλωτών (κρυφές χρεώσεις).  

Αξίζει να αναφέρουµε ότι στον κλάδο της ιδιωτικής εκπαίδευσης φαίνεται ότι 
δεν υπάρχει µεγάλη συγκέντρωση ή τουλάχιστον όχι τόσο µεγάλη, ώστε οι 
µεγαλύτερες επιχειρήσεις να επιβάλλουν τη θέλησή τους. Παρ’ όλα αυτά υπάρχουν 
σηµαντικά οικονοµικά εµπόδια εισόδου, αφού απαιτείται ένα υπολογίσιµο αρχικό 
κεφάλαιο, ειδικά για σχολεία πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 
Πρακτικές οι οποίες µπορούν να οδηγήσουν σε απόσβεση του αρχικού κόστους 
γρηγορότερα, και συνεπώς να αυξήσουν την κερδοφορία των επιχειρήσεων, είναι 
θεµιτές εφόσον είναι και νόµιµες. Αν όµως δεν συµφωνούν µε τον νόµο, µπορεί να 
οδηγήσουν σε στρεβλώσεις όσον αφορά την κερδοφορία και κατά συνέπεια σε 
αθέµιτο ανταγωνισµό. Ενδεικτικά τέτοιες πρακτικές αφορούν τη µείωση του 
µισθολογικού κόστους (µη τήρηση ωρών εργασίας και µη πληρωµή υπερωριών, 
παράνοµη εργασία εκπαιδευτικών χωρίς πτυχίο µε µειωµένες µισθολογικές 
αποδοχές), αύξηση διδάκτρων µε τεχνικούς τρόπους (υπερτιµολόγηση επιπλέον 
υπηρεσιών ή µεταφορικών εξόδων) κ.ά. Ο έλεγχος τέτοιων παραβάσεων, αν και 
µπορεί να οδηγήσει σε προβλήµατα ανταγωνισµού, ανήκει σε άλλα υπουργεία και 
είναι εκτός των αρµοδιοτήτων του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας. 
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23.8. Συµπεράσµατα 

Το παρόν κεφάλαιο έχει ως κύριο στόχο την εξέταση των συνθηκών 
ανταγωνισµού στον κλάδο της ιδιωτικής τυπικής και µη τυπικής πρωτοβάθµιας και 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Πρωτίστως όµως έγινε µια περιγραφή της εξέλιξης 
του κλάδου τα τελευταία χρόνια. Ειδικότερα, αναφερθήκαµε στον αριθµό των 
επιχειρήσεων, στον αριθµό των διδασκόντων καθώς και στον αριθµό των µαθητών. 
Παράλληλα, αντίστοιχα στοιχεία παρουσιάστηκαν για τα δηµόσια εκπαιδευτικά 
ιδρύµατα, τα οποία αποτελούν και τη µοναδική εναλλακτική λύση. Επίσης, 
χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία ισολογισµών και εκτιµήθηκαν χρηµατοοικονοµικοί 
δείκτες αλλά και δείκτες συγκέντρωσης. Τέλος, παρουσιάστηκε εν συντοµία το 
θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας του κλάδου. Από την ανάλυση προέκυψαν ορισµένα 
συµπεράσµατα τα οποία συνοψίζονται παρακάτω. 

Ο κλάδος της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας ιδιωτικής εκπαίδευσης 
χαρακτηρίζεται από µια έντονη ανοµοιογένεια ως προς το είδος των υπηρεσιών που 
προσφέρει. Από τη µία υπάρχει η λεγόµενη τυπική εκπαίδευση, η οποίο ουσιαστικά 
προσφέρει υπηρεσίες παρόµοιες µε τα δηµόσια εκπαιδευτικά ιδρύµατα και από την 
άλλη υπάρχει και η µη τυπική εκπαίδευση, η οποία χωρίζεται σε φροντιστήρια 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και σε κέντρα ξένων γλωσσών. 

Η τυπική ιδιωτική πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση φαίνεται ότι 
αποτελεί ένα αρκετά µικρό κοµµάτι της αντίστοιχης συνολικής. Τα στοιχεία από την 
ΕΛ.ΣΤΑΤ. για τα έτη 2000-2008 δείχνουν ότι οι ιδιωτικές σχολικές µονάδες 
αποτελούν το 5% του συνόλου, ενώ οι µαθητές που φοιτούν σε αυτές αντιστοιχούν 
σε ποσοστό κοντά στο 6% του συνολικού µαθητικού πληθυσµού. Επίσης, φαίνεται 
ότι οι περισσότερες από αυτές είναι γεωγραφικά συγκεντρωµένες στην περιφέρεια 
της Αττικής. Η απασχόληση στην ιδιωτική τυπική εκπαίδευση έχει παραµείνει 
σταθερή, αν και τα τελευταία έτη υπάρχουν ενδείξεις για δυσχέρειες πρόσληψης 
εκπαιδευτικών στα ιδιωτικά δηµοτικά µετά τη θέσπιση του ολοήµερου σχολείου. 

Η ζήτηση για ιδιωτική εκπαίδευση σχετίζεται άµεσα µε το µέγεθος του 
µαθητικού πληθυσµού, ο οποίος τα τελευταία χρόνια λόγω των έντονων δυσµενών 
δηµογραφικών εξελίξεων έχει µειωθεί, οδηγώντας σε αντίστοιχη µείωση και τον 
αριθµό των µαθητών στα ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Επιδείνωση στη ζήτηση 
για ιδιωτική εκπαίδευση εκτιµάται ότι έχει φέρει και η βελτίωση στην ποιότητα των 
υπηρεσιών που προσφέρονται από τα δηµόσια σχολεία. Ειδικότερα, η εισαγωγή του 
θεσµού του ολοήµερου σχολείου τα καθιστά πιο ελκυστικά για τους γονείς. Το 
ερώτηµα που γεννάται είναι γιατί κάποιος να προτιµήσει την ιδιωτική εκπαίδευση, 
που συνεπάγεται χρηµατικό κόστος και να µη στραφεί προς τη δηµόσια που είναι 
δωρεάν. Η απάντηση που δίνεται συνήθως είναι ότι οι υπηρεσίες που προσφέρονται 
από την ιδιωτική πλευρά είναι ποιοτικά καλύτερες από αυτές στο ∆ηµόσιο. Πιο 
συγκεκριµένα οι κυριότεροι λόγοι που στρέφουν ορισµένους γονείς προς την 
ιδιωτική εκπαίδευση είναι: Το γεγονός ότι δε χάνονται ώρες διδασκαλίας λόγω 
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καταλήψεων ή απεργιών, οι µαθητές είναι πιο ασφαλείς και εποπτεύονται πιο στενά 
από τους καθηγητές, οι οποίοι στον ιδιωτικό τοµέα θεωρείται ότι είναι πιο 
“αποδοτικοί”. Επίσης, αρκετοί γονείς εξυπηρετούνται καλύτερα από το ωράριο 
λειτουργίας των ιδιωτικών σχολείων αλλά και από τις επιπλέον εξωσχολικές 
δραστηριότητες που προσφέρουν. 

Σε αντίθεση µε την ιδιωτική τυπική εκπαίδευση, η µη τυπική διακρίνεται από 
µεγάλο αριθµό επιχειρήσεων διάσπαρτο στη χώρα, µε µεγαλύτερη συγκέντρωση 
στα αστικά κέντρα, όπου και εντοπίζεται και ο µεγαλύτερος αριθµός µαθητών. Η 
ζήτηση για υπηρεσίες µη τυπικής εκπαίδευσης δεν εξαρτάται µόνο από το µέγεθος 
του µαθητικού πληθυσµού, µιας και απευθύνεται και σε άλλες ηλικιακές οµάδες 
(µετεξεταστέοι, µεγαλύτερης ηλικίας σπουδαστές ξένων γλωσσών κτλ.). Υπό την 
έννοια αυτή φαίνεται ότι τα φροντιστήρια και τα ΚΞΓ δεν αντιµετωπίζουν 
πρόβληµα ζήτησης. 

Ο κλάδος της ιδιωτικής τυπικής εκπαίδευσης χαρακτηρίζεται από υψηλό 
κόστος εισόδου, το οποίο σε συνάρτηση µε τη χαµηλή κερδοφορία, την ανάγκη για 
συνεχείς επενδύσεις καθώς και την ύπαρξη ήδη αναγνωρισµένων σχολείων κάνει 
δύσκολη την είσοδο νέων επιχειρήσεων. Κάτι τέτοιο δε φαίνεται να ισχύει τόσο 
έντονα για τα φροντιστήρια και τα ΚΞΓ, όπως φαίνεται από τον όλο και 
αυξανόµενο αριθµό τους, µιας και το κόστος εισόδου είναι χαµηλότερο και η 
ζήτηση εξασφαλισµένη λόγω έλλειψης αντίστοιχων υπηρεσιών από το ∆ηµόσιο. 

Όσον αφορά τον ανταγωνισµό ανάµεσα στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια τυπικής 
εκπαίδευσης, η συγκέντρωση δεν είναι ιδιαίτερα υψηλή ώστε να δηµιουργεί 
ολιγοπωλιακή δύναµη. Προκειµένου για την µη τυπική εκπαίδευση, ο αριθµός των 
φροντιστηρίων και των κέντρων ξένων γλωσσών είναι τόσο µεγάλος που δύσκολα 
µπορεί να µιλήσει κάποιος για έλλειψη ανταγωνισµού. Παρά την εκτιµώµενη ή 
θεωρούµενη διαφορά στην ποιότητα δηµόσιου και ιδιωτικού σχολείου 
(διαφοροποιηµένο προϊόν), είναι δύσκολο να υποστηριχτεί ότι δεν υπάρχει 
ανταγωνισµός ανάµεσα στα ιδιωτικά και δηµόσια σχολεία, µιας και αµφότερα 
απευθύνονται στους ίδιους µαθητές και γονείς. Πρέπει να αναφέρουµε ότι η 
πρόσφατη δυσµενής οικονοµική συγκυρία, η οποία αναπόφευκτα έχει οδηγήσει σε 
συρρίκνωση των εισοδηµάτων αλλά και σε αρνητικές προσδοκίες για το µέλλον, 
ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τη ζήτηση για υπηρεσίες ιδιωτικής τυπικής 
εκπαίδευσης. Ορισµένοι µπορεί να υποκαταστήσουν τα ιδιωτικά σχολεία µε 
συνδυασµό δωρεάν δηµόσιου σχολείου και φθηνότερου φροντιστηρίου, 
ενισχύοντας έτσι έναν έµµεσο ανταγωνισµό µεταξύ ιδιωτικής τυπικής και µη 
τυπικής εκπαίδευσης. 

Θα πρέπει πάντως να σηµειώσουµε ότι ο κλάδος της ιδιωτικής εκπαίδευσης 
σε πολύ µεγάλο βαθµό επηρεάζεται από τις θεσµικές και νοµοθετικές αλλαγές, οι 
οποίες λαµβάνουν χώρα, όπως είναι η διάρκεια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. 
Αξίζει να αναφέρουµε ότι ο εξεταζόµενος κλάδος είναι ένας από τους λίγους όπου 
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παραµένει έλεγχος τιµών και το ύψος των διδάκτρων αποφασίζεται από κοινού µε 
τη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου. Επιπλέον η σχεδιαζόµενη χρησιµοποίηση των 
διδάκτρων στα ιδιωτικά σχολεία ως τεκµήριο φορολογητέου εισοδήµατος µάλλον 
αποτρεπτικά θα λειτουργήσει τόσο για την είσοδο στον κλάδο (προσφορά) όσο και 
για την εγγραφή νέων µαθητών (ζήτηση). Σε κάποιες άλλες ανεπτυγµένες χώρες 
υπάρχει ο θεσµός των κουπονιών τα οποία χρηµατοδοτεί το κράτος και ο γονέας 
αποφασίζει εάν θα τα διαθέσει σε δηµόσιο ή ιδιωτικό σχολείο. Παρ’ όλα αυτά η 
θέσπιση της υποχρεωτικής φοίτησης από τη νηπιακή ηλικία δηµιουργεί θετικές 
µελλοντικές προοπτικές για τον κλάδο. 

Το γενικότερο συµπέρασµα είναι ότι ο κλάδος της ιδιωτικής εκπαίδευσης 
ουσιαστικά υπάρχει για να καλύψει την κρατική αναποτελεσµατικότητα και την 
αδυναµία του δηµόσιου σχολείου να προσφέρει συγκεκριµένες υπηρεσίες σε 
συγκεκριµένη ποιότητα. Αν το δηµόσιο σχολείο λειτουργούσε αποτελεσµατικά και 
προσέφερε καλύτερες ποιοτικά υπηρεσίες, ο ιδιωτικός τοµέας δεν θα είχε λόγο 
ύπαρξης (εκτός από κάποια εξειδικευµένα προγράµµατα). Αυτή είναι και η 
αντίληψη του Υπουργείου Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, το 
οποίο προσπαθεί να µετριάσει την ιδιωτική συµµετοχή στην παροχή υπηρεσιών 
εκπαίδευσης αναβαθµίζοντας το ρόλο του δηµόσιου σχολείου µε την εισαγωγή του 
ολοήµερου και της ενισχυτικής διδασκαλίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24 

ΥΓΕΙΑ 

Ρωξάνη Καραγιάννη∗ 

Σύνοψη 

Η αγορά υπηρεσιών υγείας παρουσιάζει ιδιαιτερότητες, οι οποίες σε µεγάλο 
βαθµό προκύπτουν από την αβεβαιότητα και την ατελή πληροφόρηση µεταξύ των 
παραγωγών-ιατρών και των καταναλωτών-ασθενών, και δεν λειτουργεί  όπως οι 
ανταγωνιστικές αγορές άλλων αγαθών και υπηρεσιών. Οι βασικότερες ιδιαιτερότητες  
εντοπίζονται: α. στη διαφοροποίηση προϊόντος, β. στην ατελή πληροφόρηση, γ. στην 
εκτεταµένη κρατική παρέµβαση και δ. στην ύπαρξη µη-κερδοσκοπικών οργανισµών. 

Το ελληνικό σύστηµα υγείας διακρίνεται στην πρωτοβάθµια, δευτεροβάθµια και 
τριτοβάθµια φροντίδα υγείας, στην ψυχιατρική περίθαλψη και στην επείγουσα 
προνοσοκοµειακή ιατρική φροντίδα. Ο ιδιωτικός τοµέας προσανατολίζεται στα 
διαγνωστικά κέντρα και στα θεραπευτήρια (γενικές, ειδικές και µικτές κλινικές), τα 
οποία συγκαταλέγονται αντίστοιχα στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια φροντίδα 
υγείας.  

Το θεσµικό πλαίσιο οργάνωσης του εθνικού συστήµατος υγείας στοχεύει στο 
κοινωνικό συµφέρον, στην αντιµετώπιση της εµπορευµατοποίησης  της υγείας, στη 
δωρεάν παροχή υπηρεσιών, στη βελτίωση του επιπέδου περίθαλψης, στην ανάπτυξη 
της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας, στην ισότητα στην περίθαλψη, στη βελτίωση της 
εκπαίδευσης και στη θεσµοθέτηση της ιατρικής δεοντολογίας. Ο ιδιωτικός τοµέας 
καταλαµβάνει σηµαντικό µερίδιο στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια περίθαλψη. 
Είναι, εποµένως, ανάγκη να διερευνηθεί ένας τρόπος παραγωγικής ενσωµάτωσης του 
ιδιωτικού τοµέα στο δηµόσιο σύστηµα, στη βάση της συνεργασίας και του θεµιτού 
ανταγωνισµού και αναµόρφωσης του πλαισίου που διέπει τις επιχειρηµατικές 
λειτουργίες του ιδιωτικού τοµέα, καθώς και στη βάση του διαχωρισµού του ιατρικού 
έργου και της επιχειρηµατικότητας.  

                                                 
∗ Η συγγραφέας του κεφαλαίου θα ήθελε να ευχαριστήσει τον κ. Κ. Κανελλόπουλο, Ερευνητή Α΄ 
και την κ. Ε. Καδίτη, Ερευνήτρια Γ΄ για τις πολύτιµες και εύστοχες παρατηρήσεις τους στην 
τελική µορφή του κεφαλαίου. 
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Η αυξηµένη ζήτηση των υπηρεσιών υγείας διαµορφώθηκε από παράγοντες 
όπως: α. η οικονοµική ανάπτυξη και η αναµενόµενη αύξηση στο µέσο οικογενειακό 
εισόδηµα, β. η δυσαρέσκεια των πολιτών από το δηµόσιο σύστηµα υγείας, γ. η 
αδυναµία των ασφαλιστικών οργανισµών να ελέγξουν τη ζήτηση των υπηρεσιών 
υγείας µέσω της δηµιουργίας µιας εκτενούς και ενιαίας Πρωτοβάθµιας Φροντίδας 
Υγείας, δ. η ιδιωτική ασφάλιση υγείας, η οποία αυξήθηκε ραγδαία καλύπτοντας ένα 
µεγάλο όγκο υπηρεσιών υγείας ιδιαίτερα νοσοκοµειακής περίθαλψης και ε. σε µια 
σειρά από δηµογραφικούς και κοινωνικούς παράγοντες (όπως η ηλικία, το βιοτικό 
επίπεδο, ο τρόπος διαβίωσης, η πρόσβαση σε δηµόσιες υπηρεσίες κ.ά.).  

Το 2006, το 77% των εξελθόντων ασθενών προέρχεται από τα δηµόσια 
νοσοκοµεία, το 20% από τις ιδιωτικές κλινικές και µόλις το 3% από τα ΝΠΙ∆. 

Η αύξηση των ιδιωτικών δαπανών υγείας αντικατοπτρίζει τη ραγδαία αύξηση 
στις δαπάνες των νοικοκυριών για την υγεία, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 35,92% 
µεταξύ των δύο χρονικών περιόδων 1998/99 και 2004/2005, το δε µερίδιο αυτών στο 
σύνολο των µέσων µηνιαίων αγορών των νοικοκυριών αυξήθηκε από 6,82% σε 
7,15%. Ο µεγαλύτερος ρυθµός αύξησης αφορά στη νοσοκοµειακή περίθαλψη, ενώ 
ακολουθούν οι φαρµακευτικές δαπάνες και οι παραϊατρικές υπηρεσίες.  

Η σηµαντική ανάπτυξη του ιδιωτικού τοµέα οφείλεται στην αξιοποίηση και στη 
γρήγορη προσαρµογή των µονάδων του κλάδου στις τεχνολογικές εξελίξεις και στις 
αδυναµίες του δηµόσιου τοµέα στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.  Ως κύρια 
αιτία της προκλητής ζήτησης διαφαίνεται η αύξηση του αριθµού των ιατρών στη χώρα 
µας, η οποία είναι σηµαντικά υψηλότερη από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο. 

Το 2008 λειτουργούσαν συνολικά 316 θεραπευτήρια µε 53.652 κλίνες, από τις 
οποίες το 69% αντιστοιχούσε στα 140 δηµόσια νοσοκοµεία, το 28% στα 170 ιδιωτικά 
θεραπευτήρια και το 3% σε 6 θεραπευτήρια, τα οποία λειτουργούν ως ΝΠΙ∆. 

Ο κλάδος του ιδιωτικού τοµέα υγείας είναι από τους πιο επεκτατικούς και 
κερδοφόρους του ελληνικού εταιρικού τοµέα. Ο κύκλος εργασιών συνεχίζει να 
αυξάνεται το 2008 παρουσιάζοντας επιβράδυνση λόγω της δυσµενούς οικονοµικής 
συγκυρίας. Το γεγονός αυτό δεν προκαλεί έκπληξη καθώς οι ιατρικές δαπάνες είναι 
κατεξοχήν ανελαστικές. Το περιθώριο καθαρού κέρδους  διαµορφώθηκε στο 12,49% 
για το 2007 έναντι 14,95% για το σύνολο των λοιπών υπηρεσιών  της ελληνικής 
οικονοµίας, ενώ η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων στο 17,37% έναντι 9,73%, 
αντίστοιχα (ICAP, 2009α). Ωστόσο, η µεγέθυνση των εταιρειών και η δηµιουργία 
ισχυρών οµίλων, καθώς και οι συνεχείς επενδύσεις για αναβάθµιση του εξοπλισµού, 
επιβάρυναν τη δανειακή πίεση των εταιρειών του κλάδου και παράλληλα 
λειτούργησαν συσταλτικά στο περιθώριο καθαρού κέρδους.  

Οι γενικές-νευροψυχιατρικές κλινικές και οι µαιευτικές-γυναικολογικές 
παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά ως προς τη χρηµατοοικονοµική τους 
εικόνα. Οι µαιευτικές κλινικές φαίνεται να υπερτερούν σε όρους κερδοφορίας, καθώς 
τα περιθώρια καθαρού κέρδους υπερβαίνουν σηµαντικά εκείνα των γενικών κλινικών. 
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Επίσης, οι γενικές κλινικές φαίνεται να δέχονται µεγαλύτερες πιέσεις λόγω της 
δανειακής επιβάρυνσης, καθώς ο δείκτης δανειακής πίεσης για την περίοδο 1999-
2008 διαµορφώθηκε στο 0,56 έναντι 0,31, αντίστοιχα.  

O ανταγωνισµός µεταξύ του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα αλλά και µεταξύ 
των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα είναι έντονος. Μετά από µια περίοδο 
σηµαντικών επιχειρηµατικών εξελίξεων και ανακατατάξεων, που χαρακτηρίζεται από 
επενδύσεις, εξαγορές, συγχωνεύσεις αλλά και συµφωνίες στρατηγικής συνεργασίας, οι 
µεγάλοι επιχειρηµατικοί όµιλοι έχουν εδραιώσει την παρουσία τους στην αγορά και 
απολαµβάνουν συγκριτικό πλεονέκτηµα έναντι των υπηρεσιών υγείας του δηµόσιου 
τοµέα αλλά και των µικρότερων ιδιωτικών επιχειρήσεων του κλάδου. Οι όµιλοι 
παρέχουν ένα µεγάλο εύρος υπηρεσιών υγείας στηρίζοντας τη στρατηγική τους σε 
τέσσερις άξονες: α. στην τεχνολογική και επιστηµονική εξέλιξη, β. στην παροχή 
πλήρους φάσµατος υπηρεσιών υγείας που βασίζεται σε υψηλό επίπεδο ποιότητας και 
µικρούς χρόνους αναµονής, γ. στη δυνατότητα πρόσβασης στις ιατρικές υπηρεσίες, 
ανεξαρτήτως γεωγραφικής θέσης  και δ. στην επέκτασή τους σε νέες αγορές του 
εξωτερικού.  

Χαρακτηριστικό γνώρισµα του κλάδου είναι η ολιγοπωλιακή δοµή του. Οι πέντε 
µεγαλύτερες επιχειρήσεις κατέχουν το ½ της αγοράς ιδιωτικών υπηρεσιών, ενώ οι 
µικρότεροι παίκτες (οι οποίοι υπερτερούν αριθµητικά) είναι λιγότερο ανταγωνιστικοί, 
λόγω της αδυναµίας τους να επενδύσουν σε εξοπλισµό και ανθρώπινο δυναµικό. Τα 
εµπόδια εισόδου και ο ρόλος των ιατρών δρουν ενισχυτικά στη διατήρηση της 
ολιγοπωλιακής δοµής του κλάδου.  

Το συνολικό µέγεθος της αγοράς των ιδιωτικών υπηρεσιών ανέρχεται στα 
2,171 εκατ. ευρώ (κύκλος εργασιών) για το 2008. Από αυτό το µεγαλύτερο µερίδιο 
61,70% καταλαµβάνουν οι γενικές-νευροψυχιατρικές κλινικές και τα κέντρα 
αποκατάστασης, το 11,79% οι µαιευτικές-γυναικολογικές κλινικές, το 19,88% τα 
διαγνωστικά κέντρα και το 6,6% οι λοιπές δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας. Η 
αγορά των µαιευτικών κλινικών είναι η πιο συγκεντρωµένη συγκριτικά µε τις γενικές 
κλινικές και τα διαγνωστικά κέντρα, µε τις 4 µεγαλύτερες επιχειρήσεις να κατέχουν το 
97% ως προς τις πωλήσεις το 2008.  

Μελέτες εκτιµούν ότι η αγορά των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας θα συνεχίσει 
την ανοδική της πορεία σύµφωνα µε τις ισχύουσες συνθήκες και τάσεις. Σύµφωνα µε 
µελέτη της ΕΤΕ (2009), ο κύκλος εργασιών του κλάδου υγείας εκτιµάται ότι θα 
αυξηθεί µε µέσο ετήσιο ρυθµό 3,5% στην περίοδο 2009-2010 και 8,5% έως το 2012.  
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24.1. Εισαγωγή 

Η Ελλάδα αποτελεί παράδειγµα συνδυασµού ενός εθνικού συστήµατος υγείας 
και ενός σηµαντικά αναπτυγµένου ιδιωτικού τοµέα, ο οποίος δραστηριοποιείται 
τόσο στην πρωτοβάθµια όσο και στη δευτεροβάθµια περίθαλψη. Η ανάπτυξη αυτή 
του ιδιωτικού τοµέα υγείας οφείλεται στην αυξηµένη ζήτηση και προσφορά των 
υπηρεσιών υγείας, η οποία διαµορφώθηκε από οικονοµικούς και κοινωνικούς 
παράγοντες καθώς και από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που διέπουν την αγορά 
υγείας, όπως η προκλητή ζήτηση. Επιπρόσθετα, η αύξηση των ιδιωτικών δαπανών 
υγείας συµβάλλει θετικά στην περαιτέρω ανάπτυξη του ιδιωτικού τοµέα. Ως 
αποτέλεσµα, ο ιδιωτικός τοµέας υγείας στη χώρα µας εµφανίζει ανταγωνιστικό 
πλεονέκτηµα έναντι του δηµόσιου τοµέα. Παράλληλα, οι µεγάλοι όµιλοι του 
κλάδου κερδίζουν µερίδιο αγοράς  έναντι των µικρών επιχειρήσεων, οδηγώντας σε 
µια σειρά από εξαγορές, συγχωνεύσεις αλλά και συµφωνίες στρατηγικής 
συνεργασίας. 

Αντικειµενικός σκοπός της παρούσας µελέτης είναι να εξετάσει την έκταση 
του ανταγωνισµού στον κλάδο της υγείας στη χώρα µας. Ειδικότερα, 
επικεντρώνεται στη διερεύνηση της αγοράς των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας που 
δραστηριοποιείται στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια φροντίδα υγείας και 
συγκεκριµένα των ιδιωτικών κλινικών, που διακρίνονται σε γενικές-
νευροψυχιατρικές και µαιευτικές-γυναικολογικές, και των διαγνωστικών κέντρων.  

Στη δεύτερη ενότητα γίνεται αναφορά στα γενικά χαρακτηριστικά του 
κλάδου υγείας, στην οργάνωση των ελληνικών υπηρεσιών υγείας και στο ισχύον 
θεσµικό πλαίσιο, ενώ στις ενότητες 24.3 και 24.4 αποτυπώνονται οι κύριοι 
παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση και την προσφορά των υπηρεσιών υγείας. 
Στην ενότητα 24.5 παρουσιάζονται συνοπτικά οι κυριότερες επιχειρήσεις του 
κλάδου υγείας και των επιµέρους υποκλάδων, όπως διαµορφώνονται βάσει της 
Στατιστικής Ταξινόµησης Οικονοµικών ∆ραστηριοτήτων (ΣΤΑΚΟ∆ 08) της 
ΕΛΣΤΑΤ καθώς και η ανάλυση χρηµατοοικονοµικών δεικτών, που αφορούν την 
αποδοτικότητα και την κερδοφορία του κλάδου. Η ενότητα 24.6 διαπραγµατεύεται 
τις συνθήκες του ανταγωνισµού και το µέγεθος της αγοράς καθώς και το µέγεθος 
συγκέντρωσης των υπηρεσιών υγείας στη χώρα µας. Πληροφορίες για τη 
διάρθρωση της αγοράς υπηρεσιών υγείας στις ευρωπαϊκές χώρες  παρουσιάζονται 
στην ενότητα 24.7, ενώ στην τελευταία ενότητα συνοψίζονται τα συµπεράσµατα της 
µελέτης και επισηµαίνονται οι προοπτικές και οι αδυναµίες του κλάδου. 

24.2. Η οργάνωση των υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα 

24.2.1. Γενικά χαρακτηριστικά του κλάδου υγείας  

Η υγεία είναι αγαθό κοινωνικό, µε καταναλωτικό και ταυτόχρονα επενδυτικό 
χαρακτήρα. Αποσκοπεί στην ικανοποίηση άµεσων και τρεχουσών αναγκών, 



 

 185

ταυτόχρονα όµως συµβάλλει θετικά, ως επένδυση, µεσο-µακροπρόθεσµα στην 
παραγωγική διαδικασία και την οικονοµική ανάπτυξη µε τη συντήρηση και αύξηση 
του ανθρώπινου κεφαλαίου.  

Η αγορά υπηρεσιών υγείας παρουσιάζει ιδιαιτερότητες, οι οποίες σε µεγάλο 
βαθµό προκύπτουν από την αβεβαιότητα και την ατελή πληροφόρηση µεταξύ των 
παραγωγών-ιατρών και των καταναλωτών-ασθενών, και δεν λειτουργεί  όπως οι 
ανταγωνιστικές αγορές άλλων αγαθών και υπηρεσιών. Κοινή αντίληψη είναι ότι η 
αγορά υγείας είναι τόσο διαφορετική από τις άλλες αγορές, ώστε ο εποικοδοµητικός 
ανταγωνισµός µπορεί να θεωρηθεί είτε ανέφικτος είτε αντιπαραγωγικός (Gaynor 
και Vogt, 2000). Ως αποτέλεσµα, οι υπέρµαχοι αυτής της άποψης τάσσονται υπέρ 
της εκτεταµένης κρατικής παρέµβασης1 ή παραγωγής και αντιτίθενται στην εφαρ-
µογή πολιτικής ανταγωνισµού στην αγορά υγείας. Οι βασικότερες ιδιαιτερότητες  
εντοπίζονται: α. στη διαφοροποίηση προϊόντος, β. στην ατελή πληροφόρηση, γ. 
στην εκτεταµένη κρατική παρέµβαση και δ. στην ύπαρξη µη-κερδοσκοπικών 
οργανισµών (Gaynor και Vogt, 2000̇ Dranove και Satterthwaite, 2000). 

Η αγορά υγείας χαρακτηρίζεται από διαφοροποίηση προϊόντος. Προσφέρει 
υπηρεσίες, οι οποίες από τη φύση τους είναι ετερογενείς και µη-επανεµπορεύσιµες 
(non-retradable) µεταξύ των καταναλωτών. Αυτό παρατηρείται από τις απλές 
εργαστηριακές εξετάσεις ως και τις πιο εξειδικευµένες θεραπείες που απαιτούνται 
σε πολύπλοκες ασθένειες. Οι προτιµήσεις των καταναλωτών, επίσης, είναι 
ετερογενείς. Μερικοί ασθενείς µπορεί να προτιµούν  εκτεταµένες θεραπείες ή 
επισκέψεις σε ιατρούς και άλλοι να περιορίζονται µόνο στις τελείως απαραίτητες. 
Άλλοι ασθενείς µπορεί να προτιµούν έναν ιατρό συγκεκριµένης ηλικίας, φύλου, 
καταγωγής, πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης ή ειδικότητας. Το κρίσιµο σηµείο είναι ο 
συνδυασµός των ετερογενών προϊόντων και των ετερογενών προτιµήσεων. Το 
γεγονός ότι ο ασθενής µπορεί να επιλέξει τον ιατρό που θα του παρέχει τη 
µεγαλύτερη ωφέλεια παραχωρεί δύναµη αγοράς στους παραγωγούς-ιατρούς, 
εφόσον η επιλογή ενός άλλου ιατρού θα µείωνε την ωφέλεια του ασθενή. Όσο 
µικρότερη είναι η υποκατάσταση µεταξύ των ιατρών, τόσο µεγαλύτερη είναι η 
δύναµη αγοράς. Στην περίπτωση των ιατρών, η πλειονότητα των οποίων 
κατανέµεται στις αστικές περιοχές, η αγορά µπορεί να χαρακτηριστεί ως 
µονοπωλιακά ανταγωνιστική (monopolistically competitive). Η αγορά της 
νοσοκοµειακής περίθαλψης χαρακτηρίζεται από µικρό αριθµό νοσοκοµείων που 
συνεργάζονται µακροπρόθεσµα, µε αποτέλεσµα αυτό να υποδηλώνει ολιγοπώλιο 
διαφοροποιηµένων προϊόντων (differentiated product oligopoly). Εποµένως, είναι 
αναµενόµενο οι παραγωγοί υγείας να διέπονται από άσκηση κάποιας δύναµης 
αγοράς στις τιµές, ακόµη και στην περίπτωση όπου απουσιάζει οποιασδήποτε 
µορφή συµπεριφοράς που θα µπορούσε να µειώσει τον ανταγωνισµό.  
                                                 
1 Μία κυβέρνηση επίσης µπορεί να επιθυµεί τον ανταγωνισµό µεταξύ των προµηθευτών υγείας ως 
κίνητρο για την επίτευξη αποτελεσµατικότητας και ποιότητας. 
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Η οικονοµική θεωρία δεν µας παρέχει γενικευµένες αρχές για την κατάλληλη 
πολιτική ανταγωνισµού σε αγορές µε σηµαντική διαφοροποίηση προϊόντος. Ο 
ανταγωνισµός µπορεί ή όχι να είναι βέλτιστος. Επιπρόσθετα, στην περίπτωση που η 
τιµή καθορίζεται νοµοθετικά, τότε ο ανταγωνισµός µπορεί να οδηγήσει σε 
υπέρµετρη διαφοροποίηση προϊόντος. Μελετητές υποστηρίζουν ότι, εξαιτίας της 
ασφάλισης, τα νοσοκοµεία δεν ανταγωνίζονται ως προς τις τιµές για να 
προσελκύσουν ασθενείς ή ιατρούς, οι οποίοι µε τη σειρά τους θα προσελκύσουν 
ασθενείς, αλλά ως προς την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών ή τις 
εγκαταστάσεις2.  

Η ατελής πληροφόρηση µπορεί να οδηγήσει σε προκλητή ζήτηση από τους 
προµηθευτές των υπηρεσιών υγείας, σε ηθικό κίνδυνο και δυσµενή επιλογή στον 
τοµέα της ασφάλισης. Το ερώτηµα που τίθεται είναι σε ποιο βαθµό αυτές οι 
ιδιαιτερότητες φθείρουν τον τοµέα της υγείας, καθιστώντας τον ανταγωνισµό 
αναποτελεσµατικό, ή επιδεινώνονται από τον αυξηµένο ανταγωνισµό.  

Οι παραγωγοί-ιατροί δεν προσφέρουν µόνο ιατρική φροντίδα και θεραπεία 
αλλά επίσης διάγνωση και συµβουλευτικές υπηρεσίες. Ο ασθενής δεν γνωρίζει τη 
σοβαρότητα της ασθένειάς του. Η επιλογή του βασίζεται αποκλειστικά και µόνο 
στην απόφαση του ιατρού. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στον ιατρό να διαστρεβλώσει 
τη φύση του προβλήµατος, ιδιαίτερα όταν η ακριβότερη θεραπεία είναι και η πιο 
επικερδής. Αυτό ορίζεται ως προκλητή ζήτηση. Το ερώτηµα που τίθεται είναι εάν ο 
ανταγωνισµός οδηγεί σε µεγαλύτερη ή µικρότερη «πρόκληση». Εάν η αγορά είναι 
ανταγωνιστική, η ύπαρξη πολλών ιατρών συνεπάγεται υψηλότερη προσφορά και 
εποµένως χαµηλότερες τιµές. Η είσοδος περισσότερων ιατρών µειώνει τη ζήτηση 
ανά ιατρό κατά µέσο όρο. Οι ιατροί θα «προκαλέσουν» ζήτηση για να αυξηθεί το 
εισόδηµά τους.  Μελετητές υποστηρίζουν ότι ο ανταγωνισµός µπορεί να µειώσει ή 
να περιορίσει την «πρόκληση».  

Η αβεβαιότητα του ασθενή για την ασθένειά του και τις επακόλουθες 
συνέπειες οδηγεί στη ζήτηση για ιατρική ασφάλιση. Η ατελής πληροφόρηση µεταξύ 
των καταναλωτών και των ασφαλιστικών εταιρειών  οδηγεί στον ηθικό κίνδυνο. Οι 
ασφαλιστικές εταιρείες καλύπτουν, σήµερα, το µεγαλύτερο εύρος υπηρεσιών 
υγείας. Αυτό σηµαίνει ότι ο καταναλωτής πληρώνει ένα µικρό µόνο µερίδιο από το 
κόστος, ενώ το µεγαλύτερο µέρος καλύπτεται από τρίτους. Η ασφάλιση των 
καταναλωτών µειώνει την τιµή των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας, προκαλώντας 
υπέρµετρη κατανάλωση. Μια άλλη µορφή ηθικού κινδύνου είναι το µειωµένο 
κίνητρο των καταναλωτών να αναζητήσουν χαµηλότερες τιµές. Στην περίπτωση 
που οι καταναλωτές πληρώνουν ένα µικρό µερίδιο του κόστους, το όφελος από την 
αναζήτηση µπορεί να µην υπερβαίνει το πληρωτέο κόστος. Εποµένως, όπως και 

                                                 
2 Αυτό ονοµάζεται “medical arms race”. 
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στην περίπτωση του medical arms race, η ποιότητα  µπορεί να είναι ο εξέχων 
παράγοντας ανταγωνισµού για την ασφαλιστική αγορά.  

Μια άλλη µορφή ατελούς πληροφόρησης µεταξύ των καταναλωτών και των 
ασφαλιστικών εταιρειών είναι όταν ο καταναλωτής γνωρίζει ότι ανήκει σε 
κατηγορία υψηλού κινδύνου αλλά η ασφαλιστική εταιρεία όχι, οδηγώντας την 
ασφαλιστική αγορά σε δυσµενή επιλογή. Το κλασσικό άρθρο των Rothschild και 
Stiglitz (1976) υποστηρίζει ότι οι ανταγωνιστικές ασφαλιστικές αγορές µπορεί να 
αποτύχουν κάτω από την ύπαρξη της δυσµενούς επιλογής.  

Η αγορά υγείας χαρακτηρίζεται από υπέρµετρη κρατική παρέµβαση. Οι 
ρυθµίσεις µπορεί να  αφορούν την είσοδο στην αγορά (ιατρών, θεραπευτηρίων), την 
τιµολόγηση (νοσήλια, ασφάλιση), την προσφορά προϊόντων (ασφάλιση) και τη 
δραστηριότητα των µη κερδοσκοπικών οργανισµών. Μερικές ρυθµίσεις δεν έχουν 
πρόθεση να αντικαταστήσουν τον ανταγωνισµό αλλά να τον υποστηρίξουν. Από την 
άλλη πλευρά, οι ρυθµίσεις που προστατεύουν τον καταναλωτή δεν επηρεάζουν το 
επιθυµητό αποτέλεσµα του ανταγωνισµού. Όµως, ρυθµίσεις όπως η «all-payer 
regulation»3, τείνουν να αντικαταστήσουν τον µηχανισµό της αγοράς για τον 
καθορισµό των τιµών. Για παράδειγµα, όταν τα νοσήλια καθορίζονται από τη 
νοµοθεσία, τότε ο ανταγωνισµός επικεντρώνεται στην παροχή υπηρεσιών υγείας και 
µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την υιοθέτηση άριστου επιπέδου υπηρεσιών.  

24.2.2. Η ελληνική αγορά υγείας   

Η οργάνωση των υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα 

Τα βασικά επίπεδα φροντίδας του ελληνικού συστήµατος υγείας 
διαµορφώνονται ως εξής: 

Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ), η οποία καλύπτει υπηρεσίες που 
αφορούν την πρόληψη και  τη διάγνωση της νόσου, χωρίς να απαιτείται η παραµονή 
του ασθενή σε νοσοκοµείο. Οι συγκεκριµένες υπηρεσίες καλύπτονται τόσο από τον 
δηµόσιο τοµέα (κέντρα υγείας, εξωτερικά ιατρεία νοσοκοµείων και ασφαλιστικών 
ταµείων) αλλά και από τον ιδιωτικό τοµέα (ιδιώτες ιατροί, µικροβιολογικά 
εργαστήρια, διαγνωστικά κέντρα, εξωτερικά ιατρεία ιδιωτικών θεραπευτηρίων).  

∆ευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Φροντίδα Υγείας. Καλύπτει τις υπηρεσίες 
προς ασθενείς που νοσηλεύονται σε δηµόσια νοσοκοµεία ή ιδιωτικά θεραπευτήρια. 
Το 2008, οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται από 146 δηµόσια νοσοκοµεία του ΕΣΥ και 
εκτός ΕΣΥ και από 170 ιδιωτικές κλινικές (ΕΛΣΤΑΤ, 2010). 

                                                 
3 Η all-payer regulation είναι η βασική µέθοδος ελέγχου του κόστους στις περισσότερες 
βιοµηχανικές δηµοκρατίες. Αποταµιεύει χρήµατα όχι µόνο έµµεσα µέσω των τιµών αλλά και 
έµµεσα µέσω του περιορισµένου διοικητικού κόστους. Η µέθοδος αυτή µπορεί να προσφέρει 
καλύτερο έλεγχο του κόστους, να αυξήσει το κίνητρο για καινοτοµία και αποτελεσµατικότητα και 
να διασφαλίσει διαφάνεια και προστασία των καταναλωτών µέσω των δεδοµένων τιµών.  



 

 188

Επείγουσα Προνοσοκοµειακή Ιατρική Φροντίδα, η οποία παρέχεται 
πανελλαδικά από το Εθνικό Κέντρο Άµεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ).   

Ψυχιατρική περίθαλψη, η οποία, εκτός από τα ψυχιατρικά δηµόσια και 
ιδιωτικά θεραπευτήρια, υποστηρίζεται και από τα ψυχιατρικά τµήµατα των γενικών 
νοσοκοµείων και από ένα δίκτυο εξωνοσοκοµειακών και κοινοτικών δοµών του 
δηµόσιου τοµέα της χώρας µας.    

Η αγορά ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας   

Η θεσµοθέτηση του ΕΣΥ οδήγησε τον ιδιωτικό τοµέα να προσανατολιστεί 
στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας. Αυτό οφείλεται, πρώτον, στην περιοριστική 
πολιτική της µεταρρύθµισης του ΕΣΥ ως προς τη δραστηριοποίηση του ιδιωτικού 
τοµέα στη νοσοκοµειακή φροντίδα, δεύτερον, στο υψηλό κόστος κατασκευής και 
εξοπλισµού που απαιτείται για την ίδρυση νέων ιδιωτικών νοσηλευτικών µονάδων 
και, τρίτον, στην αδυναµία προσαρµογής του δηµόσιου τοµέα στα νέα δεδοµένα 
που δηµιουργήθηκαν από την ανάπτυξη της βιοϊατρικής τεχνολογίας στα µέσα της 
δεκαετίας του ΄80 (Tountas et al., 2005˙ Σουλιώτης, 2000).  

Η περιοριστική πολιτική και το υψηλό κόστος σε συνδυασµό µε τον 
µακροπρόθεσµο χαρακτήρα µιας τέτοιας επένδυσης, καθώς και οι ιδιαίτερα χαµηλές 
τιµές που προβλέπονται για το ηµερήσιο νοσήλιο από τους ασφαλιστικούς 
οργανισµούς, καθιστούσαν µη ελκυστική την εµπλοκή των ιδιωτών στον χώρο της 
νοσοκοµειακής περίθαλψης. Αντίθετα, στα ιδιωτικά µαιευτήρια παρατηρήθηκε µία 
έντονη επενδυτική δραστηριότητα, καθώς εκτός από την παροχή γυναικολογικών 
και µαιευτικών υπηρεσιών επεκτάθηκαν και στην παροχή διαγνωστικών υπηρεσιών 
µε την ίδρυση σύγχρονων εργαστηριακών τµηµάτων.  

Η υψηλή βιοϊατρική τεχνολογία συγκεντρώθηκε στον ιδιωτικό τοµέα, ο 
οποίος προσαρµόστηκε µε ταχείς ρυθµούς στις τεχνολογικές εξελίξεις και µε 
κίνητρο τη διαρκώς αυξανόµενη ζήτηση και, κατά επέκταση, τα υψηλά 
προσδοκώµενα ποσοστά κερδοφορίας, επεκτάθηκε σηµαντικά κυρίως µέσα από την 
ανάπτυξη των κέντρων διαγνωστικής ιατρικής.  

Οι ιδιωτικές κλινικές διακρίνονται, ανάλογα µε το µέγεθός τους, σε µεγάλες 
πολυδύναµες κλινικές, µεσαίες, µικρές και νευροψυχιατρικές (ICAP, 2009). Οι 
µεγάλες πολυδύναµες κλινικές υπερβαίνουν σε δυναµικότητα τις 300 κλίνες, είναι 
στελεχωµένες µε άρτια εκπαιδευµένο και εξειδικευµένο ιατρικό προσωπικό, 
διαθέτουν υψηλής τεχνολογίας ιατρικό εξοπλισµό και βρίσκονται στην Αθήνα και 
στη Θεσσαλονίκη. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα υπηρεσιών συµπεριλαµβανοµένης 
της πρόληψης και της διάγνωσης. Τα έσοδά τους προέρχονται από εσωτερικούς – 
νοσηλευόµενους ασθενείς και από ασθενείς – επισκέπτες των εξωτερικών ιατρείων. 
Έχουν τη δυνατότητα να διατηρούν συνεργασίες τόσο µε τους ασφαλιστικούς 
οργανισµούς του ∆ηµοσίου όσο και του ιδιωτικού τοµέα. Οι µεσαίες κλινικές 
συνήθως διατηρούν συνεργασίες µε ασφαλιστικές εταιρείες του ιδιωτικού τοµέα 
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καθώς και µε τα ταµεία του ∆ηµοσίου. Οι µικρές κλινικές καλύπτουν το  κόστος 
νοσηλείας µέσω συµβάσεων που έχουν συνάψει µε διάφορους ασφαλιστικούς 
οργανισµούς του ∆ηµοσίου. Οι νευροψυχιατρικές κλινικές αποτελούν µια ιδιαίτερη 
κατηγορία που εµφανίζει υψηλά ποσοστά πληρότητας και τα έσοδά τους 
προέρχονται εξ ολοκλήρου από εσωτερικούς νοσηλευόµενους ασθενείς.  

Τα ιδιωτικά µαιευτήρια αποτελούν κλινικές, οι οποίες παρέχουν µαιευτικές 
και γενικότερα γυναικολογικές υπηρεσίες. Τα περισσότερα από αυτά έχουν 
επεκταθεί και στην ίδρυση σύγχρονων εξεταστικών κέντρων για την παροχή 
διαγνωστικών υπηρεσιών.  

 Τα διαγνωστικά κέντρα µε τη µορφή µεγάλων οργανωµένων µονάδων που 
προσφέρουν υπηρεσίες πρόληψης και διάγνωσης εµφανίστηκαν στην Ελλάδα την 
δεκαετία του ’80. Παρ’ όλα αυτά τα πρώτα µικροβιολογικά και ακτινολογικά 
κέντρα  άρχισαν να λειτουργούν νόµιµα από τη δεκαετία του ’70. Μετά το 1985 
µετεξελίχθηκαν σε µεγάλες διαγνωστικές µονάδες. Σε αυτό συνέτεινε το θεσµικό 
πλαίσιο που έθετε εµπόδια στην ίδρυση νέων κλινικών και στην επέκταση των 
παλαιότερων, µε αποτέλεσµα οι ιδιωτικοί φορείς που επιθυµούσαν να επενδύσουν 
στον κλάδο της υγείας να στραφούν στην ίδρυση διαγνωστικών κέντρων. Εκτιµάται 
ότι σήµερα στη χώρα µας υπάρχουν περισσότερα από 400 ιατρικά διαγνωστικά 
κέντρα, τα περισσότερα από τα οποία διαθέτουν σύγχρονη υλικοτεχνική υποδοµή 
και εξειδικευµένο προσωπικό. Τα µικρά τοπικά µικροβιολογικά εργαστήρια 
απευθύνονται συχνά σε µεγαλύτερα κέντρα για την πραγµατοποίηση 
συγκεκριµένων εξετάσεων, καθώς δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις ανάγκες 
των πελατών τους λόγω έλλειψης του απαιτούµενου εξοπλισµού.  

Η έντονη ζήτηση για εξειδικευµένες και αναβαθµισµένες διαγνωστικές 
υπηρεσίες οδήγησε τις µεγάλες µονάδες στην υλοποίηση σηµαντικών επενδυτικών 
σχεδίων για τον εξοπλισµό τους, οι οποίες χρηµατοδοτούνται µέσω της 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης (leasing).   

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται το φαινόµενο µικρές περιφερειακές 
µονάδες να απορροφώνται, εξαγοράζονται ή να συγχωνεύονται µε µεγαλύτερες. Οι 
δύο βασικοί λόγοι που οδηγούν στην στρατηγική των εξαγορών-συγχωνεύσεων-
απορροφήσεων των µικρότερων από τις µεγαλύτερες επιχειρήσεις είναι η δυσκολία 
των µικρών µονάδων του κλάδου να ανταποκριθούν στη ραγδαία εξέλιξη της 
ιατρικής τεχνολογίας και το υψηλό κόστος κατασκευής και εξοπλισµού µιας νέας 
θεραπευτικής µονάδας, συνδυαστικά µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο. Το φαινόµενο 
αυτό παρατηρείται και στο χώρο των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων.   

Παράλληλα, µεγάλες µονάδες του κλάδου αποκτούν διεθνή χαρακτήρα 
επεκτείνοντας τις εργασίες τους και σε χώρες του εξωτερικού. Χαρακτηριστικό 
παράδειγµα αποτελεί το Ιατρικό Αθηνών, το οποίο έχει επεκτείνει τις 
δραστηριότητές του στις γειτονικές βαλκανικές χώρες.  
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24.2.3. Θεσµικό πλαίσιο υπηρεσιών υγείας 

Η Ελλάδα αποτελεί παράδειγµα συνδυασµού ενός συστήµατος υγείας, το 
οποίο χαρακτηρίζεται από τη συνύπαρξη του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (ΕΣΥ) 
και ενός σηµαντικά αναπτυγµένου ιδιωτικού τοµέα, ο οποίος δραστηριοποιείται 
τόσο στην πρωτοβάθµια όσο και στη δευτεροβάθµια περίθαλψη.  

Η θεσµοθέτηση του ΕΣΥ 

Η νοµοθετική  θεµελίωση του ΕΣΥ µε την ψήφιση του Ν. 1397/83 αποτέλεσε 
την αφετηρία µιας σειράς από νοµοθετικές ρυθµίσεις που παραπέµπουν στη 
φιλοσοφία των εθνικών συστηµάτων υγείας. Όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 
24.1, µια σειρά από νοµοθετικές διατάξεις συµπληρώνουν, τροποποιούν ή 
βελτιώνουν τον αρχικό νόµο.  

Το πλαίσιο οργάνωσης του Ν. 1397/83 στόχευε στο κοινωνικό συµφέρον, 
στην αντιµετώπιση της εµπορευµατοποίησης  της υγείας, στη δωρεάν παροχή 
υπηρεσιών, στη βελτίωση του επιπέδου περίθαλψης, στην ανάπτυξη της 
πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας, στην ισότητα στην περίθαλψη, στη βελτίωση της 
εκπαίδευσης και στη θεσµοθέτηση της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης 
των νοσοκοµειακών ιατρών. Σε πρώτη φάση, επιχειρήθηκε η εισαγωγή του 
προγραµµατισµού στις υπηρεσίες υγείας µε τη διαίρεση της χώρας σε εννέα 
υγειονοµικές περιφέρειες, την οργάνωση των επιπέδων περίθαλψης σε πρωτοβάθµια 
και δευτεροβάθµια και τον καθορισµό του τρόπου κίνησης του ασθενή στο 
σύστηµα.  

Η διάταξη του ΕΣΥ που αφορούσε στην πλήρη και αποκλειστική 
απασχόληση των νοσοκοµειακών ιατρών, οι οποίοι καλούνταν να κλείσουν τα 
ιδιωτικά ιατρεία και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο ΕΣΥ, 
προσανατολιζόταν στον περιορισµό της ανάπτυξης του ιδιωτικού τοµέα υγείας. 
Αυτό είχε ως αποτέλεσµα ένας µεγάλος αριθµός ιατρών να εγκαταλείψει το ΕΣΥ 
παρά τις µισθολογικές αυξήσεις που προβλέπονταν.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ  24.1  
Οι βασικές µεταρρυθµίσεις των  υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα, 1833-2009 

 
1833-1922 

• Η Γραµµατεία Εσωτερικών (1833) συγκροτεί την πρώτη κεντρική υγειονοµική 
οργάνωση 

• ∆ηµιουργία των πρώτων αυτοδιοικούµενων και αυτοχρηµατοδοτούµενων 
ασφαλιστικών ταµείων από διάφορες επαγγελµατικές οµάδες 

• Ίδρυση πρώτων νοσοκοµείων:  νοσοκοµείο Σύρου (1827), ∆ηµοτικό νοσοκοµείο 
«Ελπίς» (1836), Τζάνειο (1875), Ευαγγελισµός (1884) 

• Ίδρυση της ιδιωτικής «Πολυκλινικής Αθηνών» (1903)  
 
1922-1945 

• Ν. 2882/1922 «Ίδρυση του Υπουργείου Υγιεινής, Πρόνοιας και Αντίληψης»  
• Ν. 6298/1934 «Ίδρυση του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ)»  
• Α.Ν. 965/1937 «Θεσπίζονται οι προϋποθέσεις για την ενιαία οργάνωση και 

λειτουργία των δηµόσιων νοσοκοµείων» 
• Α.Ν. 1965/1937 Ο κρατικός προϋπολογισµός χρηµατοδοτεί πλήρως τα κρατικά 

νοσοκοµεία  
• Α.Ν. 1845/1939 « Περί ιδρυµάτων υγιεινής και ιατρικής εν γένει» (ιδιωτικός 

τοµέας υγείας) 
• Α.Ν. 2769/1941 «Ίδρυση προσωρινών νοσοκοµείων για τις ανάγκες του Β΄ 

Παγκοσµίου Πολέµου»  
 
1945-1974 

• Ν.∆. 2592/1953: «Περί οργανώσεως της ιατρικής αντιλήψεως» 
• Ν. 4169/1961 «Ίδρυση του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ)»  
• Ν.∆. 67/1968 «Καθιέρωση της υπαίθριας υπηρεσίας των ιατρών (αγροτικό)»  

 
1974 έως 
σήµερα 
 

 
Πριν το 
ΕΣΥ 

• Πρόταση ΚΕΠΕ (1976) για τη δηµιουργία ενιαίας Εθνικής 
Υπηρεσίας Υγείας, ενοποίηση των ασφαλιστικών φορέων και 
κοινωνικό σχεδιασµό για την κάλυψη των υγειονοµικών αναγκών 

• Σχέδιο ∆οξιάδη (1980) µε κύριους άξονες την αποκέντρωση, τον 
κοινωνικό έλεγχο, την οργάνωση της πρωτοβάθµιας περίθαλψης, 
την εισαγωγή του θεσµού του νοσοκοµειακού γιατρού, τη σωστή 
οργάνωση των νοσοκοµείων, τον προγραµµατισµό της ανάπτυξης 
και την εκπαίδευση του υγειονοµικού προσωπικού 

  
ΕΣΥ 

• Ν. 1278/1982 «Ίδρυση του Κεντρικού Συµβουλίου Υγείας 
(ΚΕΣΥ)»  

• Ν. 1397/1983 «Θέσπιση του ΕΣΥ»  
• Ν. 1316/1983 «Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Φαρµάκου (ΕΟΦ)»  
• Ν. 1383/1983 «Αφαιρέσεις και µεταµοσχεύσεις ανθρώπινων ιστών 

και οργάνων»  
• Ν. 1471/1984 «Περί ρυθµίσεως θεµάτων νοσηλευτικών ιδρυµάτων 

αγροτικών ιατρείων και υγειονοµικών σταθµών και άλλων 
συναφών διατάξεων»  

• Ν. 1431/1984 «Ρυθµίσεις θεµάτων φορέων Κοινωνικής Πρόνοιας»  
  

Μετά ΕΣΥ 
• Ν. 1579/1985 «Ρυθµίσεις για την εφαρµογή και ανάπτυξη του ΕΣΥ 

και άλλες διατάξεις» 
• Ν. 1729/1987 «Καταπολέµηση της διάδοσης των ναρκωτικών, 

προστασία των νέων και άλλες διατάξεις» 
• Ν. 1820/1988 «Περί Αιµοδοσίας» 
• Ν. 2071/1992 «Εκσυγχρονισµός και οργάνωση συστήµατος 

υγείας» 
• Ν. 2082/1992 «Αναδιοργάνωση της Κοινωνικής Πρόνοιας και 

καθιέρωση νέων θεσµών κοινωνικής προστασίας» 
• Ν. 2194/1994 «Αποκατάσταση του ΕΣΥ και άλλες διατάξεις» 
• Ν. 2345/1995 «Οργανωµένες υπηρεσίες παροχής προστασίας από 

φορείς κοινωνικής πρόνοιας» 
• Ν. 2519/1997 «Περί ανάπτυξης και εκσυγχρονισµού του Εθνικού 

Συστήµατος Υγείας και Οργάνωσης των υγειονοµικών υπηρεσιών, 
ρυθµίσεις για το φάρµακο και άλλες διατάξεις» 
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• Ν. 2646/1998 «Περί ανάπτυξης του εθνικού συστήµατος 
κοινωνικής φροντίδας» 

• Ν. 2716/1999 «Περί ανάπτυξης και εκσυγχρονισµού των 
υπηρεσιών ψυχικής υγείας» 

• Ν. 2737/1999 «Μεταµοσχεύσεις ανθρώπινων ιστών και οργάνων 
και άλλες διατάξεις» 

• Σχέδιο Μεταρρύθµισης «Υγεία για τον Πολίτη» (2000) 
• Ν. 2889/2001 «Βελτίωση και εκσυγχρονισµός του ΕΣΥ» 
• Ν. 2920/2001 «Σώµα Επιθεωρητών Υγείας και Πρόνοιας» 
• Ν. 2955/2001 «Προµήθειες νοσοκοµείων και µονάδων 

πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας και άλλες διατάξεις» 
• Ν. 3172/2003 «Οργάνωση και εκσυγχρονισµός των υπηρεσιών 

∆ηµόσιας Υγείας και άλλες διατάξεις» 
• Ν. 3106/2003 «Αναδιοργάνωση του εθνικού συστήµατος 

κοινωνικής φροντίδας και άλλες διατάξεις» 
• Ν. 3209/2003 «Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου 

Υγείας και Πρόνοιας» 
• Ν. 3204/2004 «Τροποποίηση και συµπλήρωση της νοµοθεσίας για 

το ΕΣΥ και ρυθµίσεις άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του 
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» 

• Ν. 3235/2004 «Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας» 
• Ν. 3252/2004 «Σύσταση ένωσης νοσηλευτών-τριών και άλλες 

διατάξεις» 
• Ν. 3293/2004 «Πολυκλινική Ολυµπιακού Χωριού, Συνήγορος 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» 
• Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης» 
• Ν. 3305/2005 «Εφαρµογή της ιατρικώς υποβοηθούµενης 

αναπαραγωγής» 
• Ν. 3370/2005 «Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών 

∆ηµόσιας Υγείας και λοιπές διατάξεις» 
• Ν. 3402/2005 «Αναδιοργάνωση του συστήµατος αιµοδοσίας και 

λοιπές διατάξεις» 
• Ν. 3418/2005 «Κώδικας Ιατρικής ∆εοντολογίας» 
• Ν. 3454/2006 «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις» 
• Ν. 3457/2006 «Μεταρρύθµιση του συστήµατος φαρµακευτικής 

περίθαλψης» 
• Ν. 3459/2006 «Κώδικας νόµων για τα ναρκωτικά» 
• Ν. 3580/2007 «Προµήθειες φορέων εποπτευόµενων από το 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες 
διατάξεις» 

• Ν. 3599/2007 «Σύσταση Πανελλήνιου Συλλόγου 
Φυσιοθεραπευτών και άλλες διατάξεις»  

• Ν. 3730/2008 «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα 
αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις» 

• Ν. 3754/2009 «Ρύθµιση όρων απασχόλησης των νοσοκοµειακών 
ιατρών του ΕΣΥ σύµφωνα µε το Π.∆. 76/2005 και άλλες 
διατάξεις» 

• Ν. 3846/2010 «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες 
διατάξεις», άρθρα 26-32  (πλαίσιο προµηθειών υγείας) 

 Ιδιωτικός 
τοµέας 
υγείας 

• Π.∆. 247/1991 «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασίες για την 
ίδρυση, λειτουργία και µεταβίβαση των ιδιωτικών κλινικών» 

• Π.∆. 517/1991 «Τεχνικές προδιαγραφές, απαραίτητος ιατρικός 
εξοπλισµός, διάκριση, σύνθεση προσωπικού και συµπλήρωση του 
Π.∆. 247/91» 
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• Π.∆. 395/1993 «Όροι, προϋποθέσεις για την ίδρυση και λειτουργία 
κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης» 

• Π4α/ΦΕΚ 789/Β/1993 «Προδιαγραφές λειτουργίας των κέντρων 
αποθεραπείας και αποκατάστασης» 

• Π.∆. 235/2000 «Ειδικές ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό και τη 
λειτουργία των ιδιωτικών κλινικών» 

• Π.∆. 84/2001 «Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασίες και προδιαγραφές 
για την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών φορέων παροχής 
υπηρεσιών Π.Φ.Υ.» (διαγνωστικά κέντρα) 

• Υ4ε/9044/ΦΕΚ 1372/Β/2001 «Αύξηση νοσηλίων ιδιωτικών 
κλινικών» 

• Π.∆. 113/2005 «Ανάπτυξη τµηµάτων νοσηλείας παίδων στις 
γενικές και µεικτές ιδιωτικές κλινικές»  

• Π3β/ΦΕΚ 973/Β/2005 «Προδιαγραφές λειτουργίας των κέντρων 
αποθεραπείας και αποκατάστασης κλειστής νοσηλείας» 

• Π.∆. 198/2007 «Ειδικές ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό και τη 
λειτουργία των ιδιωτικών κλινικών» 

• Υ4ε/130675/ΦΕΚ 2115/Β/2008 «Αύξηση τιµολογίου νοσηλίων 
ιδιωτικών κλινικών της χώρας µας»  

• Π.∆. 180/2009 «Όροι, προϋποθέσεις για την ίδρυση και λειτουργία 
ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ.»  (διαγνωστικά 
κέντρα) 

Πηγή: Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (2010), Εφηµερίδα Κυβερνήσεως  (διάφορα τεύχη), 
Θεοδώρου κ.ά. (2001).  

Ο Ν. 2071/92 στόχευε στην αναµόρφωση του ΕΣΥ µε τρόπο όµως που 
ουσιαστικά σήµαινε αλλαγή της φιλοσοφίας του. Επιχειρήθηκε ο περιορισµός της 
ευθύνης του κράτους και η εγκατάσταση µιας ανταγωνιστικής αγοράς στις 
υγειονοµικές υπηρεσίες µέσα από την αναβάθµιση του ιδιωτικού τοµέα, τον έλεγχο 
των δηµοσίων δαπανών, την προαγωγή της ελεύθερης επιλογής των πολιτών και τη 
µεταφορά ενός σηµαντικού ποσού χρηµατοδότησης του συστήµατος στους 
οικογενειακούς προϋπολογισµούς.  

Μερικές από τις µεταβολές της µεταρρύθµισης αφορούσαν την εισαγωγή του 
θεσµού των ιατρών µερικής απασχόλησης, στους οποίους παρεχόταν το δικαίωµα 
της άσκησης ιδιωτικού έργου και στην απελευθέρωση της λειτουργίας των 
ιδιωτικών κλινικών, εφόσον εξασφαλίζουν κάποιες προϋποθέσεις που σχετίζονται 
µε την ποιότητα της τεχνολογίας και το ανθρώπινο δυναµικό που απασχολούν.  

Με τον Ν. 2194/94 «Περί αποκατάστασης του ΕΣΥ και άλλες διατάξεις» 
επανέρχονται οι στόχοι της µεταρρύθµισης του 1983.  

Ο Ν. 2889/01 αποτελεί τη σηµαντικότερη µεταρρύθµιση µετά την 
εγκαθίδρυση του ΕΣΥ το 1983. Θεσµοθετεί την περιφερειακή συγκρότηση του 
ΕΣΥ, τα επονοµαζόµενα «Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας» (ΠεΣΥ), τα οποία στη 
συνέχεια µετονοµάστηκαν σε «∆ιοικητικές Υγειονοµικές Περιφέρειες» (∆ΥΠΕ), 
σύµφωνα µε τον Ν. 3329/05.  Η χώρα χωρίζεται σε 13 υγειονοµικές περιφέρειες, 
στις οποίες δηµιουργούνται Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις ως αποκεντρωµένες 
διευθύνσεις της Γενικής  ∆ιεύθυνσης του Υπουργείου Υγείας.  
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Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2889/01, τα νοσοκοµεία διακρίνονται πλέον 
σε δύο κατηγορίες: στα γενικά και στα ειδικά, ενώ η διάκριση σε νοµαρχιακά και 
περιφερειακά καταργείται. Ως γενικά χαρακτηρίζονται τα νοσοκοµεία που 
διαθέτουν τµήµατα κύριας νοσηλείας σε περισσότερες από µία θεραπευτικές 
κατηγορίες και ως ειδικά, όσα διαθέτουν τµήµατα σε µία θεραπευτική κατηγορία.  

Επίσης, θεσµοθετείται στα νοσοκοµεία του ΕΣΥ η λειτουργία απογευµατινών 
ιατρείων µετά το τακτικό ωράριο, καθώς και η διενέργεια διαγνωστικών και 
θεραπευτικών πράξεων. Η λειτουργία αυτή είναι προαιρετική όπως και η συµµετοχή 
του ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού. Όσοι, όµως, συµµετέχουν 
υπάγονται υποχρεωτικά στους κανόνες λειτουργίας που ορίζονται από τον νόµο. Οι 
ιατροί αµείβονται επιπρόσθετα, ενώ οι ασθενείς πληρώνουν για την επίσκεψη. 

Σύµφωνα µε τον Νόµο 3329/05 τα νοσοκοµεία ξαναγίνονται νοµικά πρόσωπα 
δηµοσίου δικαίου, µε δικά τους όργανα, περιουσία και προϋπολογισµό, ώστε να 
αποκτήσουν ουσιαστικές αρµοδιότητες και να επιτευχθεί πραγµατική αποκέντρωση. 
Τα νοσοκοµεία  υπόκεινται στον έλεγχο και την εποπτεία του ∆ιοικητή της 
αντίστοιχης Υγειονοµικής Περιφέρειας (∆Υ.ΠΕ.) 

Ο θεσµός του Σώµατος Επιθεωρητών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ) 
συστήθηκε από τον Ν. 2920/01. Αποστολή του είναι η διενέργεια συστηµατικών 
επιθεωρήσεων, ελέγχων και ερευνών σε όλες τις υπηρεσίες και τους φορείς 
αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, µε κύριο σκοπό τη βελτίωση της 
παραγωγικότητας των υπηρεσιών υγείας. ∆ιαρθρώνεται οργανωτικά στους τοµείς: 
α. υγειονοµικού-φαρµακευτικού ελέγχου, β. διοικητικού-οικονοµικού ελέγχου, γ. 
ελέγχου φορέα πρόνοιας, δ. µονάδα διοικητικής υποστήριξης και ε. περιφερειακών 
γραφείων.  

Σε συνέχεια των ρυθµίσεων του Ν. 2889/01 ψηφίζεται ο Ν. 2955/01, ο οποίος 
έχει ως αντικείµενο την οργάνωση του συστήµατος προµηθειών της Κεντρικής 
Υπηρεσίας και των αποκεντρωµένων µονάδων των ∆ΥΠΕ, µε τέτοιο τρόπο ώστε να 
αποφεύγονται οι χρονοβόρες διαδικασίες, να εξασφαλίζονται υγιείς όροι 
ανταγωνισµού και να αντιµετωπίζεται το πρόβληµα της δηµοσιονοµικής 
επιβάρυνσης, που προκαλεί η σπατάλη των πόρων υγείας. Βασικός στόχος ήταν να 
αποκτήσει η διαπραγµατευτική δύναµη των µονάδων υγείας του ΕΣΥ το 
πραγµατικό της βάρος στην αγορά και να αξιοποιηθεί από έµπειρα στελέχη και 
ευέλικτους µηχανισµούς υλοποίησης. Οι ιδιωτικές κλινικές και τα διαγνωστικά 
κέντρα υποχρεώνονται να υποβάλλουν, στη ∆ΥΠΕ που υπάγονται, αντίγραφα των 
τιµολογίων και των συµβάσεων µε τους προµηθευτές τους, προκειµένου να είναι 
δυνατή η σύγκριση των προσφερόµενων τιµών.  

Ο Ν. 3580/2007 εισάγει τη σύσταση Επιτροπής Προµηθειών Υγείας (ΕΠΥ), 
ως αυτοτελή δηµόσια υπηρεσία µε διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια, 
υπαγόµενη απευθείας στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η ΕΠΥ 
έχει την ευθύνη του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασµού και την 
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οικονοµική διαχείριση του συστήµατος προµηθειών στον  τοµέα της υγείας και της 
κοινωνικής αλληλεγγύης. Στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων της συµπεριλαµβάνεται 
και η υιοθέτηση πολιτικών ανάπτυξης του ανταγωνισµού για τις διαδικασίες 
προµηθειών  υγείας και η υποβολή προτάσεων για την εφαρµογή συνδυασµένων 
ενεργειών µε την Επιτροπή Ανταγωνισµού για την αντιµετώπιση φαινόµενων 
ολιγοπωλίου και εναρµονισµένων πρακτικών από τους προµηθευτές.  

Ο Ν. 3235/2004 οριοθετεί την Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας και αποσκοπεί 
στην ικανοποίηση της ισότητας στην πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας για όλους 
τους κατοίκους της χώρας, στην ισότητα σε µια ολοκληρωµένη φροντίδα, στον 
προσανατολισµό του συστήµατος στο άτοµο και στην οικογένεια και στη 
διαφύλαξη του δικαιώµατος της ελεύθερης επιλογής του οικογενειακού και 
προσωπικού ιατρού στο πλαίσιο του προγραµµατισµού πρόσβασης στο σύστηµα 
υγείας. Εισάγεται η ηλεκτρονική κάρτα υγείας του πολίτη και ο ηλεκτρονικός 
ιατρικός φάκελος για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας, την 
αποτελεσµατικότερη παροχή υπηρεσιών υγείας και την άµεση εξασφάλιση παροχής 
αναγκαίων πληροφοριών και δεδοµένων σχετικών µε την υγεία που αφορούν τον 
κάτοχο της κάρτας.  

Η παγκόσµια κρίση του 2008-2009 και η έκταση της επιδείνωσης της 
δηµοσιονοµικής θέσης της Ελλάδας, στις αρχές του 2010, οδήγησαν εκτός των 
άλλων δηµοσιονοµικών αλλαγών και στη µεταρρύθµιση του τοµέα της υγείας. 
Μέσα στα πλαίσια του «Προγράµµατος οικονοµικής προσαρµογής για την Ελλάδα» 
η χώρα µας θα πρέπει µέχρι το τέταρτο τρίµηνο του 2010, πρώτον, να εισάγει 
νοµοθεσία για το θεσµικό πλαίσιο προµηθειών υγείας και για τη δηµιουργία ενός 
συστήµατος διαχείρισης των φαρµάκων, το οποίο θα ευνοεί τη χρήση γενόσηµων 
φαρµάκων-αντίγραφα συµπεριλαµβανοµένου και ενός συστήµατος παρακολού-
θησης των συνταγών των ιατρών. ∆εύτερον, να ολοκληρώσει το πρόγραµµα 
µηχανοργάνωσης των νοσοκοµείων, αναβαθµίζοντας τα συστήµατα κατάρτισης των 
προϋπολογισµών της και τη µεταρρύθµιση των συστηµάτων διοίκησης, λογιστικής 
διαχείρισης συµπεριλαµβανοµένου και του διπλογραφικού λογιστικού συστήµατος 
και χρηµατοοικονοµικής διαχείρισης. Τρίτον, να διασφαλίσει περισσότερη 
δηµοσιονοµική και λειτουργική επίβλεψη των δαπανών υγείας από τον Υπουργό 
Οικονοµικών, τη δηµοσίευση ελεγµένων λογαριασµών και τη βελτίωση των 
µηχανισµών τιµολόγησης και κοστολόγησης (European Commission, 2010).   

Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, λαµβάνοντας υπόψη τις 
κατευθυντήριες γραµµές του µνηµονίου, ανακοίνωσε στις αρχές Ιουνίου 2010 τις 
βασικές κατευθύνσεις για την αναβάθµιση του ΕΣΥ µε κύριους στόχους  τη 
δηµιουργία ενός εθνικού σχεδίου για την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας, 
προσβασιµότητα σε όλους µε στόχο την αντιµετώπιση των περιφερειακών και 
κοινωνικών ανισοτήτων στην υγεία, βελτίωση της διοικητικής αποτελεσµα-
τικότητας και της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών, αναβάθµιση των δοµών 



 

 196

και του ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού, ορθολογική κατανοµή και διαχείριση των 
οικονοµικών πόρων του ΕΣΥ, εισροή πόρων από την αξιοποίηση της ολοήµερης 
λειτουργίας των µονάδων του ΕΣΥ και των υποδοµών του, ανάπτυξη και 
αναβάθµιση του ανθρώπινου δυναµικού του ΕΣΥ, νέα αρχιτεκτονική της υγείας και 
της πρόνοιας σύµφωνα µε τη νέα διοικητική διάρθρωση, ολοκλήρωση του ΕΣΥ µε 
την ανάπτυξη της ΠΦΥ, καθιέρωση και άσκηση αποτελεσµατικών ελέγχων στην 
παροχή των δηµόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας, θεσµοθέτηση διαδικασιών 
κοινωνικής λογοδοσίας και ενδυνάµωση του εθελοντισµού στην υγεία και στην  
πρόνοια (http://www.yyka.gov.gr/ministry/grafeio-typoy/deltia-typoy).  

Το νέο πλαίσιο προµηθειών υγείας (Ν. 3846/10) προβλέπει τη δηµιουργία 
παρατηρητηρίου τιµών αναλώσιµων υλικών και ιατρικών προϊόντων για τη συλλογή 
στοιχείων, σύγκριση και καταγραφή των χαµηλότερων τιµών και τη διενέργεια 
ηλεκτρονικών διαγωνισµών και δηµοπρασιών. Κύρια αρµοδιότητα της ΕΠΥ είναι η 
διενέργεια κεντρικών διαγωνισµών µε ενιαίες προδιαγραφές για οικονοµίες 
κλίµακας. Σε ό,τι αφορά τα νοσοκοµεία του ΕΣΥ και τις ιδιωτικές κλινικές, ο νόµος 
προβλέπει την οργάνωση και λειτουργία φαρµακείων στις ιδιωτικές κλινικές άνω 
των 60 κλινών, την εφαρµογή ατοµικού ηµερήσιου συνταγολογίου ασθενούς, την 
απαγόρευση µεταπώλησης φαρµάκων µε ποινή ανάκλησης της άδειας των 
ιδιωτικών κλινικών, την ανάκληση σύµβασης των ιδιωτικών κλινικών µε τα 
ασφαλιστικά ταµεία στην περίπτωση µη συµµόρφωσης, ηλεκτρονική 
συνταγογράφηση και διαδικασίες διαχείρισης φαρµάκων στα νοσοκοµεία του ΕΣΥ.  

Τον Ιούλιο του 2010 συζητήθηκε και ψηφίστηκε το σχέδιο νόµου για την 
αναβάθµιση του ΕΣΥ µε βασικά σηµεία την ολοήµερη λειτουργία των 
νοσοκοµείων, τη συµµετοχή των πανεπιστηµιακών ιατρών στο νέο σύστηµα και την 
επαρκή εφηµέρευση και καταβολή των αποζηµιώσεων του προσωπικού. Στα 
νοσηλευτικά ιδρύµατα που ανήκουν στο ΕΣΥ επιτρέπεται µετά το τακτικό ωράριο η 
λειτουργία των εξωτερικών ιατρείων και η διενέργεια διαγνωστικών, θεραπευτικών 
και επεµβατικών πράξεων για εξωτερικούς ασθενείς (η ρύθµιση αυτή συµπληρώνει 
τη λειτουργία των απογευµατινών ιατρείων), στην οποία µπορούν να προσφέρουν 
τις υπηρεσίες τους όλο το προσωπικό των νοσοκοµείων. Η δαπάνη θα βαρύνει τον 
ασφαλιστικό οργανισµό του ασθενούς ή την ασφαλιστική εταιρεία, ενώ τα έσοδα θα 
διατίθενται για την κάλυψη των αναγκών του νοσηλευτικού ιδρύµατος και των 
επιπλέον εφηµεριών και της υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού. Οι 
πανεπιστηµιακοί ιατροί συµµετέχουν από 1/1/2011 αποκλειστικά εντός του 
νοσηλευτικού ιδρύµατος και δεν επιτρέπεται να διατηρούν προσωπικά ιατρεία. Με 
στόχο ένα ασφαλές και σταθερό πρότυπο εφηµεριών, που να ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες των νοσοκοµείων θεσπίζεται µηνιαία αµοιβή για κάθε ιατρό, για ένα 
σταθερά προβλεπόµενο αριθµό υποχρεωτικών εφηµεριών ανά µήνα. Προβλέπεται η 
δυνατότητα πραγµατοποίησης επιπλέον εφηµεριών, εφόσον διαπιστώνεται 
επιτακτική ανάγκη, η αµοιβή των οποίων θα καλύπτεται από τα έσοδα της 
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ολοήµερης λειτουργίας των νοσοκοµείων. Προβλέπονται κίνητρα για την ανάπτυξη 
του ιατρικού δυναµικού στις µονάδες υγείας του ΕΣΥ και η κάλυψη αναγκών στις 
περιφέρειες.  

Στις αρχές του 2011 αναµένεται η εφαρµογή νόµου για την αναδιάρθρωση 
της ΠΦΥ µε κύριους στόχους την ένταξη των µονάδων υγείας του ΙΚΑ 
(πρωτοβάθµιες και δευτεροβάθµιες υπηρεσίες) στο ΕΣΥ µε ολοήµερη λειτουργία 
και την ανάπτυξη ενός ενιαίου πρωτοβάθµιου χώρου κοινωνικής φροντίδας. Επίσης, 
πρόκειται να συζητηθεί νοµοθετικό πλαίσιο για τη διάρθρωση κανόνων που θα 
διέπουν τη λειτουργία του ιδιωτικού τοµέα υγείας. 

Γενικές και νευροψυχιατρικές κλινικές 

Ο κλάδος  των ιδιωτικών θεραπευτηρίων περιορίστηκε σηµαντικά κατά τη 
δεκαετία του ’80 κυρίως λόγω της θεµελιακής ρύθµισης του Ν. 1397/83 που 
αφορούσε τον έλεγχο της παροχής νοσοκοµειακών υπηρεσιών και τον περιορισµό  
της δραστηριότητας του ιδιωτικού τοµέα υγείας. Έτσι τα νοσοκοµεία ιδιωτικού 
δικαίου που επιχορηγούνταν από τον δηµόσιο προϋπολογισµό µετατράπηκαν σε 
ΝΠ∆∆, ενώ απαγορεύτηκε η ίδρυση, η επέκταση καθώς και η µεταβίβαση των 
µετοχών των ιδιωτικών κλινικών.  

Η αντιµετώπιση αυτή, η οποία επικεντρώθηκε στον περιορισµό του αριθµού 
των φορέων και των κλινών, παράλληλα µε την πολιτική ελέγχου των τιµών, 
οδήγησαν στην υποχώρηση του ιδιωτικού νοσοκοµειακού τοµέα και ειδικότερα στη 
χρεοκοπία και διακοπή της λειτουργίας των ιδιωτικών κλινικών µικρής 
δυναµικότητας καθώς και στην υποβάθµιση της παρεχόµενης ποιότητας περίθαλψης 
σε πολλές ιδιωτικές κλινικές, οι οποίες παρέµειναν σε λειτουργία και 
χρησιµοποιούνταν κυρίως για µακρά νοσηλεία. Αλµατώδη ανάπτυξη παρουσίασαν 
τα ιδιωτικά µαιευτήρια, κυρίως για λόγους που συνδέονται µε την τάση και την 
προτίµηση των γυναικών να προσφεύγουν σε ιδιώτες ιατρούς.  

Η µονοδιάστατη αντιµετώπιση του ιδιωτικού τοµέα υγείας, η οποία 
προσανατολίστηκε στη µείωση του αριθµού των ιδιωτικών κλινικών, οδήγησε 
συνδυαστικά µε ποσοτικές και ποιοτικές ανεπάρκειες στον δηµόσιο τοµέα υγείας, 
στην αύξηση του αριθµού των πολυτελών κλινικών και διαγνωστικών κέντρων, τα 
οποία αποτέλεσαν την «επενδυτική αιχµή» του ιδιωτικού τοµέα.  

Με το Π.∆. 247/91 επιτράπηκε ξανά η ίδρυση, λειτουργία και µεταβίβαση 
ιδιωτικών κλινικών, καθώς επίσης και η δηµιουργία ανεξάρτητων µονάδων στις 
ίδιες κλινικές και η χορήγηση των αδειών λειτουργίας των µονάδων τόσο σε φυσικά 
όσο και σε νοµικά πρόσωπα.  

Με τις διατάξεις αυτές οι ιδιωτικές κλινικές εκτός από θεραπευτήρια 
µετατράπηκαν και σε µεγάλης κλίµακας διαγνωστικά κέντρα, τα οποία σε µικρό 
χρονικό διάστηµα κάλυψαν σηµαντικό µέρος της πρωτοβάθµιας περίθαλψης. Το 
Π.∆. 517/91 καθορίζει τις προδιαγραφές οικοδοµής, τεχνικού εξοπλισµού, σύνθεσης 
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προσωπικού κ.τ.λ., που απαιτούνται για τη λειτουργία των ιδιωτικών κλινικών. Το 
Π.∆. 235/00 επαναπροσδιορίζει τις προδιαγραφές των ιδιωτικών κλινικών σε 
ζητήµατα σύνθεσης και αριθµού προσωπικού καθώς και τεχνικού εξοπλισµού. 
Επίσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 18 απαγορεύεται η ένταξη και 
λειτουργία αυτοτελών ιδιωτικών φορέων πρωτοβάθµιας φροντίδας στις ιδιωτικές 
κλινικές.  

Με τις διατάξεις του Π.∆. 113/2005 επιτρέπεται στις γενικές και µεικτές 
ιδιωτικές κλινικές  η ανάπτυξη όλων των τµηµάτων  ή µονάδων που αφορούν στη 
νοσηλεία παίδων µέχρι 14 ετών.  

Το Π.∆. 198/2007 διακρίνει τις ιδιωτικές κλινικές σε γενικές, µεικτές και 
ειδικές και επαναπροσδιορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές, τον ιατροτεχνολογικό 
εξοπλισµό και τη σύνθεση του προσωπικού των ιδιωτικών κλινικών. Σύµφωνα µε το 
άρθρο 9 αίρεται η απαγόρευση του άρθρου 18 του Π.∆. 235/2000 και παρέχεται το 
δικαίωµα ένταξης και λειτουργίας µιας ή περισσότερων µονάδων παροχής 
εξειδικευµένων υγειονοµικών υπηρεσιών, διαγνωστικού ή θεραπευτικού χαρακτήρα 
που ανήκουν σε άλλα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα.   

Σύµφωνα µε υπουργική απόφαση επιτρέπεται η νοσηλεία των ασφαλισµένων 
του ΟΓΑ και σε ιδιωτικά θεραπευτήρια, ενώ δίνεται η δυνατότητα στον ΟΓΑ να 
συνάπτει συµβάσεις και µε τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα για τη διενέργεια των 
εξετάσεων των ασφαλισµένων του (www.oga.gr).   

Όσο αφορά το ύψος των νοσηλίων των ιδιωτικών κλινικών της χώρας, το 
οποίο ήταν καθηλωµένο από 1.1.2002, έχει  διαµορφωθεί ως εξής σύµφωνα µε την 
Υ4ε/130675/14.10.2008 απόφαση: Γ θέση: 34,63 ευρώ, Ββ θέση: 38,09 ευρώ, Βα 
θέση: 45,01 ευρώ και  Α θέση: 51,94 ευρώ.   

∆ιαγνωστικά κέντρα 

Η δραστηριοποίηση του ιδιωτικού τοµέα υγείας στη χώρα µας ξεκινά το 1939 
µε τον Α.Ν. 1845/39, ο οποίος όριζε ότι άδεια ίδρυσης ιδιωτικής κλινικής δίνεται 
όχι µόνο σε ιατρούς αλλά και σε ιδιώτες καθώς και σε νοµίµως συσταθείσες 
εταιρείες, οι οποίες είχαν τη δυνατότητα να εκδώσουν άδεια ίδρυσης και 
λειτουργίας ακτινολογικών, µικροβιολογικών και βιοχηµικών εργαστηρίων υπό την 
ευθύνη ακτινολόγων ή µικροβιολόγων ιατρών.  

Τα πρώτα µικροβιολογικά και ακτινολογικά εργαστήρια υπό τη µορφή 
κεφαλαιουχικών εταιρειών άρχισαν να λειτουργούν στη χώρα µας κατά τη διάρκεια 
της δεκαετίας του ’70. Ο Ν. 1397/83 δεν εισήγαγε περιορισµούς στην παροχή 
διαγνωστικών υπηρεσιών. Κατά τη δεκαετία του ’80 παρατηρείται το φαινόµενο της 
δηµιουργίας ενός µεγάλου αριθµού διαγνωστικών κέντρων, τα οποία άλλαξαν 
σηµαντικά την εικόνα του συστήµατος υγείας. Οι άδειες ίδρυσης και λειτουργίας 
των διαφόρων εργαστηρίων και διαγνωστικών µονάδων χορηγούνται στο όνοµα του 
νοµικού προσώπου µέχρι το 1987. Στη συνέχεια, κρίθηκε ότι έπρεπε και στην 
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περίπτωση των εργαστηρίων και των διαγνωστικών κέντρων να εφαρµοσθούν οι 
διατάξεις του Ν. 1397/83. Σύµφωνα µε αυτό δεν ήταν επιτρεπτή η χορήγηση άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας απευθείας στο όνοµα των εταιρειών, παρά µόνο στο όνοµα 
του επιστηµονικά υπεύθυνου ιατρού.  

Το Π.∆. 84/01 επαναπροσδιορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις, τις 
διαδικασίες και τις αναγκαίες προδιαγραφές για την ίδρυση και λειτουργία 
ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ. Σύµφωνα µε το συγκεκριµένο Π.∆., 
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικού φορέα παροχής υπηρεσιών χορηγείται 
αποκλειστικά σε φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν άδεια άσκησης του ιατρικού 
επαγγέλµατος, σε ιατρικές εταιρείες και σε αστικούς συνεταιρισµούς ελευθέρων 
επαγγελµατιών ιατρών εργαστηριακής διάγνωσης βιοπαθολογίας.  

Σχετικά µε τις ιατρικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ, εταίροι µπορεί να 
είναι µόνο ιατροί και λοιποί επιστήµονες του τοµέα υγείας, πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ. 
Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τις ανώνυµες εταιρείες, το σύνολο των µετοχών πρέπει να 
είναι υποχρεωτικά ονοµαστικές, ενώ οι ειδικευµένοι ιατροί πρέπει να κατέχουν 
τουλάχιστον το 51% του συνόλου των µετοχών και τα φυσικά πρόσωπα εκτός του 
τοµέα υγείας όχι περισσότερο από 49% των µετοχών4.  

Το Π.∆. εξακολουθεί να απαγορεύει την µε οποιοδήποτε τρόπο διαφήµιση 
και προβολή των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ. Οριοθετεί ζητήµατα 
συνεργασίας µεταξύ των ιατρών και συγκεκριµένα θέτει φραγµό στην παράλληλη 
απασχόληση τόσο στον δηµόσιο όσο και στον ιδιωτικό τοµέα. Τέλος, παρέχεται η 
δυνατότητα στα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα να συνάπτουν απευθείας συµβάσεις 
µε τα διάφορα ασφαλιστικά ταµεία.  

Το Π.∆. 180/20095 επαναπροσδιορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις, τις 
διαδικασίες και τις αναγκαίες προδιαγραφές για την ίδρυση και λειτουργία 
ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ. Σύµφωνα µε το Π.∆. άδεια ίδρυσης 
και λειτουργίας ιδιωτικού φορέα παροχής υπηρεσιών µπορεί να δίδεται και σε 
ΝΠΙ∆ µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στον σκοπό των οποίων περιλαµβάνεται η 
παροχή υπηρεσιών ΠΦΥ. Το προεδρικό διάταγµα καθιστά υποχρεωτικό τον 
ποιοτικό έλεγχο των παρεχόµενων υπηρεσιών από τους φορείς παροχής υπηρεσιών 
ΠΦΥ, ο οποίος θα διενεργείται από το «Ινστιτούτο Ελέγχου και Ποιότητας των 
Υπηρεσιών Υγείας», το οποίο είναι υπό σύσταση.   

Κυριότερη πηγή των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι φορείς των 
ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας είναι το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο που οριοθετεί την 

                                                 
4 Οι υπ’ αριθµό 252-260/08 αποφάσεις  του Συµβουλίου Επικρατείας και του Ανώτατου 
Ακυρωτικού ∆ικαστηρίου ακύρωσαν το Π.∆. 84/01.  
5 Το εν λόγω διάταγµα ακυρώθηκε από τη νέα ηγεσία του υπουργείου που προώθησε και την 
ισχύουσα τροπολογία, επαναφέροντας το Π∆ 84/2001 µε ταυτόχρονη αναστολή των κρίσιµων 
περί µετοχικής σύνθεσης διατάξεων.  
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ίδρυση και λειτουργία των µονάδων του κλάδου, καθώς και ο διαρκώς αυξανόµενος 
ανταγωνισµός, ο οποίος, σε συνδυασµό µε τη µη αναπροσαρµογή των τιµολογίων 
για πολλά έτη, καθιστά το πρόβληµα εντονότερο.  

Αναφορικά µε τα ιδιωτικά θεραπευτήρια, σηµαντικό πρόβληµα προέρχεται 
από τις ισχύουσες διατάξεις, οι οποίες αφορούν την ίδρυσή τους. Οι προϋποθέσεις, 
και ιδιαίτερα οι κατασκευαστικές προδιαγραφές, κρίνονται ιδιαίτερα αυστηρές και 
πολλές από τις µονάδες του κλάδου θα έπρεπε να είχαν διακόψει τη λειτουργία 
τους, αδυνατώντας να ανταποκριθούν σε αυτές.  

Υπαρκτό είναι και το οικονοµικό πρόβληµα που πηγάζει από τα χαµηλά 
παγωµένα για πολλά έτη τιµολόγια που ισχύουν στις διάφορες συµβάσεις που 
συνάπτονται µε τα ταµεία του ∆ηµοσίου.  

Αναφορικά µε την κατηγορία των διαγνωστικών κέντρων σηµαντικά είναι τα 
προβλήµατα που σχετίζονται µε την παροχή άδειας λειτουργίας. Η ίδρυση και 
λειτουργία διαγνωστικών κέντρων είναι αποκλειστικό προνόµιο των ιατρών. Ο 
ιατροκεντρικός χαρακτήρας οδηγεί πολλές φορές σε αθέµιτο ανταγωνισµό µεταξύ 
των ιατρών και των επιχειρηµατιών, που δραστηριοποιούνται στον χώρο της ΠΦΥ. 
Η κατάσταση περιπλέκεται ακόµη περισσότερο όταν κάποιος ιατρός θελήσει να 
διακόψει τη συνεργασία του µε την επιχείρηση, η οποία ουσιαστικά βρίσκεται χωρίς 
άδεια λειτουργίας.  

Είναι φανερό ότι το κρίσιµο ζήτηµα είναι ο επιτυχής διαχωρισµός της 
άσκησης του ιατρικού επαγγέλµατος από την επιχειρηµατικότητα. Η ιατρική 
ιδιότητα είναι προσωποπαγής, συνδέεται µε την προσωπική επιστηµονική και 
δεοντολογική ευθύνη του ιατρού και δεν είναι κληρονοµήσιµη, ούτε µεταβιβάσιµη. 
Αντίθετα, οι επενδύσεις, η κατοχή περιουσιακών στοιχείων και η επιχειρηµατική 
δραστηριότητα δεν συνδέονται µε την ιατρική ιδιότητα, είναι στοιχεία µεταβιβάσιµα 
και κληρονοµήσιµα και δεν µπορεί να υπόκεινται σε ανάλογους περιορισµούς. Η 
ίδρυση επιχειρηµατικών µονάδων, στις οποίες οι ιατροί παρέχουν υπηρεσίες, δεν 
είναι αναγκαίο να συνδέεται µε το φυσικό πρόσωπο του ιδιοκτήτη ούτε µε ειδικούς 
εταιρικούς περιορισµούς. Εποµένως, υπάρχει ανάγκη αναµόρφωσης του πλαισίου 
που διέπει τις επιχειρηµατικές λειτουργίες του ιδιωτικού τοµέα, στη βάση του 
διαχωρισµού ιατρικού έργου και επιχειρηµατικότητας (Ζηλίδης, 2005).  

Οι µονάδες του κλάδου που συνεργάζονται µε τον δηµόσιο τοµέα 
αντιµετωπίζουν οικονοµικά προβλήµατα, καθώς οι τιµές των εργαστηριακών 
εξετάσεων είναι καθηλωµένες µε σχετικό Π.∆.  

Η αξιοπιστία των εργαστηριακών αποτελεσµάτων δεν ελέγχεται στη χώρα 
µας, εξαιτίας της απουσίας ενός εθνικού φορέα ποιοτικού ελέγχου των 
εργαστηριακών εξετάσεων. Αντίθετα, τέτοια κέντρα λειτουργούν σε πολλές χώρες 
της Ευρώπης εδώ και χρόνια.  



 

 201

Ο ιδιωτικός τοµέας έχει σηµαντικό µερίδιο στην πρωτοβάθµια και 
δευτεροβάθµια περίθαλψη. Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι ο ιδιωτικός τοµέας 
λειτουργεί µε την επιδίωξη του κέρδους, αποστολή του παραµένει η παροχή 
υπηρεσιών για την προστασία της υγείας των πολιτών. Εποµένως, η λειτουργία του 
διέπεται από τα επιστηµονικά και δεοντολογικά πρότυπα του ιατρικού σώµατος που 
ισχύουν διεθνώς. Θεµελιώδης ευθύνη του είναι να διασφαλίζει την ασφάλεια και 
την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει, χωρίς η επιχειρηµατικότητα να αποτελεί 
λόγο µείωσης των απαιτήσεων στον τοµέα αυτό. Από την άλλη πλευρά, είναι 
ευθύνη της πολιτείας να διασφαλίσει ότι: α. όλοι οι ιδιωτικοί φορείς υγείας 
λειτουργούν σύµφωνα µε τη νοµοθεσία και τα επιστηµονικά πρότυπα, β. ο κάθε 
ιδιωτικός φορέας εναρµονίζεται µε τον εθνικό σχεδιασµό για την υγεία, µε 
πρωταρχικό σκοπό την εξυπηρέτηση των πραγµατικών αναγκών των πολιτών και γ. 
ότι δεν εκµεταλλεύεται την κυριαρχική θέση της ιατρικής ιδιότητας έναντι του 
ασθενούς ή του ασφαλιστικού φορέα για την απόκτηση οικονοµικού οφέλους 
(Ζηλίδης, 2005).  

Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η οικοδόµηση ενός εθνικού συστήµατος 
υγείας χωρίς τη συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα θα µπορούσε να χαρακτηρισθεί 
ουτοπική, αφού παραβλέπει την πραγµατικότητα. Παράλληλα όµως αντιπροσωπεύει 
για την εθνική οικονοµία µια εξαιρετικά αναποτελεσµατική επένδυση, αφού η 
πολιτεία καλείται να επενδύσει δηµόσιους πόρους σε τοµείς που έχουν ήδη 
επενδυθεί επαρκώς από τον ιδιωτικό τοµέα. Για παράδειγµα, το δηµόσιο σύστηµα 
διαθέτει ένα ευρύ πλέγµα υπηρεσιών ΠΦΥ τόσο στις µη αστικές (κέντρα υγείας) 
όσο και στις αστικές περιοχές (πολυϊατρεία), το οποίο συµβάλλει στην 
αποµάκρυνση του κινδύνου ολοκληρωτικού ελέγχου της εξωνοσοκοµειακής 
περίθαλψης από τον ιδιωτικό τοµέα και εξασφαλίζει τη ρυθµιστική παρουσία της 
πολιτείας. Εποµένως, εκτός από την επιτακτική ανάγκη εκσυγχρονισµού του 
συγκεκριµένου δικτύου δεν συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι συνέχισης του µοντέλου 
ανάπτυξης των προηγούµενων δεκαετιών, µε την πραγµατοποίηση εκτεταµένων 
δηµόσιων επενδύσεων ερήµην των ιδιωτικών. Αντίθετα, είναι ανάγκη να 
διερευνηθεί ένας τρόπος παραγωγικής ενσωµάτωσης του ιδιωτικού τοµέα στο 
δηµόσιο σύστηµα, στη βάση της συνεργασίας και του θεµιτού ανταγωνισµού.   Η 
συνύπαρξη του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα στο πλαίσιο µιας εθνικής πολιτικής 
υγείας θα πρέπει να µπορεί να διασφαλίζει τη δηµοσιονοµική πειθαρχία, την 
αποφυγή αιτιών σπατάλης στις δηµόσιες δαπάνες υγείας, την παροχή υπηρεσιών 
από τον ιδιωτικό τοµέα µε καθορισµένα µοντέλα λειτουργίας και συµπληρωµατικά 
µε το δηµόσιο σύστηµα υγείας.   
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24.3. Η ζήτηση για υπηρεσίες υγείας  

24.3.1. Παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση για ιδιωτικές υπηρεσίες 
υγείας 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σηµαντική αύξηση στον ιδιωτικό τοµέα 
υγείας. Πιο συγκεκριµένα, στη δευτεροβάθµια φροντίδα υγείας σηµειώνεται αύξηση 
στις ιδιωτικές δαπάνες υγείας και στον αριθµό των νέων ιδιωτικών κλινικών, κυρίως 
µαιευτικών. Στην πρωτοβάθµια περίθαλψη η αύξηση εστιάζεται στον αριθµό των 
διαγνωστικών κέντρων και στον αριθµό των ιατρών. 

Η ανάπτυξη του ιδιωτικού τοµέα ήταν ραγδαία, παρά την περιοριστική 
πολιτική που εφαρµόστηκε µε την εγκαθίδρυση του ΕΣΥ και τις αυστηρές 
προϋποθέσεις, που εισήγαγε η µεταρρύθµιση του 1992, η οποία ναι µεν επέτρεψε 
την ίδρυση νέων ιδιωτικών κλινικών αλλά οι αυστηρές προδιαγραφές ίδρυσης, 
λειτουργίας, τεχνολογικού εξοπλισµού και σύνθεσης προσωπικού αποθάρρυναν 
τους επενδυτές, ιδιαίτερα αυτούς που επιθυµούσαν να επενδύσουν σε µικρού ή 
µεσαίου µεγέθους κλινικές.  

Στο ∆ιάγραµµα 24.1 απεικονίζεται η διαχρονική εξέλιξη του αριθµού των 
εξελθόντων ασθενών ανά νοµική µορφή θεραπευτηρίων κατά τη χρονική περίοδο 
1967-2006. Ο αριθµός των εξελθόντων ασθενών στα δηµόσια νοσοκοµεία 
παρουσιάζει µια συνεχόµενη αύξηση, η οποία γίνεται εντονότερη κατά το χρονικό 
διάστηµα 1983-1992. Αντίθετα, στις ιδιωτικές κλινικές παρατηρείται σηµαντική 
µείωση την ίδια χρονική περίοδο. Πιο συγκεκριµένα, το 1985 ο αριθµός των 
εξελθόντων ασθενών από τα δηµόσια νοσοκοµεία αυξήθηκε κατά 12,00%, ενώ από 
τις ιδιωτικές κλινικές µειώθηκε κατά 14,80%.  Η συρρίκνωση αυτή αποδίδεται στην 
περιοριστική πολιτική για τις ιδιωτικές κλινικές και στην προσπάθεια αναβάθµισης 
του δηµόσιου τοµέα υγείας. Μετά το 1993,  η εικόνα αντιστρέφεται. Ο αριθµός των 
εξελθόντων ασθενών από τα δηµόσια νοσοκοµεία αυξάνεται µε φθίνοντα ρυθµό, 
ενώ από τις ιδιωτικές κλινικές αυξάνεται µε αύξοντα ρυθµό. Το 1993, οι 
νοσηλευθέντες ασθενείς στα δηµόσια νοσοκοµεία αυξήθηκαν κατά 1,22%, ενώ στις 
ιδιωτικές κλινικές  κατά 5,58%. Η τάση αυτή παρατηρείται και στα επόµενα έτη. Το 
2005 στα δηµόσια νοσοκοµεία παρατηρείται αύξηση κατά 1,12% στους 
νοσηλευθέντες ασθενείς ενώ στις ιδιωτικές κλινικές κατά 8,23%.  

Σε ό,τι αφορά το µερίδιο της νοσηλευτικής κίνησης, τα δηµόσια νοσοκοµεία 
καταγράφουν το υψηλότερο ποσοστό. Το 2006, το 77% των εξελθόντων ασθενών 
προέρχεται από τα δηµόσια νοσοκοµεία, το 20% από τις ιδιωτικές κλινικές και 
µόλις το 3% από τα ΝΠΙ∆, όπως απεικονίζεται στο ∆ιάγραµµα 24.2.  
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 24.1  
∆ιαχρονική εξέλιξη εξελθόντων ασθενών ανά νοµική µορφή, 1967-2006 
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Στατιστική Κοινωνικής Πρόνοιας και Υγιεινής. 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 24.2  
Ποσοστιαία κατανοµή των εξελθόντων ασθενών ανά νοµική µορφή, 2006 
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Στατιστική Κοινωνικής Πρόνοιας και Υγιεινής. 

Η ανάπτυξη του ιδιωτικού τοµέα οφείλεται στην αυξηµένη ζήτηση και 
προσφορά των υπηρεσιών υγείας. Η αυξηµένη ζήτηση των υπηρεσιών υγείας 
διαµορφώθηκε από παράγοντες όπως: α. η οικονοµική ανάπτυξη και η αναµενόµενη 
αύξηση στο µέσο οικογενειακό εισόδηµα, β. η δυσαρέσκεια των πολιτών από το 
δηµόσιο σύστηµα υγείας, γ. η αδυναµία των ασφαλιστικών οργανισµών να ελέγξουν 
τη ζήτηση των υπηρεσιών υγείας µέσω της δηµιουργίας µιας εκτενούς και ενιαίας 
ΠΦΥ, δ. η ιδιωτική ασφάλιση υγείας, η οποία αυξήθηκε καλύπτοντας ένα µεγάλο 
εύρος υπηρεσιών υγείας, ιδιαίτερα νοσοκοµειακής περίθαλψης, και ε. µια σειρά από 
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δηµογραφικούς και κοινωνικούς παράγοντες (όπως η ηλικία, το βιοτικό επίπεδο, ο 
τρόπος διαβίωσης, η πρόσβαση σε δηµόσιες υπηρεσίες κ.ά.) (Tountas et al. 2005).  

Πιο αναλυτικά, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ έχει έντονη θετική συσχέτιση µε τη 
ζήτηση των υπηρεσιών υγείας (συντελεστής συσχέτισης της τάξης του 85%) (ΕΤΕ, 
2009). Τα τελευταία χρόνια, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 75% στη χώρα 
µας συγκριτικά µε 48% για τις χώρες του ΟΟΣΑ και υπολείπεται από τον µέσο όρο 
όλων των χωρών της ευρωζώνης κατά 13% (ΕΤΕ, 2009). Η οικονοµική ανάπτυξη 
ενδυνάµωσε την αγοραστική δύναµη των ελληνικών νοικοκυριών, µε αποτέλεσµα 
να µπορούν να στραφούν στον ιδιωτικό τοµέα υγείας, αποφεύγοντας έτσι 
γραφειοκρατικά εµπόδια και µακρές λίστες αναµονής. Οι ιδιωτικές υπηρεσίες 
υγείας πληρώνονται κυρίως απευθείας από τους καταναλωτές-ασθενείς και λιγότερο 
από τη συµπληρωµατική ιδιωτική ασφάλιση. 

Η δυσαρέσκεια των πολιτών από το δηµόσιο σύστηµα εστιάζεται στις 
ελλείψεις στη διάρθρωση, στην οργάνωση και στη λειτουργία των νοσηλευτικών 
ιδρυµάτων, στη χαµηλή ποιότητα της ξενοδοχειακής υποδοµής, στην καθαριότητα, 
στην έλλειψη µονόκλινων δωµατίων και στις µακρές λίστες αναµονής για 
συγκεκριµένες ειδικότητες (όπως καρδιοχειρουργικά, ογκολογικά κ.ά.). Η 
µεγαλύτερη δυσαρέσκεια αφορά την ΠΦΥ, η οποία στην περιφέρεια λειτουργεί µε 
ανεπαρκή προσωπικό και εργαστήρια, ενώ στις αστικές περιοχές τα εξωτερικά 
ιατρεία των νοσοκοµείων και τα πολυϊατρεία του ΙΚΑ δεν είναι ικανά να καλύψουν 
τη ζήτηση, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία µακράς λίστας αναµονής για τους 
ασθενείς.   

Στην πλειονότητα των πολιτών, ανάλογα µε την επαγγελµατική τους φύση, 
παρέχεται πλήρης κάλυψη από τους διάφορους ασφαλιστικούς οργανισµούς. 
Επίσης, η ιδιωτική ασφάλιση έχει αναπτυχθεί σηµαντικά τα τελευταία 20 χρόνια, 
κυρίως λόγω των φορολογικών ελαφρύνσεων από ασφάλιστρα που πληρώνουν οι 
πολίτες. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα, ένα µερίδιο των πολιτών6 να κατέχει 
συµπληρωµατική ιδιωτική ασφάλιση, η οποία καλύπτει νοσοκοµειακή περίθαλψη, 
εξειδικευµένες εγχειρήσεις, εργαστηριακές εξετάσεις κ.ά. Οι παραγωγοί υγείας δεν 
έχουν κίνητρο για τον έλεγχο της ιατρικής κατανάλωσης στον ιδιωτικό τοµέα 
υγείας, εφόσον τόσο η κοινωνική όσο και η ιδιωτική ασφάλιση πληρώνουν κατά 
πράξη και όχι κατά κεφαλήν και δεν ασκούν οικονοµικούς ελέγχους για την 
υπερκατανάλωση των υπηρεσιών υγείας. Το φαινόµενο αυτό συνεισφέρει ακόµη 
περισσότερο στην ανάπτυξη του ιδιωτικού τοµέα υγείας.   

Τα τελευταία 20 χρόνια, οι Έλληνες έχουν προσθέσει πάνω από 3 έτη στο 
προσδόκιµο της ζωής τους (79,5 έτη το 2007) (OECD Health Data, 2009). Συνεπώς, 
ο πληθυσµός άνω των 65 ετών έχει αυξηθεί από 1,4 εκατ. το 1991 σε 2,1 εκατ. το 

                                                 
6 Οι Tountas et al. (2005) υποστηρίζουν ότι το ποσοστό των πολιτών µε συµπληρωµατική ιδιωτική 
ασφάλιση ανέρχεται στο 20% του συνολικού πληθυσµού της χώρας µας.  
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2008 και αναµένεται να προσεγγίσει το 3,5-4,0 εκατ. ως το 2050. Σύµφωνα µε τις 
προβλέψεις του ΟΟΣΑ, οι συνολικές δαπάνες υγείας θα αυξηθούν κατά 3,5% του 
ΑΕΠ την περίοδο 2000-2050, ως άµεση απόρροια της γήρανσης του πληθυσµού 
(ΕΤΕ, 2009).  

Το ποσοστό των τακτικών καπνιστών στο σύνολο του ενήλικου πληθυσµού 
προσεγγίζει το 40% έναντι 23,3% για τις χώρες του ΟΟΣΑ, ενώ το 16,4% των 
ενηλίκων θεωρούνται υπέρβαροι ή παχύσαρκοι (OECD Health Data, 2009). 
Σύµφωνα µε εκτιµήσεις του ΟΟΣΑ, το κόστος των νοσοκοµειακών υπηρεσιών 
διεθνώς είναι κατά 35% υψηλότερο για τους παχύσαρκους σε σύγκριση µε αυτούς 
των οποίων το βάρος είναι κανονικό (ΕΤΕ, 2009).  

24.3.2. ∆απάνες υγείας 

Οι συνολικές δαπάνες υγείας στη χώρα µας ανέρχονται στο 9,6% του ΑΕΠ το 
2007 και είναι ελαφρά υψηλότερες από τον µέσο όρο (8,9%) των χωρών του 
ΟΟΣΑ. Στο χρονικό διάστηµα 2000-2007, οι κατά κεφαλήν συνολικές δαπάνες 
αυξήθηκαν, κατά µέσο όρο, µε ποσοστό 6,8% ετησίως, δηλαδή ρυθµό αύξησης 
µεγαλύτερο από τον µέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ (3,7%) (OECD Health Data, 
2009).  

Η ανάπτυξη του ιδιωτικού τοµέα υγείας εκφράζεται και µέσω της αύξησης 
των ιδιωτικών δαπανών υγείας. Από το ∆ιάγραµµα 24.3 παρατηρούµε ότι τόσο οι 
συνολικές δαπάνες υγείας, όσο οι δηµόσιες και οι ιδιωτικές, καταγράφουν µια 
αυξητική πορεία κατά την χρονική περίοδο 1990-20077. Πιο αναλυτικά, οι 
συνολικές δαπάνες υγείας ως ποσοστό του ΑΕΠ αυξήθηκαν από 6,6% το 1990 σε 
7,9% το 2000, αγγίζοντας το 9,6% το 2007. Αντίστοιχα, οι δηµόσιες δαπάνες 
αυξήθηκαν από 3,5% του ΑΕΠ το 1990 σε 5,8% το 2007, ενώ οι ιδιωτικές δαπάνες 
από 3,1% το 1990 σε 3,8% το 2007. Το 2007, οι δηµόσιες δαπάνες υγείας 
αποτελούν το 60,3% του συνόλου των δαπανών υγείας, ενώ οι ιδιωτικές το 39,7%. 
Ως αποτέλεσµα, η Ελλάδα κατέχει ανάµεσα στις χώρες του ΟΟΣΑ την τρίτη 
υψηλότερη θέση στις ιδιωτικές δαπάνες υγείας µετά τις ΗΠΑ (8,7%) και την 
Ελβετία (4,4%) και την πέµπτη χαµηλότερη στις δηµόσιες δαπάνες υγείας µετά το 
Μεξικό (2,7%), την Κορέα (3,5%), την Πολωνία (4,6%) και την Ουγγαρία (5,2%) 
(OECD Health Data, 2009). 

Η αύξηση των ιδιωτικών δαπανών υγείας αντικατοπτρίζει τη ραγδαία αύξηση 
στις δαπάνες των νοικοκυριών για την υγεία, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 35,92% 
µεταξύ των δύο χρονικών περιόδων διεξαγωγής της Έρευνας Οικογενειακών 
Προϋπολογισµών (1998/99 και 2004/05), το δε µερίδιο αυτών στο σύνολο των 
µέσων µηνιαίων αγορών των νοικοκυριών αυξήθηκε από 6,82% σε 7,15%, όπως 
παρουσιάζεται στον Πίνακα 24.2. Ο µεγαλύτερος ρυθµός αύξησης αφορά στη 

                                                 
7 Το 2000 παρατηρείται ασυνέχεια στη χρονολογική σειρά του ΑΕΠ.  
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νοσοκοµειακή περίθαλψη (58,19%), ενώ ακολουθούν οι φαρµακευτικές δαπάνες 
(45,09%) και οι παραϊατρικές υπηρεσίες (36,02%). 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 24.3 
Συνολικές, δηµόσιες και ιδιωτικές δαπάνες υγείας ως ποσοστό του ΑΕΠ, 1990-2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Ασυνέχεια στις χρονολογικές σειρές 
                                                        Πηγή: OECD Health Data, 2009.  

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισµών 
2004/2005, οι συνολικές µέσες µηνιαίες δαπάνες υγείας ανά νοικοκυριό ανήλθαν σε 
128,17 ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 7,15% του συνόλου των µηνιαίων αγορών ανά 
νοικοκυριό. Το µεγαλύτερο µέρος των δαπανών υγείας αντιστοιχεί στις υπηρεσίες 
των οδοντιάτρων και ακολουθούν οι δαπάνες για ιατρικές υπηρεσίες κάθε 
ειδικότητας και για φάρµακα. Σε ό,τι αφορά τη νοσοκοµειακή περίθαλψη, το 
µεγαλύτερο µέρος καταλαµβάνει η ιδιωτική νοσοκοµειακή περίθαλψη. 

Ένα µεγάλο µέρος των ιδιωτικών δαπανών υγείας οφείλεται σε «ανεπίσηµες» 
ιδιωτικές πληρωµές. Παρόλο που η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας του δηµοσίου 
τοµέα είναι δωρεάν, ένα ποσοστό ασθενών καταβάλλουν ένα ποσό χρηµάτων 
(«φακελάκι») στους ιατρούς, ώστε να επιτύχουν καλύτερη ποιοτικά και ταχύτερη 
παροχή υπηρεσιών υγείας. Αυτό όµως επιβαρύνει ακόµη περισσότερο τους 
οικογενειακούς προϋπολογισµούς και αντιτίθεται στον πρωταρχικό στόχο του ΕΣΥ 
για ελεύθερη και ίση πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας.  

Σε δηµοσίευµα στην εφηµερίδα ΚΕΡ∆ΟΣ (2010), αναφέρεται ότι η Ελλάδα 
ξοδεύει πολλά στον τοµέα της υγείας, λιγότερα ως δηµόσιο και πολύ περισσότερα 
ως ιδιώτες, ενώ µε δεδοµένη την ποιότητα των υπηρεσιών µεγάλο µέρος της 
δαπάνης είναι «µαύρη οικονοµία». Το σύνολο της «µαύρης οικονοµίας» (αδήλωτες 
δαπάνες των νοικοκυριών, σπατάλες του ΕΣΥ και των ασφαλιστικών ταµείων) τη 
διετία 2005-2006  ανερχόταν στα 4 δις ευρώ, ενώ µε προβολή στο 2009 τα στοιχεία  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 24.2  
Μέση µηνιαία δαπάνη υγείας των νοικοκυριών 

 1998/1999   2004/2005    

 

Μέση 
µηνιαία 
δαπάνη 

(€) 

Ποσοστιαία 
κατανοµή 
ως προς τις 
συνολικές 
δαπάνες των 
νοικοκυριών 

Ποσοστιαία 
κατανοµή 
ως προς 
συνολικές 
δαπάνες 
υγείας 

Μέση 
µηνιαία 
δαπάνη 

(€) 

Ποσοστιαία 
κατανοµή 
ως προς τις 
συνολικές 
δαπάνες των 
νοικοκυριών 

Ποσοστιαία 
κατανοµή ως 

προς 
συνολικές 
δαπάνες 
υγείας 

Ρυθµός 
µεταβολής 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΩΝ 1.383,24   1.792,28   29,57 
ΥΓΕΙΑ 94,30 6,82  128,17 7,15  35,92 
ΦΑΡΜΑΚΑ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΙ∆Η, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

17,60 1,27 18,67 25,54 1,43 19,93 45,09 

Φάρµακα 17,60 1,27 18,67 21,05 1,17 16,42 19,59 
Λοιπά φαρµακευτικά είδη     1,42 0,08 1,11  
Θεραπευτικές συσκευές και εξοπλισµός    3,07 0,17 2,40  
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ) 65,04 4,70 68,97 84,19 4,70 65,69 29,45 
Υπηρεσίες ιατρών κάθε ειδικότητας, εκτός οδοντιάτρων  22,38 1,62 23,74 29,85 1,67 23,29 33,36 
Υπηρεσίες οδοντιάτρων, ορθοδοντικών, στοµατολόγων  32,04 2,32 33,98 39,91 2,23 31,14 24,55 
Παραϊατρικές υπηρεσίες  10,61 0,77 11,25 14,43 0,81 11,26 36,02 
Υπηρεσίες µικροβιολογικών εργαστηρίων και ακτινολογικών κέντρων    9,59 0,54 7,48  
Υπηρεσίες νοσοκόµων, µαιών, βελονισµών, οπτικών, λογοθεραπευτών, 
φυσιοθεραπευτών κλπ. 

   4,32 0,24 3,37  

Λοιπές υπηρεσίες εκτός νοσοκοµείων    0,52 0,03 0,41  
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 11,66 0,84 12,36 18,44 1,03 14,39 58,19 
Κρατική νοσοκοµειακή περίθαλψη  2,86 0,21 3,04 5,19 0,29 4,05 81,20 
Ιδιωτική νοσοκοµειακή περίθαλψη  8,79 0,64 9,32 13,24 0,74 10,33 50,59 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Οικογενειακοί προϋπολογισµοί.
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καταδεικνύουν ότι το σύνολο της «µαύρης οικονοµίας» αυξήθηκε στο 4,8 δις 
ευρώ ή 2% του ΑΕΠ.     

Η µεγαλύτερη αναλογία δαπανών υγείας στο σύνολο των αγορών 
αντιστοιχεί στα νοικοκυριά των αγροτικών περιοχών (8,2%) και η µικρότερη στα 
νοικοκυριά της περιφέρειας (6,9%), ενώ σε απόλυτες τιµές, τα νοικοκυριά που 
ζουν στην πρωτεύουσα εµφανίζουν την υψηλότερη µέση µηνιαία δαπάνη (138,84 
ευρώ). Με κριτήριο το µέγεθος του νοικοκυριού, η µεγαλύτερη αναλογία 
δαπανών υγείας στο σύνολο των αγορών αντιστοιχεί στα νοικοκυριά µε δύο µέλη 
(8,77%) και η µικρότερη στα νοικοκυριά µε τέσσερα µέλη (6,08%), ενώ σε 
απόλυτες τιµές, η µέση µηνιαία δαπάνη υγείας αυξάνεται, όσο αυξάνονται και τα 
µέλη του κάθε νοικοκυριού (ΕΛΣΤΑΤ, Οικογενειακοί Προϋπολογισµοί 
2004/2005). 

24.4. Η προσφορά υπηρεσιών υγείας 

24.4.1.  Εξέλιξη των υποδοµών και της διάρθρωσης των υπηρεσιών 
υγείας 

Οι επενδύσεις που πραγµατοποιήθηκαν µετά την εισαγωγή του ΕΣΥ 
αποσκοπούσαν στην άµβλυνση της ύπαρξης µεγάλων περιφερειακών ανισοτήτων 
σχετικά µε την παροχή υπηρεσιών υγείας. Οι επενδύσεις αυτές αφορούσαν: α. τη 
δηµιουργία ενός πανελλαδικού δικτύου παροχής ΠΦΥ στις µη αστικές περιοχές 
για την κάλυψη των αναγκών του µόνιµου πληθυσµού αλλά και των αναγκών 
που προκύπτουν κατά την τουριστική περίοδο, β. την αναβάθµιση των υποδοµών 
των δευτεροβάθµιων και τριτοβάθµιων νοσηλευτικών µονάδων, γ. την 
κατασκευή και λειτουργία τριών περιφερειακών πανεπιστηµιακών νοσοκοµείων 
(Ιωαννίνων, Πάτρας, Ηρακλείου), δ. την υλοποίηση του προγράµµατος 
µεταρρύθµισης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας µε την αντικατάσταση του 
ιδρυµατικού συστήµατος από ένα δίκτυο προληπτικών και θεραπευτικών 
εξωνοσοκοµειακών δοµών και ε. τη βελτίωση της λειτουργίας των νοσοκοµείων 
µε την αναβάθµιση των υποδοµών και την ανανέωση και συµπλήρωση του 
ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισµού.  

Ένα µεγάλο µερίδιο της εξωνοσοκοµειακής περίθαλψης καλύπτεται από 
την ιδιωτική πρωτοβουλία. Ο ιδιωτικός τοµέας καλύπτει σηµαντικό µερίδιο της 
νοσοκοµειακής φροντίδας και της ΠΦΥ µε την ανάπτυξη των διαγνωστικών 
κέντρων. Η σηµαντική ανάπτυξη οφείλεται στην αξιοποίηση και στη γρήγορη 
προσαρµογή των µονάδων του κλάδου στις τεχνολογικές εξελίξεις και στις 
αδυναµίες του δηµόσιου τοµέα στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.   

Οι ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας προτιµώνται από τους καταναλωτές λόγω 
της υψηλής ποιότητας παρεχόµενων υπηρεσιών, συγκριτικά µε τον δηµόσιο 
τοµέα υγείας,  που αφορούν το περιβάλλον, τις συνθήκες νοσηλείας αλλά και τη 
δυνατότητα ελεύθερης επιλογής. Επίσης έχουν επιτύχει υψηλότερη 
αποτελεσµατικότητα σε δείκτες όπως η µέση διάρκεια νοσηλείας, το ποσοστό 
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πληρότητας, η σύνθεση του ανθρώπινου δυναµικού και η διαχείριση του κόστους 
(Tountas et al., 2005).  

Ο τοµέας της υγείας αποτελεί, όπως προαναφέραµε, έναν κλάδο όπου η 
ζήτηση καθορίζεται σε µεγάλο βαθµό από τους παραγωγούς υπηρεσιών υγείας-
ιατρούς. Ως κύρια αιτία της προκλητής ζήτησης διαφαίνεται η αύξηση του 
αριθµού των ιατρών στη χώρα µας, η οποία είναι σηµαντικά υψηλότερη από τον 
ευρωπαϊκό µέσο όρο. Συγκεκριµένα, ο αριθµός των ιατρών ανά 1.000 κατοίκους 
έχει αυξηθεί από 1,6 το 1970 σε 5,4 το 2006 έναντι 3,1 στις χώρες του ΟΟΣΑ 
(OECD Health Data, 2009). Περίπου το ½ των ιατρών απασχολείται στα 
νοσοκοµεία, ποσοστό αντίστοιχο µε εκείνο της ευρωζώνης. Ενδεικτικό 
παράδειγµα της προκλητής ζήτησης είναι το υψηλό ποσοστό των καισαρικών 
τοµών που διενεργούνται στην Ελλάδα (47,3% των γεννήσεων), όταν στις 
περισσότερες χώρες κυµαίνεται από 15 έως 25% (ΕΤΕ, 2009).  

Επίσης η αύξηση στον αριθµό των ιατρικών µηχανηµάτων οφείλεται εν 
µέρει στην αυξηµένη προκλητή ζήτηση. Οι διεθνείς τεχνολογικές εξελίξεις στους 
τοµείς της βιοϊατρικής τεχνολογίας, της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, 
συνδυαστικά µε την πρόοδο της ιατρικής και των βασικών επιστηµών, που την 
υποστηρίζουν, έχουν µεταβάλει ολόκληρο το φάσµα παροχής των υπηρεσιών 
υγείας τόσο στην Ελλάδα όσο και σε όλες τις αναπτυγµένες χώρες. Η 
τεχνολογική πρόοδος στον τοµέα της ιατρικής αυξάνει τις πιθανότητες 
διάγνωσης και αντιµετώπισης ασθενειών, µε αποτέλεσµα την αύξηση του 
αριθµού των εξετάσεων και θεραπειών και συνεπώς των δαπανών υγείας. Ως 
µέτρο προσέγγισης της προόδου της τεχνολογίας ανά χώρα χρησιµοποιείται το 
ποσοστό µηχανηµάτων υψηλής τεχνολογίας που αντιστοιχεί στον πληθυσµό. 
Στην Ελλάδα, κατά την τελευταία δεκαετία, ο αριθµός µαγνητικών τοµογράφων 
αυξήθηκε στους 13,2 ανά εκατ. κατοίκων έναντι 2 το 1998 και 11 για τις χώρες 
του ΟΟΣΑ, ενώ ο αριθµός των αξονικών τοµογράφων στους 25,8 ανά εκατ. 
κατοίκων έναντι 13 το 1998 και 20,2 για τις χώρες του ΟΟΣΑ  (OECD Health 
Data, 2009). 

Θεραπευτήρια και κλίνες 

Το 2008 λειτουργούσαν συνολικά 316 θεραπευτήρια µε 53.652 κλίνες, από 
τις οποίες το 69% αντιστοιχούσε στα 140 δηµόσια νοσοκοµεία, το 28% στα 170 
ιδιωτικά θεραπευτήρια και το 3% σε 6 θεραπευτήρια τα οποία λειτουργούν ως 
ΝΠΙ∆ (∆ιαγράµµατα 24.4 και 24.5). Σε ό,τι αφορά τη γεωγραφική κατανοµή των 
θεραπευτηρίων, η περιφέρεια της πρωτεύουσας παρουσιάζει τη µεγαλύτερη 
συγκέντρωση, καθώς σε αυτήν λειτουργούν το 32% του συνόλου των 
θεραπευτηρίων και ακολουθεί η Μακεδονία µε 22% (∆ιαγράµµατα 24.6 και 
24.7). Σχετικά µε τα ιδιωτικά θεραπευτήρια, στην περιφέρεια της πρωτεύουσας 
ήταν συγκεντρωµένα το 35% του συνόλου των ιδιωτικών κλινικών και το 48% 
των κλινών και στη Μακεδονία το 23% των κλινικών και το 28% των κλινών. 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατηγοριοποίηση των θεραπευτηρίων, σύµφωνα µε 
την οποία αντιστοιχούν 186 Γενικά, 117 Ειδικά και 13 Μικτά θεραπευτήρια. Στα 
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ιδιωτικά θεραπευτήρια κατατάσσεται το 38% των Γενικών, το 73% των Ειδικών 
και το 100% των Μικτών θεραπευτηρίων (ΕΛΣΤΑΤ, 2010).  

Το σύνολο των θεραπευτηρίων της χώρας µας µειώθηκε σηµαντικά τις 
τελευταίες δεκαετίες, όπως απεικονίζεται στο ∆ιάγραµµα 24.8. Το 1967 
λειτουργούσαν 973 θεραπευτήρια, δηµόσιου και ιδιωτικού δικαίου, ενώ το 2008 
µειώθηκαν στα 316. Η µείωση αυτή οφείλεται στη συρρίκνωση του ιδιωτικού 
τοµέα, ο οποίος ενώ το 1967 διέθετε 741 ιδιωτικές κλινικές, το 2008 µειώθηκαν 
στις 170. Η εγκαθίδρυση του ΕΣΥ, η πολιτική του χαµηλού ηµερήσιου νοσηλίου 
και οι αυστηρές προδιαγραφές εγκαθίδρυσης νέων κλινικών επέδρασαν 
καθοριστικά στη σηµαντική αυτή συρρίκνωση του ιδιωτικού τοµέα, µε 
αποτέλεσµα την πενταετία 1983-1987 να καταγράφεται το µεγαλύτερο ποσοστό 
µείωσης (46%), ενώ αντίθετα τα δηµόσια νοσοκοµεία αυξήθηκαν κατά 11%.  

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 24.4 
Ποσοστιαία κατανοµή θεραπευτηρίων ανά νοµική µορφή, 2008 

∆ΗΜΟΣΙΑ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

44%

ΝΠΙ∆
2%

Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ 
ΚΛΙΝΙΚΕΣ

54%

  

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Στατιστική Κοινωνικής Πρόνοιας και Υγιεινής 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 24.5  
Ποσοστιαία κατανοµή κλινών ανά νοµική µορφή, 2008 

∆ΗΜΟΣΙΑ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

69%
ΝΠΙ∆
3%

Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ 
ΚΛΙΝΙΚΕΣ

28%

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Στατιστική Κοινωνικής Πρόνοιας και Υγιεινής 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 24.6  
Ποσοστιαία κατανοµή θεραπευτηρίων ανά γεωγραφικό διαµέρισµα, 2008 

 
                                  Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Στατιστική Κοινωνικής Πρόνοιας και Υγιεινής. 
 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 24.7  
Ποσοστιαία κατανοµή κλινών ανά γεωγραφικό διαµέρισµα, 2008 

 
                             Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Στατιστική Κοινωνικής Πρόνοιας και Υγιεινής. 

Στο ∆ιάγραµµα 24.9 απεικονίζεται η διαχρονική εξέλιξη των κλινών στη 
χώρα µας κατά την περίοδο 1967-2008. Κατά το χρονικό διάστηµα 1967-1980,  
οι κλίνες αυξήθηκαν κατά 15%. Η αύξηση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στην 
έντονη ανάπτυξη του ιδιωτικού τοµέα, ενώ στον δηµόσιο παρατηρείται 
σταθερότητα. Η τάση αυτή όµως αντιστρέφεται µετά το 1983, οπότε οι κλίνες 
των ιδιωτικών κλινικών µειώνονται κατά 36% στην πρώτη δεκαετία µετά την 
εισαγωγή των νοµοθετικών µεταρρυθµίσεων στον τοµέα της υγείας. Αντίθετα, οι 
κλίνες στον δηµόσιο τοµέα αυξάνονται κατά 37% λόγω της ένταξης των ΝΠΙ∆ 
στον δηµόσιο τοµέα και της τάσης ενδυνάµωσης του δηµόσιου τοµέα µε την 
εισαγωγή του ΕΣΥ.  
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 24.8 
∆ιαχρονική εξέλιξη των θεραπευτηρίων ανά νοµική µορφή, 1967-2008 
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Στατιστική Κοινωνικής Πρόνοιας και Υγιεινής. 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 24.9  
∆ιαχρονική εξέλιξη των κλινών ανά νοµική µορφή, 1967-2008 
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Στατιστική Κοινωνικής Πρόνοιας και Υγιεινής. 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 24.10  
∆ιαχρονική εξέλιξη του ιατρικού νοσοκοµειακού προσωπικού, 1967-2008 
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                    *Αλλάζει ο τρόπος προσδιορισµού του προσωπικού. 
                     Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Στατιστική Κοινωνικής Πρόνοιας και Υγιεινής. 

Ιατρικό προσωπικό 

Την τελευταία εικοσαετία, το ιατρικό προσωπικό της χώρας µας και 
ειδικότερα το νοσοκοµειακό, αυξήθηκε κατά 55% (∆ιάγραµµα 24.10). Το 2008 
ανήλθε σε 26.063 άτοµα, από τα οποία το 46% δραστηριοποιείται στην Αττική 
και το 14% στην Θεσσαλονίκη (ΕΛΣΤΑΤ, 2010).  

Ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός 

Με βάση τον Πίνακα 24.3, το έτος 2008 καταγράφηκαν συνολικά σε όλα 
τα θεραπευτήρια της χώρας µας 7.816 ιατρικά µηχανήµατα υψηλής τεχνολογίας, 
από τα οποία το 68% ανήκει στα δηµόσια νοσοκοµεία, το 28% στα ιδιωτικά 
θεραπευτήρια και το 4% σε ΝΠΙ∆.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 24.3   
Κατανοµή ιατρικών µηχανηµάτων υψηλής τεχνολογίας ανά νοµική 

µορφή θεραπευτηρίου, 1996-2008 (σε τεµάχια) 

Έτος  
Σύνολο 

µηχανηµάτων 
∆ηµόσια 

νοσοκοµεία 
Ιδιωτικά 

νοσοκοµεία ΝΠΙ∆ 
1996 4.830 3.463 1.322 45 
1997 4.873 3.490 1.336 47 
1998 5.157 3.702 1.412 43 
1999 5.341 3.844 1.450 47 
2000 5.937 4.188 1.624 125 
2001 6.518 4.476 1.832 210 
2002 7.140 4.835 2.068 237 
2003 7.388 5.083 2.071 234 
2004 7.432 5.095 2.091 246 
2005 7.507 5.155 2.096 256 
2006 7.683 5.300 2.146 237 
2007 7.707 5.254 2.182 271 
2008 7.816 5.331 2.222 263 

                             Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Στατιστική Κοινωνικής Πρόνοιας και Υγιεινής. 
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Στο σύνολο του εξοπλισµού της χώρας για το ίδιο έτος, τα µηχανήµατα 
τεχνητού νεφρού καταγράφουν το µεγαλύτερο µερίδιο (28%) και ακολουθούν οι 
αυτόµατοι αναλυτές (23%) και τα ακτινοδιαγνωστικά µηχανήµατα (13%). Σε ό,τι 
αφορά τη γεωγραφική κατανοµή, το 42% των ιατρικών µηχανηµάτων 
κατανέµεται στην περιφέρεια της πρωτεύουσας και το 13% στον νοµό 
Θεσσαλονίκης (ΕΛΣΤΑΤ, 2010). 

24.5. Χρηµατοοικονοµικά χαρακτηριστικά του κλάδου  

24.5.1. Επιχειρήσεις του κλάδου  

Η ανάπτυξη του ιδιωτικού τοµέα της υγείας τα τελευταία χρόνια οδήγησε 
στη δηµιουργία µεγάλων νοσοκοµειακών οµίλων. Εκτός από τη λειτουργία των 
κλινικών, η δραστηριότητα των οµίλων αυτών έχει επεκταθεί και σε άλλους 
τοµείς, τόσο οριζόντια (γεωγραφικά) όσο και κάθετα (σε συνδεδεµένες 
δραστηριότητες). Πιο συγκεκριµένα, ο όµιλος της Euromedica, της 
Ευρωϊατρικής, του Υγεία και της Βιοϊατρικής έχουν παρουσία τόσο στην αγορά 
των κλινικών (µερίδιο αγοράς βάσει κύκλου εργασιών 10,7%, 5,3%, 15,2% και 
2,9%, αντίστοιχα) όσο και στην αγορά των διαγνωστικών κέντρων (µερίδιο 
αγοράς 15%, 5,8%, 0,7%  και 24,7%, αντίστοιχα), ενώ οι όµιλοι Ιασώ και 
Ιατρικού Κέντρου δραστηριοποιούνται µόνο στην αγορά των κλινικών (µερίδιο 
αγοράς 11,2% και 20,9%, αντίστοιχα) (ICAP, 2009).  

Η συνεχής µεγέθυνση των νοσοκοµειακών οµίλων στην Ελλάδα και η 
επέκτασή τους στο εξωτερικό αντικατοπτρίζεται σε ένα βαθµό στην αύξηση του 
κύκλου εργασιών κατά την περίοδο 2004-2008 κατά 21%, η οποία υπερβαίνει 
εκείνη των εταιρειών του κλάδου, η οποία ανέρχεται στο 17% (ΕΤΕ, 2009). Η 
επεκτατική πολιτική κρίνεται θετική, καθώς η κερδοφορία των οµίλων είναι 
υψηλή (17% για τους οµίλους και 14,5% για τις εταιρείες του κλάδου), όµως 
βραχυπρόθεσµα δηµιουργεί πιέσεις στη χρηµατοοικονοµική εικόνα τους. Ο 
αυξηµένος δανεισµός για την πραγµατοποίηση των επενδύσεων φαίνεται να 
βαρύνει τις µητρικές εταιρείες, οι συνεχείς προσθήκες εταιρειών στους οµίλους 
περιορίζει την ταχύτητα κυκλοφορίας ενεργητικού, καθώς οι νέες επενδύσεις 
αργούν να αποδώσουν στο µέγιστο των δυνατοτήτων τους.  

Η γενικότερη οικονοµική κρίση βρήκε τους οµίλους του κλάδου εν µέσω 
υλοποίησης σηµαντικών επιχειρηµατικών σχεδίων, εξαγορών και συγχωνεύσεων. 
Ειδικότερα ανά όµιλο υφίσταται: 
Όµιλος Ιατρικού Κέντρου: Το 2009 ο όµιλος εισήλθε και στον χώρο των 
µαιευτικών κλινικών µε τη λειτουργία της µαιευτικής-γυναικολογικής κλινικής 
«Γαία», δυναµικότητας 147 κλινών, εντός του νοσοκοµειακού ιδρύµατος 
Ερρίκος Ντυνάν. Ο όµιλος συνεχίζει την επενδυτική του ανάπτυξη στη Ρουµανία 
τόσο µε διαγνωστικά κέντρα όσο και µε την κατασκευή γενικών κλινικών.  
Όµιλος Υγεία: Η µεγέθυνση του οµίλου αποτελεί πάγιο στόχο της διοίκησης, ενώ 
µέσα στο 2009 πραγµατοποιήθηκαν επενδύσεις ύψους 50 εκατ. ευρώ σε όλα τα 
νοσοκοµεία του οµίλου, ενώ το 2010 λειτούργησε το Hygeia Hospital Tirana στη 
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γειτονική Αλβανία δυναµικότητας 220 κλινών. Ο όµιλος εξετάζει µεσοπρόθεσµα 
την υλοποίηση και δεύτερης εξαγοράς στην Τουρκία. Σύµφωνα µε τη διοίκηση 
του οµίλου, προτεραιότητα θα δοθεί στην περαιτέρω βελτίωση των παρεχόµενων 
υπηρεσιών, την καλύτερη οργάνωση και διαχείριση των εξαγοραζόµενων 
κλινικών στην Κωνσταντινούπολη (Ναυτεµπορική, 13/5/2010). 
Όµιλος Euromedica: Στο επενδυτικό πλάνο του οµίλου συγκαταλέγονται εκτός 
από τις εξαγορές διαγνωστικών κέντρων, η περαιτέρω ανάπτυξη στον τοµέα των 
κέντρων αποκατάστασης, στον ψυχιατρικό κλάδο και στις µονάδες φροντίδας 
ηλικιωµένων, η δηµιουργία νέων µονάδων υγείας στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό καθώς και η επέκταση στις βαλκανικές χώρες.  
Όµιλος Ιασώ: Το πρώτο στρατηγικό βήµα του οµίλου στην παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών εκτός νοµού Αττικής αποτελεί η έναρξη λειτουργίας γενικής-
µαιευτικής κλινικής στα τέλη του 2009 και η επικείµενη ανέγερση γενικής-
µαιευτικής κλινικής δυναµικότητας 200 κλινών στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη.   
Ευρωκλινική Αθηνών & Παίδων (όµιλος Hippokrates Holdings B.V.): Στόχος του 
οµίλου είναι η ανάπτυξη περαιτέρω συνεργασίας µε ιατρούς σε συνδυασµό 
πάντα µε την ανάπτυξη νέων ειδικοτήτων σε τοµείς της ιατρικής. Έχει 
προγραµµατισθεί η συνέχιση της ανανέωσης του βασικού ιατρικού και 
µηχανολογικού εξοπλισµού του οµίλου.  
Όµιλος Βιοϊατρικής: Μέρος του επενδυτικού σχεδίου αποτελεί το νέο κτίριο του 
διαγνωστικού κέντρου στους Αµπελόκηπους, ενώ ανακαινίσθηκαν οι τρεις 
κλινικές του οµίλου σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη.  

Όσο αφορά τη σύγκριση µε το εξωτερικό, οι διεθνείς νοσοκοµειακοί 
όµιλοι είναι καθετοποιηµένοι σε µεγαλύτερο βαθµό από τους εγχώριους, 
παρέχοντας ένα πακέτο υπηρεσιών υγείας που περιλαµβάνει πρωτοβάθµια και 
δευτεροβάθµια περίθαλψη καθώς και υπηρεσίες ασφαλειών υγείας. Παρ’ όλα 
αυτά, οι εγχώριοι νοσοκοµειακοί όµιλοι φαίνεται να είναι πιο κερδοφόροι, µε 
περιθώριο λειτουργικού κέρδους 18% έναντι 16% διεθνώς  και περιθώριο 
καθαρού κέρδους 4,3% έναντι 3,8% διεθνώς για το 2008 (ΕΤΕ, 2009). Ο 
περιορισµένος ρόλος της ιδιωτικής ασφάλισης και ο αυξηµένος ρόλος των 
ιατρών λειτουργούν ως ανάχωµα στις ανταγωνιστικές πιέσεις στον ελληνικό 
κλάδο, εξασφαλίζοντας έτσι υψηλότερα περιθώρια κέρδους.  

Στους Πίνακες 24.4 έως 24.6 παρουσιάζονται περιγραφικά στοιχεία των 
µεγαλύτερων µονάδων της αγοράς υγείας στη χώρα µας ταξινοµηµένα σε 
γενικές-νευροψυχιατρικές κλινικές, µαιευτικές-γυναικολογικές κλινικές και 
διαγνωστικά κέντρα. Εκτός από την επωνυµία της επιχείρησης παρατίθεται η 
κατηγορία της κλινικής, ο κύκλος εργασιών εκφρασµένος σε εκατ. ευρώ για το 
2008, ο αριθµός κλινών, ο αριθµός προσωπικού και πληροφοριακά στοιχεία 
σχετικά µε τη δραστηριότητά της.  
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24.5.2. Χρηµατοοικονοµική ανάλυση των γενικών-νευροψυχιατρικών 
κλινικών 

Στην παρούσα ενότητα παρατίθεται η χρηµατοοικονοµική ανάλυση των 
ιδιωτικών γενικών-νευροψυχιατρικών κλινικών για την περίοδο 1999-2008. 
Συγκεκριµένα εξετάζουµε πέντε δείκτες που αφορούν την απόδοση ενεργητικού, 
την απόδοση ιδίων κεφαλαίων, τη γενική ρευστότητα, τη δανειακή πίεση και το 
περιθώριο καθαρού κέρδους για 13 από τις µεγαλύτερες επιχειρήσεις του 
υποκλάδου µε κύκλο εργασιών πάνω από 20 εκατ. ευρώ το 2008.8  

Η αποδοτικότητα των επιχειρήσεων αξιολογείται µε τους δείκτες 
απόδοσης ενεργητικού9 και ιδίων κεφαλαίων10 (Πίνακα 24.7). Το 2008, η Ιασώ 
General καταγράφει την υψηλότερη θετική απόδοση ενεργητικού (8,88%), ενώ η 
Βιοκλινική Αθηνών την υψηλότερη αρνητική τιµή (-9,48%). Ο µέσος ετήσιος 
δείκτης απόδοσης ενεργητικού παρουσιάζει σηµαντικές αυξοµειώσεις και 
ειδικότερα το 2003-2004 καταγράφει αρνητικές τιµές, οι οποίες οφείλονται κατά 
κύριο λόγο στην αρνητική απόδοση ενεργητικού της Ιασώ General, του Λευκού 
Σταυρού Αθηνών και της Βιοκλινικής Αθηνών. Ο µέσος ετήσιος δείκτης 
απόδοσης ενεργητικού του υποκλάδου βρέθηκε να ισούται µε 2,58%, έναντι 
5,34% του συνόλου του κλάδου υγείας.  

Σχετικά µε τη µέση ετήσια απόδοση ιδίων κεφαλαίων µετά φόρων αυτή 
διαµορφώθηκε σε υψηλότερα επίπεδα συγκριτικά µε την απόδοση ενεργητικού, 
αγγίζοντας το 5,65% για το σύνολο του υποκλάδου, έναντι 11,16% του κλάδου 
υγείας. Από το ∆ιάγραµµα 24.11, παρατηρούµε ότι η διαχρονική τάση µεταβολής 
των δεικτών απόδοσης είναι παρόµοια, ενώ το 2003-2004 καταγράφει αρνητικές 
τιµές. Επίσης, οι κλινικές του υποκλάδου διαφαίνεται ότι λειτουργούν πολύ κάτω 
από τον µέσο όρο αποδοτικότητας της αγοράς υγείας.  

                                                 
8 Θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι κάποιες από τις  επιχειρήσεις δηµοσιεύουν τους ισολογισµούς 
τους βάσει των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, γεγονός που επηρεάζει την συγκρισιµότητα 
µεταξύ των δεικτών που προκύπτουν από µεγέθη εκφρασµένα σύµφωνα µε το ενιαίο λογιστικό 
σχέδιο. ∆ιευκρινίζεται ότι η επιχείρηση Περσεύς Α.Ε. δεν εµφανίζει χρηµατοοικονοµικούς 
δείκτες για το έτος 1999 και η Ευρωθεραπεία-Αθήναιον Α.Ε. για τα έτη 1999-2003. 
9 Για τον ορισµό του δείκτη βλέπε Εισαγωγή (ενότητα 1.3).  
10 Για τον ορισµό του δείκτη βλέπε Εισαγωγή (ενότητα 1.3). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 24.4 
Παρουσίαση γενικών – νευροψυχιατρικών κλινικών, 2008 

 Επωνυµία  ∆ραστηριότητα  Κύκλος 
εργασιών 2008 
(εκατ. ευρώ) 

Αριθµός 
κλινών  

Αριθµός 
προσωπικού 

Άλλα στοιχεία 

1 ΙΑΤΡΙΚΟ 
ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. 

Γενικές κλινικές  278,476 1250 3010 Εκµεταλλεύεται 7 κλινικές στην Αττική, 1 στη Θεσσαλονίκη, 3 διαγνωστικά 
κέντρα στη  Ρουµανία και 6 γραφεία εκπροσώπησης σε ισάριθµες πόλεις της 
Βαλκανικής. Το 30,7% των  µετοχών της κατέχει η γερµανική εταιρεία Asklepios 
Kliniken GmbH. Το 2008 το 84% των εσόδων  της προέρχεται από τους 
εσωτερικούς ασθενείς. Κατατάσσεται στην 1η θέση µεταξύ των 20 µεγαλύτερων 
εταιρειών του κλάδου Υγείας βάσει του κύκλου εργασιών του 2008. 

2 ΥΓΕΙΑ 
∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΚΑΙ 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ 
ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ 

Γενική κλινική  159,708 258 1119 Περιλαµβάνει 3 κλινικές στην Αθήνα, 4 στην Τουρκία, 2 στην Κύπρο και 1 υπό 
ανέγερση στην Αλβανία. Το 49% του µετοχικού της κεφαλαίου ανήκει στον όµιλο 
Marfin Financial Group AE. Τα έσοδα από τους εσωτερικούς ασθενείς κάλυψαν το 
85% των συνολικών εσόδων του 2008. Επένδυσε 17 εκατ. ευρώ στην προµήθεια 
νέου ιατρικού εξοπλισµού. Έχει συνάψει συµφωνία στρατηγικής συνεργασίας µε 
το Μητέρα. Κατατάσσεται στην 2η θέση µεταξύ των 20 µεγαλύτερων εταιρειών 
του κλάδου Υγείας βάσει του κύκλου εργασιών του 2008. 

3 EUROMEDICA 
S.A.  

Γενικές, 
µαιευτικές & 
διαγνωστικά 
κέντρα 

159,403 1579 2510 Έχει παρουσία σε 23 πόλεις και 21 νοµούς και στο εξωτερικό. Περιλαµβάνει 17 
γενικές και µαιευτικές κλινικές, 48 διαγνωστικά κέντρα, 3 οφθαλµολογικά κέντρα 
και 9 κέντρα αποκατάστασης. ∆ιατηρεί συµβάσεις µε όλα σχεδόν τα ασφαλιστικά 
ταµεία και τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Το 2008 το 61% των εσόδων των 
κλινικών προήλθε από τους κρατικούς ασφαλιστικούς οργανισµούς και το 81% 
των επισκέψεων στα διαγνωστικά κέντρα  πραγµατοποιήθηκε µέσω συστάσεων 
ιατρών. Κατατάσσεται στην 3η θέση µεταξύ των 20 µεγαλύτερων εταιρειών του 
κλάδου Υγείας βάσει του κύκλου εργασιών του 2008.  

4 ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΕ  
(Metropolitan 
Hospital) 

Γενική κλινική  91,444 238 840 Τα έσοδα από τους εσωτερικούς ασθενείς κάλυψαν το 82% των συνολικών εσόδων 
το 2008. Στην επόµενη διετία πρόκειται να αναπτύξει νέες διαγνωστικές υπηρεσίες 
και νοσηλευτικά τµήµατα επένδυσης 20 εκατ. ευρώ. Κατατάσσεται στην 6η θέση 
µεταξύ των 20 µεγαλύτερων εταιρειών του κλάδου Υγείας βάσει του κύκλου 
εργασιών του 2008. 

5 ΙΑΣΩ GENERAL 
ΑΕ 

Γενική κλινική  70,623 237 603 Ο  όµιλος Ιασώ προγραµµατίζει να επενδύσει µέσα στην επόµενη τριετία περίπου 
130 εκατ. ευρώ, µε στόχο την ανάπτυξη νέων ιατρικών υπηρεσιών σε συνδυασµό 
µε τη γεωγραφική επέκταση. Κατατάσσεται στην 8η θέση µεταξύ των 20 
µεγαλύτερων εταιρειών του κλάδου Υγείας βάσει του κύκλου εργασιών του 2008. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 24.4 (συνέχεια) 
6 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 

ΑΕ 
Γενική κλινική  60,449 256 505 Είναι θυγατρική της µη κερδοσκοπικής εταιρείας AMG International (ΗΠΑ), ενώ 

στο µετοχικό της κεφάλαιο συµµετέχει η Euromedica.  ∆ιατηρεί συµφωνίες µε όλα 
τα κρατικά ασφαλιστικά ταµεία και ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Μέσα στο 
2008 ολοκλήρωσε επένδυση επέκτασης συνολικού προϋπολογισµού 25 εκατ. 
ευρώ. Κατατάσσεται στην 9η θέση µεταξύ των 20 µεγαλύτερων εταιρειών του 
κλάδου Υγείας βάσει του κύκλου εργασιών του 2008. 
 

7 ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ 
ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ 

Γενική κλινική 59,988 156 510 Είναι θυγατρική της ολλανδικής εταιρείας Hippokrates Holding B.V. και 
συµµετέχει εξ ολοκλήρου στο µετοχικό κεφάλαιο της Ευρωκλινικής  Παίδων ΑΕ. 
Το 2008 το 47% των εσόδων  προήλθε από ιδιώτες και το 40% από ασφαλιστικές 
εταιρείες. Κατατάσσεται στην 10η θέση µεταξύ των 20 µεγαλύτερων εταιρειών του 
κλάδου Υγείας βάσει του κύκλου εργασιών του 2008. 
 

8 ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ  
 

Γενική κλινική  30,891 140 270 Κατατάσσεται στην 11η θέση µεταξύ των 20 µεγαλύτερων εταιρειών του κλάδου 
Υγείας βάσει του συνόλου ενεργητικού 2008. 

9 ΕΥΡΩΘΕΡΑΠΕΙΑ 
- ΑΘΗΝΑΙΟΝ ΑΕ  

Γενική κλινική  28,772 102 170 Οι εσωτερικοί ασθενείς αντιπροσωπεύουν το σύνολο σχεδόν των ετήσιων εσόδων 
της.  
 

10 ΛΕΥΚΟΣ 
ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ 
 

Γενική κλινική  23,631 88 200 Το µεγαλύτερο µέρος των εσόδων της προήλθε από τους ασφαλισµένους του 
∆ηµοσίου.  

11 ∆ΡΑΓΙΝΗ Ε.∆. ΑΕ  
(Mediterranean 
Hospital) 
 

Γενική κλινική  23,183 110 250 Συνεργάζεται µε όλα τα ταµεία του ∆ηµοσίου. Σε εξέλιξη βρίσκεται επένδυση που 
αφορά τη δηµιουργία νέας πτέρυγας 40 κλινών.  

12 ΚΥΑΝΟΥΣ 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΕ 

Γενική κλινική  20,700 99 200 Είναι θυγατρική της Diophar AE, η οποία δραστηριοποιείται στις εισαγωγές 
ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού. Οι ασφαλισµένοι του ∆ηµοσίου αντιπροσωπεύουν 
πάνω από το µισό των συνολικών ετήσιων εσόδων.  
 

13 ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ 
ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ 

Γενική κλινική  20,068 115 113 Ανήκει στον όµιλο εταιρειών της Βιοϊατρικής Α.Ε. και απευθύνεται κυρίως σε 
ασφαλισµένους του ΙΚΑ. Ο τοµέας της αναβάθµισης της τεχνολογικής υποδοµής 
απορροφά το µεγαλύτερο µέρος του προϋπολογισµού της. Κατατάσσεται στην 12η 
θέση µεταξύ των 20 µεγαλύτερων εταιρειών του κλάδου Υγείας βάσει του κύκλου 
εργασιών του 2008. 

Πηγή: ∆ηµοσιευµένοι Ισολογισµοί,  ICAP. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 24.5 
Παρουσίαση µαιευτικών γυναικολογικών κλινικών, 2008 

 Επωνυµία  ∆ραστηριότητα  Κύκλος 
εργασιών 
2008 
(εκατ. ευρώ) 

Αριθµός 
κλινών  

Αριθµός 
προσωπικού 

Άλλα στοιχεία 

1 ΙΑΣΩ ΑΕ Μαιευτική 
Γυναικολογική  
Παιδιατρική  

113,599 333 1008 Η Euromedica κατέχει µικρό ποσοστό των µετοχών της. Τα έσοδα από τους 
εσωτερικούς ασθενείς κάλυψαν το 78% των συνολικών εσόδων το 2008. 
Προγραµµατίζεται να επενδύσει περίπου 130 εκατ. ευρώ µέσα στην επόµενη 
τριετία µε στόχο την ανάπτυξη νέων ιατρικών υπηρεσιών σε συνδυασµό µε τη 
γεωγραφική επέκταση.  Κατατάσσεται στην 4η θέση µεταξύ των 20 
µεγαλύτερων εταιρειών του κλάδου Υγείας βάσει του κύκλου εργασιών του 
2008. 
 

2 ΜΗΤΕΡΑ ΑΕ Μαιευτική 
Γυναικολογική  
Γενική 
Παιδιατρική  

93,191 375 887 Κύριος µέτοχος είναι το θεραπευτήριο Υγεία. Τα έσοδα από τους εσωτερικούς 
ασθενείς κάλυψαν το 79% των συνολικών εσόδων το 2008. Κατατάσσεται 
στην 5η θέση µεταξύ των 20 µεγαλύτερων εταιρειών του κλάδου Υγείας βάσει 
του κύκλου εργασιών του 2008. 
 

3 ΛΗΤΩ ΑΕ  Μαιευτική 
Γυναικολογική  

24,246 97 290 Το 2008 το 77% των εσόδων της καλύφθηκε από τους εσωτερικούς ασθενείς.  

4 ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΕ  Μαιευτική 
Γυναικολογική  

16,717 116 222 Είναι θυγατρική της Euromedica και αντικατέστησε τις κλινικές «Τατιάνα» και 
«Ρέα».  
 

5 ΓΕΝΕΣΙΣ 
ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ  

Μαιευτική 
Γυναικολογική  

4,876 35 36  
 
 

6 Ι∆ΙΩΤΙΚΟ 
ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ  
ΠΑΤΡΩΝ ΑΕ  

Μαιευτική 
Γυναικολογική  

1,007 22 25 Είναι συµβεβληµένη µε το ∆ηµόσιο και διάφορα ασφαλιστικά ταµεία.  Το 
επενδυτικό της πρόγραµµα για το 2007 ανήλθε σε 200 χιλ. ευρώ και αφορούσε 
ιατροτεχνολογικό και ξενοδοχειακό εξοπλισµό.  
 

7 EUROMEDICA 
ΘΕΟΤΟΚΟΣ ΑΕ. 

Μαιευτική 
Γυναικολογική  

764 24 28 Είναι θυγατρική της Euromedica και συµβεβληµένη αποκλειστικά µε το ΙΚΑ.  

Πηγή: ∆ηµοσιευµένοι Ισολογισµοί , ICAP. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  24.6 

Παρουσίαση διαγνωστικών κέντρων, 2008 
 Επωνυµία  ∆ραστηριότητα  Κύκλος 

εργασιών 2008 
(εκατ. ευρώ) 

 Αριθµός 
προσωπικού 

Άλλα στοιχεία 

1 ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. ∆ιαγνωστικό 
κέντρο  

86,120  909 Στο δίκτυό της εντάσσονται 26 διαγνωστικά κέντρα στην Αττική και 1 στη 
Θεσσαλονίκη. ∆ιατηρεί συνεργασία µε την  Mayo Clinic, στα πλαίσια της οποίας η 
τιτλούχος θα αποτελέσει το κέντρο διενέργειας κλινικών µελετών για τη ΝΑ Ευρώπη. 
Κατατάσσεται στην 7η θέση µεταξύ των 20 µεγαλύτερων εταιρειών του κλάδου 
Υγείας βάσει του κύκλου εργασιών 2008. 

2 ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΓΝ. 
ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Α.Ε. 

∆ιαγν. κέντρο 
Ογκολ. κλινική  

25,872  148 Πέρα του διαγνωστικού κέντρου λειτουργεί και ογκολογική κλινική δυναµικότητας 20 
κλινών. Το επενδυτικό της πρόγραµµα για το 2009 ανήλθε σε 5 εκατ. ευρώ.  

3 ∆ΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε. ∆ιαγνωστικό 
κέντρο  
 

9,611  150 Λειτουργεί 8 διαγνωστικά κέντρα στην Αττική.  

4 ΕΥΡΩ∆ΙΑΓΝΩΣΗ 
Ι.Α.Ε. 

∆ιαγνωστικό 
κέντρο 

8,652  60 Είναι θυγατρική της Βιοϊατρικής και διατηρεί 6 διαγνωστικά κέντρα στη 
Θεσσαλονίκη. Το µεγαλύτερο µέρος των εσόδων της προέρχεται από τους 
ασφαλισµένους στα ταµεία του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. Το επενδυτικό της 
πρόγραµµα για τη 2ετία 2005-2006 ανήλθε σε 1,5 εκατ. ευρώ και αφορούσε δαπάνες 
αγοράς νέου εξοπλισµού.  

5 ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΗ 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ 
ΕΠΕ 

Κέντρο 
εξωσωµατικής 
γονιµοποίησης 

8,507  29  

7 ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΡΗΤΗΣ 
ΑΕ 

∆ιαγνωστικό 
κέντρο  

6,485  79 Ανήκει στον όµιλο διαγνωστικών κέντρων Euromedic International, η οποία διατηρεί 
12 διαγνωστικά κέντρα σε 6 διαφορετικές ελληνικές πόλεις. Η Euromedic είναι 
ολλανδική εταιρεία συµµετοχών, η οποία διαχειρίζεται πλήθος διαγνωστικών κέντρων 
σε διάφορες χώρες της Ευρώπης.  

9 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ∆ΙΑΚΟΠΩΝ 
ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ  

Κέντρο 
αιµοκάθαρσης  

5,889  130 ∆ιατηρεί 2 υποκαταστήµατα στην Αττική και 1 στην Καλαµάτα και απευθύνεται και 
σε αλλοδαπούς τουρίστες.  

10 ΒΙΟΦΟΡΜΑ Ι.Α.Ε. ∆ιαγνωστικό 
κέντρο 

5,716  68 ∆ιενεργεί κυρίως αναλύσεις για λογαριασµό άλλων διαγνωστικών κέντρων.  
 

11 ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ∆. 
ΕΠΕ 

∆ιαγνωστικό 
κέντρο  

5,154  49 Το µεγαλύτερο µέρος των εσόδων προέρχεται από ασφαλισµένους του δηµοσίου 
τοµέα.  
 

Πηγή: ∆ηµοσιευµένοι Ισολογισµοί , ICAP.



 

 221

ΠΙΝΑΚΑΣ 24.7 
∆είκτες χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης των γενικών-νευροψυχιατρικών κλινικών, 1999-2008 

Μεταβλητή 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Απόδοση ενεργητικού (%) 

ΙΑΤΡΙΚΟ 
ΑΘΗΝΩΝ ΕΑΕ* 19,28 7,87 2,62 1,20 0,59 0,98 5,76 5,97 5,59 1,12 
ΥΓΕΙΑ * 10,35 8,47 10,70 5,38 1,29 -2,40 -2,30 1,30 4,05 1,40 
EUROMEDICA* 24,99 2,13 1,28 1,61 0,37 2,81 1,33 2,71 5,44 -6,37 
ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΕ*  -0,03 -3,51 -2,36 1,60 4,00 4,92 4,82 4,67 5,34 
ΙΑΣΩ GENERAL* 8,00 2,05 -1,13 -2,23 -25,13 -19,69 -14,19 -2,67 2,40 8,88 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 10,95 7,21 0,60 0,93 0,68 1,13 1,42 3,66 1,84 -2,82 
ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ 
ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ -27,59 -23,55 -9,87 3,70 14,39 13,87 15,52 14,96 11,40 2,33 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΑΘΗΝΩΝ  -1,44 -11,05 -3,51 4,06 4,98 6,27 8,44 11,31 9,42 3,36 
ΕΥΡΩΘΕΡΑΠΕΙΑ 
- ΑΘΗΝΑΙΟΝ ΑΕ       -0,66 -8,08 -18,21 -6,62 0,09 
ΛΕΥΚΟΣ 
ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ 6,11 5,68 -12,34 -23,53 -7,95 -20,76 -17,56 -1,75 6,37 4,04 
∆ΡΑΓΙΝΗ Ε.∆. ΑΕ 0,69 5,62 -4,59 6,21 5,74 4,02 1,37 2,72 1,65 1,53 
ΚΥΑΝΟΥΣ 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΕ 2,53 0,55 -10,20 -7,96 0,40 0,67 0,23 0,26 -2,14 -4,17 
ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ 
ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ 4,49 0,08 0,02 0,00 -8,85 -11,38 -16,60 -18,29 -2,45 -9,48 
Υποκλάδος 9,76 3,86 1,87 0,97 -0,65 -0,10 1,90 3,64 4,11 0,44 
Σύνολο κλάδου 11,17 6,29 4,60 3,77 2,51 3,15 5,23 6,63 6,75 3,26 

Απόδοση ιδίων κεφαλαίων µετά φόρων (%) 
ΙΑΤΡΙΚΟ 
ΑΘΗΝΩΝ ΕΑΕ* 30,98 13,40 5,34 2,93 1,52 2,55 15,06 16,84 15,64 3,07 
ΥΓΕΙΑ * 36,43 28,60 35,10 12,25 3,06 -6,37 -7,61 2,55 5,35 3,08 
EUROMEDICA* 28,10 2,82 2,16 3,00 0,76 6,95 3,47 7,48 13,40 -22,51 
ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΕ*  -0,04 -5,11 -4,15 3,17 10,54 11,43 10,43 10,32 11,79 
ΙΑΣΩ GENERAL* 12,18 2,20 -1,20 -3,19 -66,26 -71,29 -80,90 -26,62 34,21 23,54 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 28,25 13,98 1,26 2,40 2,04 3,71 5,53 18,05 9,98 -21,25 
ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ 
ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ 

-
124,29 -31,40 -13,20 5,40 20,43 19,52 22,72 23,03 16,21 7,19 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ  -5,42 -56,37 -18,70 19,84 19,62 20,75 22,11 21,00 16,43 6,14 
ΕΥΡΩΘΕΡΑΠΕΙΑ 
- ΑΘΗΝΑΙΟΝ ΑΕ       -1,39 -18,31 -343,65 -99,66 2,39 
ΛΕΥΚΟΣ 
ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ 12,14 11,21 -32,05 -209,04 -1.428,57 -137,21 -64,60 -8,72 58,68 45,06 
∆ΡΑΓΙΝΗ Ε.∆. ΑΕ 1,10 9,58 -9,86 10,17 10,62 8,10 3,29 7,99 7,68 7,18 
ΚΥΑΝΟΥΣ 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΕ 5,14 1,33 -35,56 -52,89 1,34 2,34 0,63 0,87 -6,14 -19,43 
ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ 
ΑΘΗΝΩΝ  5,25 0,11 0,04 0,00 -24,76 -42,03 -189,30 -120,03 -14,93 -143,83 
Υποκλάδος 20,28 6,93 3,61 2,07 -1,53 -0,26 5,10 9,65 9,41 1,23 
Σύνολο κλάδου 21,53 10,50 8,16 7,05 5,20 7,17 12,10 15,62 15,44 8,83 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 24.7 (συνέχεια) 
Μεταβλητή 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Γενική ρευστότητα 
ΙΑΤΡΙΚΟ 
ΑΘΗΝΩΝ ΕΑΕ* 1,21 0,54 0,91 1,05 0,89 0,79 0,75 0,69 1,60 1,55 
ΥΓΕΙΑ * 0,57 0,67 0,62 0,88 0,68 0,51 0,52 0,64 0,42 0,64 
EUROMEDICA* 3,10 1,47 1,27 1,02 0,87 0,47 0,57 0,66 1,15 1,17 
ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΕ*  0,24 0,56 0,50 0,70 0,56 0,85 0,75 1,13 1,09 
ΙΑΣΩ GENERAL* 0,93 9,26 5,61 0,16 0,15 0,29 0,46 0,48 0,73 1,18 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 1,33 1,56 1,34 1,21 1,16 1,12 0,93 0,95 0,92 0,84 
ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ 
ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ 0,96 1,30 1,56 1,91 1,79 2,10 2,38 2,30 2,62 1,98 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ  8,01 0,27 0,68 0,93 1,12 1,37 1,70 1,65 1,72 1,44 
ΕΥΡΩΘΕΡΑΠΕΙΑ 
- ΑΘΗΝΑΙΟΝ ΑΕ       1,02 1,24 0,88 0,83 0,87 
ΛΕΥΚΟΣ 
ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ 1,66 1,73 1,42 0,96 0,93 0,78 1,07 0,86 0,91 0,93 
∆ΡΑΓΙΝΗ Ε.∆. ΑΕ 1,47 1,23 0,68 0,93 0,93 0,93 0,89 0,91 0,92 0,99 
ΚΥΑΝΟΥΣ 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΕ 1,64 1,31 0,92 0,79 1,01 0,99 1,17 1,05 1,13 1,03 
ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ 
ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ 1,31 0,94 0,57 0,51 0,44 0,23 0,42 0,43 0,49 0,53 
Υποκλάδος 1,08 0,93 1,01 0,94 0,84 0,73 0,79 0,80 1,05 0,97 
Σύνολο κλάδου 0,00 0,00 1,18 1,05 0,91 0,84 0,88 0,88 1,06 0,96 

∆ανειακή πίεση 
ΙΑΤΡΙΚΟ 
ΑΘΗΝΩΝ ΕΑΕ* 0,38 0,41 0,51 0,59 0,61 0,62 0,62 0,65 0,64 0,64 
ΥΓΕΙΑ * 0,72 0,70 0,69 0,56 0,58 0,62 0,70 0,49 0,24 0,54 
EUROMEDICA* 0,11 0,24 0,41 0,47 0,51 0,59 0,62 0,64 0,59 0,72 
ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΕ*  0,25 0,31 0,43 0,49 0,62 0,57 0,54 0,55 0,55 
ΙΑΣΩ GENERAL* 0,34 0,07 0,06 0,30 0,62 0,72 0,82 0,90 0,93 0,62 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ  0,61 0,48 0,52 0,61 0,66 0,69 0,74 0,80 0,82 0,87 
ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ 
ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ 0,78 0,25 0,25 0,32 0,30 0,29 0,32 0,35 0,30 0,68 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ  0,73 0,80 0,81 0,80 0,75 0,70 0,62 0,46 0,43 0,45 
ΕΥΡΩΘΕΡΑΠΕΙΑ 
- ΑΘΗΝΑΙΟΝ ΑΕ       0,52 0,56 0,95 0,93 0,96 
ΛΕΥΚΟΣ 
ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ 0,50 0,49 0,61 0,89 0,99 0,85 0,73 0,80 0,89 0,91 
∆ΡΑΓΙΝΗ Ε.∆. ΑΕ 0,37 0,41 0,53 0,39 0,46 0,50 0,58 0,66 0,78 0,79 
ΚΥΑΝΟΥΣ 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΕ 0,51 0,58 0,71 0,85 0,70 0,72 0,64 0,70 0,65 0,79 
ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ 
ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ 0,14 0,27 0,40 0,55 0,64 0,73 0,91 0,85 0,84 0,93 
Υποκλάδος 0,52 0,44 0,48 0,53 0,57 0,61 0,63 0,62 0,56 0,64 
Σύνολο κλάδου 0,48 0,40 0,44 0,47 0,52 0,56 0,57 0,58 0,56 0,63 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 24.7 (συνέχεια) 
Μεταβλητή 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Περιθώριο καθαρού κέρδους µετά φόρων (%) 
ΙΑΤΡΙΚΟ 
ΑΘΗΝΩΝ ΕΑΕ* 41,97 17,12 5,96 2,26 1,03 2,00 10,74 10,73 10,02 1,97 
ΥΓΕΙΑ * 10,01 9,93 12,35 7,46 1,96 -5,14 -3,62 2,68 16,39 7,52 
EUROMEDICA* 105,37 19,48 3,61 4,59 0,87 6,96 3,26 6,58 16,34 -20,60 
ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΕ*  -27,50 -35,74 -6,60 3,79 8,99 11,70 11,23 11,13 12,07 
ΙΑΣΩ GENERAL* 4,02 8,56 -4,44 -160,15 -202,55 -73,54 -35,71 -5,07 4,02 13,83 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 5,77 5,39 0,49 0,67 0,53 0,88 1,18 3,78 2,06 -3,35 
ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ 
ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ -66,83 -24,00 -7,42 2,80 12,62 13,52 18,70 18,05 16,45 5,79 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ   -84,46 -5,65 4,94 4,81 6,07 6,89 13,49 10,51 4,18 
ΕΥΡΩΘΕΡΑΠΕΙΑ 
- ΑΘΗΝΑΙΟΝ ΑΕ       -0,38 -6,96 -13,09 -7,01 0,10 
ΛΕΥΚΟΣ 
ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ 2,49 2,43 -5,63 -11,60 -4,22 -11,71 -13,82 -1,39 5,00 3,59 
∆ΡΑΓΙΝΗ Ε.∆. ΑΕ 1,04 5,66 -3,46 4,89 4,17 2,58 0,89 1,73 1,43 1,42 
ΚΥΑΝΟΥΣ 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΕ 2,29 0,47 -9,71 -9,10 0,50 0,91 0,30 0,37 -3,10 -6,15 
ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ 
ΑΘΗΝΩΝ  354,55 1,25 0,04 0,00 -17,78 -23,51 -31,99 -34,77 -4,85 -16,65 
Υποκλάδος 13,77 6,69 3,31 1,67 -1,08 -0,18 3,28 6,27 8,34 1,02 
Σύνολο κλάδου 14,26 10,39 7,65 6,24 3,95 5,36 8,38 10,70 12,16 6,64 

       *Ισολογισµοί  βάσει ∆.Λ.Π. 
         Πηγή: ∆ηµοσιευµένοι ισολογισµοί, ICAP. Επεξεργασία ΚΕΠΕ. 

Από τη διαγραµµατική απεικόνιση του µέσου όρου των δεικτών 
αποδοτικότητας για την περίοδο 1999-2008 των 13 γενικών κλινικών 
(∆ιάγραµµα 24.12) παρατηρούµε ότι 8 επιχειρήσεις παρουσίασαν θετική µέση  
απόδοση ενεργητικού, η οποία κυµαίνεται από 1,52% έως 5,10%, µε το Ιατρικό 
Αθηνών να κατέχει την πρώτη θέση, ενώ οι υπόλοιπες 5 επιχειρήσεις 
καταγράφουν αρνητική µέση απόδοση της τάξης 4,37% έως 6,70%, µε την 
Ευρωθεραπεία Αθηνών να εµφανίζει τη χαµηλότερη τιµή. 

Η εικόνα δεν διαφοροποιείται σηµαντικά για την αποδοτικότητα των ιδίων 
κεφαλαίων. Οι 7 γενικές κλινικές παρουσίασαν θετική µέση αποδοτικότητα που 
κυµαίνεται από 4,54% έως 11,24%, µε το Υγεία να κατέχει την πρώτη θέση. Οι 
υπόλοιπες κλινικές καταγράφουν αρνητική µέση απόδοση µε τον Λευκό Σταυρό 
Αθηνών να εµφανίζει την ακραία αρνητική τιµή 175,31%.   
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 24.11 
∆ιαχρονική εξέλιξη των χρηµατοοικονοµικών δεικτών των γενικών-

νευροψυχιατρικών κλινικών, 1999-2008 
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Πηγή: ∆ηµοσιευµένοι ισολογισµοί , ICAP. Επεξεργασία ΚΕΠΕ. 

Ο δείκτης γενικής ρευστότητας11 είναι ο πλέον χρησιµοποιούµενος δείκτης 
για την αξιολόγηση της ρευστότητας των επιχειρήσεων. Η µέση γενική 
ρευστότητα των κλινικών για την περίοδο 1999-2008 διαµορφώθηκε στο 0,91 
έναντι 0,78 για το σύνολο της αγοράς υγείας. Το 2008, όπως παρατίθεται στον 
Πίνακα 24.7, η Ευρωκλινική Αθηνών παρουσιάζει τον υψηλότερο δείκτη γενικής 
ρευστότητας (1,98), ακολουθεί το Ιατρικό Αθηνών (1,55) και η Κεντρική 
Κλινική Αθηνών (1,44).  

                                                 
11 Για τον ορισµό του δείκτη βλέπε Εισαγωγή (ενότητα 1.3). 
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Σε ό,τι αφορά τις 13 µεγαλύτερες επιχειρήσεις του υποκλάδου, 
παρατηρούµε από το ∆ιάγραµµα 24.12, ότι 8 επιχειρήσεις διαµόρφωσαν την 
περίοδο 1999-2008 µέση γενική ρευστότητα υψηλότερη από τον µέσο όρο του 
υποκλάδου, µε το Ιασώ General, την Ευρωκλινική Αθηνών και την Κεντρική 
Κλινική Αθηνών να κατέχουν την πρώτη θέση. 

Ο δείκτης δανειακής πίεσης12 αξιολογεί το επίπεδο δανεισµού των 
επιχειρήσεων. Η µέση δανειακή πίεση του υποκλάδου για την περίοδο 1999-
2008 ανήλθε στο 0,56 έναντι 0,52 για το σύνολο της αγοράς υγείας (Πίνακας 
24.7). Το 2008, η Ευρωθεραπεία-Αθήναιον καταγράφει τον υψηλότερο δείκτη 
δανειακής πίεσης, της τάξης του 0,96 και ακολουθεί η Βιοκλινική Αθηνών µε 
0,93. Η µέση διαχρονική τάση του δείκτη δανειακής πίεσης του υποκλάδου, η 
οποία απεικονίζεται στο ∆ιάγραµµα 24.11, παρουσιάζει άνοδο µετά το 2000, 
υποδηλώνοντας την αύξηση της εξάρτησης των επιχειρήσεων από τα ξένα 
κεφάλαια.  

Σε ό,τι αφορά τη µέση δανειακή πίεση των 13 επιχειρήσεων κατά την 
περίοδο 1999-2008, παρατηρούµε από το ∆ιάγραµµα 24.12, ότι 5 επιχειρήσεις 
διαµόρφωσαν δανειακή πίεση πάνω από τον µέσο όρο του υποκλάδου µε την 
Ευρωθεραπεία-Αθήναιον να κατέχει την πρώτη θέση.  

Ο δείκτης περιθωρίου καθαρού κέρδους µετά φόρων13 χρησιµοποιείται για 
την αξιολόγηση της κερδοφορίας (Πίνακας 24.7). Το περιθώριο καθαρού 
κέρδους των 13 µεγαλύτερων επιχειρήσεων της αγοράς των κλινικών για την 
περίοδο 1999-2008 παρουσιάζει αυξοµειώσεις, όπως απεικονίζεται στο 
∆ιάγραµµα 24.11, ενώ το διάστηµα 2003-2004 καταγράφει και αρνητικές τιµές. 
Το µέσο ετήσιο περιθώριο κέρδους για το σύνολο των επιχειρήσεων του 
υποκλάδου στην τελευταία δεκαετία διαµορφώθηκε στο 4,31% έναντι 8,57% για 
τον κλάδο υγείας. Παρατηρούµε, δηλαδή, ότι η αγορά των γενικών-
νευροψυχιατρικών κλινικών την τελευταία δεκαετία λειτούργησε µε µέσο 
περιθώριο κέρδους χαµηλότερο από τον µέσο όρο του αντίστοιχου δείκτη του 
κλάδου της υγείας.  

Από πλευράς επιχειρήσεων, το 2008 οχτώ επιχειρήσεις λειτούργησαν µε 
περιθώριο καθαρού κέρδους πάνω από τον µέσο όρο του υποκλάδου, µε την 
πρώτη θέση να κατέχει το Ιασώ General µε 13,83% και ακολουθεί η Περσεύς µε 
12,07%. Σε ό,τι αφορά το µέσο περιθώριο κέρδους για την περίοδο 1999-2008, 
βρέθηκε να είναι αρνητικό για τις 7 από τις 13 επιχειρήσεις, όπως απεικονίζεται 
στο ∆ιάγραµµα 24.12.  
 

 
 

                                                 
12 Για τον ορισµό του δείκτη βλέπε Εισαγωγή (ενότητα 1.3). 
13 Για τον ορισµό του δείκτη βλέπε Εισαγωγή (ενότητα 1.3).  
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 24.12  
Μέσος όρος των χρηµατοοικονοµικών δεικτών των 13 µεγαλύτερων γενικών -  

νευροψυχιατρικών κλινικών, 1999-2008. 
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Πηγή: ∆ηµοσιευµένοι ισολογισµοί, ICAP. Επεξεργασία ΚΕΠΕ. 

24.5.3. Χρηµατοοικονοµική ανάλυση των µαιευτικών-γυναικολογικών 
κλινικών 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η χρηµατοοικονοµική ανάλυση των 7 
µεγαλύτερων µαιευτικών-γυναικολογικών κλινικών, µε κύκλο εργασιών πάνω 
από 750 χιλιάδες ευρώ, για την περίοδο 1999-2008.14  

Στον Πίνακα 24.8 παρατίθεται ο δείκτης απόδοσης ενεργητικού και ιδίων 
κεφαλαίων. Το 2008, η Γένεσις Αθηνών καταγράφει την υψηλότερη θετική 
απόδοση ενεργητικού (44,85%), ενώ η Euromedica Θεοτόκος την υψηλότερη 

                                                 
14 ∆ιευκρινίζεται ότι η επιχείρηση Γένεσις ΑΕ δεν εµφανίζει χρηµατοοικονοµικούς δείκτες για 
το έτος 1999 και η Γένεσις Αθηνών ΑΕ για τα έτη 1999-2004, εφόσον ολοκληρώθηκε η πρώτη 
διαχειριστική χρήση τους το 2000 και 2005, αντίστοιχα. 
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αρνητική τιµή (-51,23%). Ο µέσος ετήσιος δείκτης απόδοσης ενεργητικού του 
υποκλάδου αυξάνεται, όπως απεικονίζεται στο ∆ιάγραµµα 24.13, από 9% το 
1999 σε 13,66% το 2008. Ο µέσος ετήσιος δείκτης απόδοσης ενεργητικού της 
αγοράς των µαιευτικών κλινικών διαµορφώθηκε στο 11,53% έναντι 5,34% του 
συνόλου του κλάδου υγείας.  

Η µέση ετήσια απόδοση ιδίων κεφαλαίων είναι υψηλότερη από την 
απόδοση ενεργητικού και διαµορφώθηκε στο 17,43% για τον υποκλάδο, έναντι 
11,16% για το σύνολο της αγοράς υγείας. Από το ∆ιάγραµµα 24.13, 
παρατηρούµε ότι, µετά το 2001, οι µαιευτικές κλινικές λειτουργούν µε 
αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων υψηλότερη από τον µέσο όρο της αγοράς 
υγείας.  

Σχετικά µε τον µέσο όρο των δεικτών αποδοτικότητας των 7 µαιευτικών 
κλινικών για την περίοδο 1999-2008 (∆ιάγραµµα 24.14) παρατηρούµε ότι 4 
επιχειρήσεις εµφανίζουν µέση απόδοση ενεργητικού πάνω από τον µέσο όρο του 
υποκλάδου, µε το Λητώ να κατέχει την πρώτη θέση µε 20,31% και ακολουθεί η 
Γένεσις ΑΕ µε 18,33%.  

Η εικόνα διαφοροποιείται για την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων. Οι 
µαιευτικές κλινικές Euromedica Θεοτόκος και το Ιδιωτικό Μαιευτήριο Πατρών 
διαµορφώνουν αρνητικές µέσες τιµές απόδοσης ιδίων κεφαλαίων για την υπό 
εξέταση περίοδο. Αντίθετα, η Γένεσις Αθηνών παρουσιάζει την ακραία θετική 
απόδοση ύψους 142,01% και ακολουθεί η Μητέρα µε 38,23%. 

Η µέση γενική ρευστότητα των µαιευτικών κλινικών για την περίοδο 
1999-2008 διαµορφώθηκε στο 1,13 έναντι 0,78 για το σύνολο της αγοράς υγείας. 
Σύµφωνα µε τον Πίνακα 24.8, το 2008 το Ιδιωτικό Μαιευτήριο Πατρών 
διαµόρφωσε τον υψηλότερο δείκτη γενικής ρευστότητας (2,07), ακολουθεί το 
Λητώ (1,27) και η Γένεσις Αθηνών (1,10). Ο µέσος δείκτης γενικής ρευστότητας 
για την περίοδο 1999-2008 παρουσιάζει σηµαντικές αυξοµειώσεις και µετά το 
2003 διαµορφώθηκε κάτω από τον µέσο όρο του συνόλου της αγοράς 
(∆ιάγραµµα 24.13).  

ΠINAKA Σ 24.8 
∆είκτες χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης των µαιευτικών-γυναικολογικών κλινικών, 1999-2008 

Μεταβλητή 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Απόδοση ενεργητικού (%) 

ΙΑΣΩ ΑΕ* 8,43 6,61 6,55 7,91 7,84 13,09 12,39 16,33 17,45 14,41 
ΜΗΤΕΡΑ ΑΕ* 9,84 8,43 11,59 14,08 17,70 16,64 19,25 22,50 20,42 19,61 
ΛΗΤΩ ΑΕ*  12,76 16,22 18,45 21,65 20,58 20,50 21,68 16,81 10,70 15,04 
ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΕ *  6,21 1,07 0,13 0,02 -1,83 -2,49 2,07 4,25 8,42 
ΓΕΝΕΣΙΣ 
ΑΘΗΝΩΝ        15,71 30,38 35,03 44,85 
Ι∆. ΜΑΙΕΥΤ.  
ΠΑΤΡΩΝ  -4,04 13,02 1,07 -4,30 -26,90 28,77 21,83 -18,75 -56,38 33,33 
EUROMEDICA 
ΘΕΟΤΟΚΟΣ*   -17,56 0,65 4,23 8,22 7,21 11,25 -11,42 -51,23 
Υποκλάδος 9,00 7,28 7,78 9,33 10,05 12,63 12,48 16,59 16,47 13,66 
Σύνολο κλάδου 11,17 6,29 4,60 3,77 2,51 3,15 5,23 6,63 6,75 3,26 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 24.8 (συνέχεια) 
Μεταβλητή 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Απόδοση ιδίων κεφαλαίων µετά φόρων (%) 
ΙΑΣΩ ΑΕ* 11,03 7,28 7,33 9,37 9,28 17,45 15,27 19,55 27,90 25,01 
ΜΗΤΕΡΑ ΑΕ* 16,02 22,78 31,56 40,32 53,58 42,73 47,75 47,02 40,69 39,86 
           
ΛΗΤΩ ΑΕ*  21,70 26,79 31,01 39,52 39,90 38,68 45,16 26,28 17,13 25,23 
ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΕ *  6,48 1,08 0,13 0,03 -3,94 -5,94 5,19 8,84 15,89 
ΓΕΝΕΣΙΣ 
ΑΘΗΝΩΝ        31,03 65,98 230,56 240,48 
Ι∆. ΜΑΙΕΥΤ.  
ΠΑΤΡΩΝ  -7,41 19,08 1,54 -6,56 -57,35 48,09 41,06 -42,06 -365,22 51,47 
EUROMEDICA 
ΘΕΟΤΟΚΟΣ*   -65,71 0,74 4,65 11,27 10,02 15,77 -31,80 -400,45 
Υποκλάδος 12,52 9,14 9,89 12,63 14,45 19,44 18,25 23,94 28,59 25,49 
Σύνολο κλάδου 21,53 10,50 8,16 7,05 5,20 7,17 12,10 15,62 15,44 8,83 

Γενική ρευστότητα 
ΙΑΣΩ ΑΕ* 0,69 5,36 4,93 1,98 0,86 0,86 0,83 1,16 1,41 0,87 
ΜΗΤΕΡΑ ΑΕ* 0,90 0,39 0,46 1,22 1,05 0,92 0,77 0,33 0,79 0,88 
ΛΗΤΩ ΑΕ * 0,37 0,73 0,99 1,06 0,60 0,51 0,55 0,70 1,06 1,27 
ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΕ*   14,58 54,56 0,57 0,17 0,75 0,18 0,23 0,29 0,40 
ΓΕΝΕΣΙΣ 
ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ        1,58 1,60 1,08 1,10 
Ι∆. ΜΑΙΕΥΤ.  
ΠΑΤΡΩΝ  1,68 3,17 3,42 2,13 0,91 2,12 1,87 0,97 0,07 2,07 
EUROMEDICA 
ΘΕΟΤΟΚΟΣ*   0,50 0,84 1,36 1,31 1,20 1,65 0,36 0,08 
Υποκλάδος 0,73 2,12 2,17 1,63 0,83 0,85 0,72 0,62 1,04 0,63 
Σύνολο κλάδου  0,00 0,00 1,18 1,05 0,91 0,84 0,88 0,88 1,06 0,96 

∆ανειακή πίεση 
ΙΑΣΩ ΑΕ* 0,24 0,09 0,11 0,16 0,16 0,25 0,19 0,17 0,37 0,42 
ΜΗΤΕΡΑ ΑΕ* 0,39 0,63 0,63 0,65 0,67 0,61 0,60 0,52 0,50 0,51 
ΛΗΤΩ ΑΕ * 0,41 0,39 0,41 0,45 0,48 0,47 0,52 0,36 0,38 0,40 
ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΕ *  0,04 0,01 0,02 0,38 0,54 0,58 0,60 0,52 0,47 
ΓΕΝΕΣΙΣ 
ΑΘΗΝΩΝ        0,49 0,54 0,85 0,81 
Ι∆. ΜΑΙΕΥΤ.  
ΠΑΤΡΩΝ  0,45 0,32 0,30 0,34 0,53 0,40 0,47 0,55 0,85 0,35 
EUROMEDICA 
ΘΕΟΤΟΚΟΣ*   0,73 0,13 0,09 0,27 0,28 0,29 0,64 0,87 
Υποκλάδος 0,28 0,20 0,21 0,26 0,30 0,35 0,32 0,31 0,42 0,46 
Σύνολο κλάδου  0,48 0,40 0,44 0,47 0,52 0,56 0,57 0,58 0,56 0,63 

Περιθώριο καθαρού κέρδους µετά φόρων (%) 
ΙΑΣΩ ΑΕ* 13,70 23,33 22,88 21,28 18,12 39,68 35,21 41,47 42,21 37,35 
ΜΗΤΕΡΑ ΑΕ* 6,31 9,16 12,38 14,64 18,53 17,43 18,63 30,61 26,97 23,73 
ΛΗΤΩ ΑΕ*  8,79 12,71 13,57 16,53 14,21 12,67 13,58 17,55 11,53 15,14 
ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΕ *      -130,53 -8,63 5,95 12,21 20,27 
ΓΕΝΕΣΙΣ 
ΑΘΗΝΩΝ        4,60 14,46 21,03 20,77 
Ι∆. ΜΑΙΕΥΤ.  
ΠΑΤΡΩΝ -1,27 3,54 0,29 -1,08 -4,58 6,27 5,82 -4,85 -9,76 6,96 
EUROMEDICA 
ΘΕΟΤΟΚΟΣ*   -6,13 0,53 3,16 6,47 4,91 7,21 -12,49 -123,00 
Υποκλάδος 10,18 16,74 17,57 18,04 17,60 27,14 23,41 31,94 31,00 28,03 
Σύνολο κλάδου  14,26 10,39 7,65 6,24 3,95 5,36 8,38 10,70 12,16 6,64 

        *Ισολογισµοί βάσει  ∆.Λ.Π.  
         Πηγή: ∆ηµοσιευµένοι ισολογισµοί, ICAP. Επεξεργασία ΚΕΠΕ.     
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 24.13  
∆ιαχρονική εξέλιξη των χρηµατοοικονοµικών δεικτών των µαιευτικών-

γυναικολογικών κλινικών, 1999-2008 
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Πηγή: ∆ηµοσιευµένοι ισολογισµοί, ICAP. Επεξεργασία ΚΕΠΕ. 

Σε ό,τι αφορά τον µέσο δείκτη γενικής ρευστότητας των 7 µαιευτικών 
κλινικών για την περίοδο 1999-2008, διαφαίνεται από το ∆ιάγραµµα 24.14 ότι η 
Γένεσις διαµόρφωσε µέση γενική ρευστότητα της τάξης του 7,97, µε σηµαντική 
απόκλιση από τις υπόλοιπες επιχειρήσεις του υποκλάδου. Ακολουθεί το Ιασώ µε 
1,90.  

Η µέση δανειακή πίεση του υποκλάδου για την περίοδο 1999-2008 ανήλθε 
στο 0,31 έναντι 0,52 για το σύνολο της αγοράς υγείας. ∆ιαχρονικά, ο δείκτης 
δανειακής πίεσης  παρουσιάζει άνοδο, αλλά παραµένει κάτω από τον µέσο όρο 
του συνόλου της αγοράς υγείας (∆ιάγραµµα 24.13). Σύµφωνα µε τον Πίνακα 
24.8, το 2008 η Euromedica Θεοτόκος καταγράφει τον υψηλότερο δείκτη 
δανειακής πίεσης (0,87) και ακολουθεί η Γένεσις Αθηνών (0,81). 



 

 230

Σε ό,τι αφορά τη µέση δανειακή πίεση των 7 µαιευτικών κλινικών κατά 
την περίοδο 1999-2008, παρατηρούµε ότι η Γένεσις Αθηνών και το Μητέρα 
παρουσιάζουν τις υψηλότερες τιµές, ενώ µόνο το Ιασώ λειτούργησε µε µέση 
δανειακή πίεση κάτω από το µέσο όρο του υποκλάδου.  

Από τον Πίνακα 24.8 παρατηρούµε ότι το περιθώριο καθαρού κέρδους 
των µαιευτικών κλινικών κυµαίνεται από 10,18% έως 31,94% κατά τη διάρκεια 
της περιόδου 1999-2008. Το 2008 το Ιασώ καταγράφει το υψηλότερο περιθώριο 
καθαρού κέρδους της τάξης του 37,35% και ακολουθεί το Μητέρα µε 23,73%. 
Το µέσο περιθώριο καθαρού κέρδος των µαιευτικών κλινικών για την περίοδο 
1999-2008 παρουσιάζει άνοδο µε αυξοµειώσεις µετά το 2004 (∆ιάγραµµα 
24.13). Το µέσο ετήσιο περιθώριο κέρδους του υποκλάδου για την περίοδο 1999-
2008 διαµορφώθηκε στο 22,16% έναντι 8,57% για τον κλάδο υγείας. Η αγορά 
των µαιευτικών κλινικών φαίνεται να λειτουργεί µε µέσο περιθώριο καθαρού 
κέρδους πολύ υψηλότερο από τον µέσο όρο της αγοράς υγείας.  

Από τις 7 µεγαλύτερες επιχειρήσεις του υποκλάδου, η Γένεσις και η 
Euromedica Θεοτόκος βρέθηκε να έχουν αρνητικό µέσο περιθώριο καθαρού 
κέρδους, ενώ το Ιασώ κατέχει την πρώτη θέση µε 29,52% και ακολουθεί το 
Μητέρα µε 17,84% (∆ιάγραµµα 24.14).  

24.5.4. Χρηµατοοικονοµική ανάλυση των διαγνωστικών κέντρων 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η χρηµατοοικονοµική ανάλυση των 9 
µεγαλύτερων επιχειρήσεων που εκµεταλλεύονται διαγνωστικά κέντρα, µε κύκλο 
εργασιών πάνω από 5 εκατ. ευρώ, για την περίοδο 1999-2008.15  

Στον Πίνακα 24.9 παρατίθενται οι δείκτες αποδοτικότητας των 9 
µεγαλύτερων διαγνωστικών κέντρων για την περίοδο 1999-2008. Το 2008, η 
Εµβρυογένεσις καταγράφει τον υψηλότερο δείκτη απόδοσης ενεργητικού 
(44,53%) και ακολουθεί η Παπανδρέου (44,17%) και η Ιατρόπολις Μαγνητική 
Τοµογραφία (24,80%). Ο µέσος ετήσιος δείκτης απόδοσης ενεργητικού 
παρουσιάζει αυξοµειώσεις, όπως απεικονίζεται στο ∆ιάγραµµα 24.15, και 
βρέθηκε να ισούται µε 14,40% για την περίοδο 1999-2008. Τα διαγνωστικά 
κέντρα φαίνεται να λειτουργούν µε απόδοση ενεργητικού πολύ υψηλότερη από 
τον µέσο δείκτη απόδοσης (5,34%) του συνόλου της αγοράς υγείας.  
 

 

 

                                                 
15 ∆ιευκρινίζεται ότι η Εµβρυογένεσις Ιατρική ΑΕ δεν εµφανίζει χρηµατοοικονοµικούς δείκτες 
για το έτος 2007, καθώς  η χρήση του 2008 καλύπτει την περίοδο 1.1.2007 έως 31.12.2008 και 
το Μεσογειακό Κέντρο Αιµοκάθαρσης για τα έτη 1999-2000, εφόσον ιδρύθηκε το 2000.  
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 24.14 
Μέσος όρος των χρηµατοοικονοµικών δεικτών των 7 µεγαλύτερων µαιευτικών – 

γυναικολογικών κλινικών, 1999-2008. 
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Πηγή: ∆ηµοσιευµένοι ισολογισµοί, ICAP. Επεξεργασία ΚΕΠΕ. 

Σε ό,τι αφορά στη µέση ετήσια απόδοση ιδίων κεφαλαίων, αυτή 
διαµορφώθηκε σε υψηλότερα επίπεδα συγκριτικά µε την απόδοση ενεργητικού, 
αγγίζοντας το 37,04% έναντι 11,16% του συνόλου της αγοράς  υγείας. Το 2008, 
η Παπανδρέου εµφανίζει την υψηλότερη απόδοση ιδίων κεφαλαίων (129,73%) 
και ακολουθεί η Εµβρυογένεσις (71,21%) και η Βιοϊατρική (67,38%) (Πίνακας 
24.9). Η διαχρονική τάση µεταβολής του δείκτη απόδοσης ιδίων κεφαλαίων είναι 
παρόµοια µε αυτή του δείκτη απόδοσης ενεργητικού (∆ιάγραµµα 24.15).  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 24.9 
∆είκτες χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης των διαγνωστικών κέντρων, 1999-2008 

Μεταβλητή 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Απόδοση ενεργητικού (%) 
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ* 0,19 27,80 26,75 34,24 26,14 33,15 34,63 23,32 27,27 18,71 
ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ 
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ 
ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ  40,21 10,70 5,23 3,46 0,02 3,20 8,65 9,10 13,72 24,80 

∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΑΕ 2,22 4,21 5,37 4,87 2,43 2,49 4,31 3,55 6,56 6,12 

ΕΥΡΩ∆ΙΑΓΝΩΣΗ* 12,60 4,65 7,15 5,53 3,60 -11,03 16,05 6,47 19,46 10,18 

ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΗ  57,33 42,38 64,21 80,31 42,14 38,67 30,62 19,99  44,53 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΡΗΤΗΣ  17,37 6,49 6,74 5,86 8,87 8,47 4,32 4,44 0,29 8,43 
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ 
∆ΙΑΚΟΠΩΝ 
ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ    -25,19 -8,46 -11,87 0,10 0,47 -6,84 10,91 3,16 

ΒΙΟΦΟΡΜΑ Ι ΑΕ -3,02 15,36 14,46 13,08 12,63 20,08 8,66 9,50 5,61 3,76 

ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ∆.  61,87 60,64 59,96 67,98 56,10 53,70 61,13 50,99 47,55 44,17 

Υποκλάδος 19,25 14,05 12,46 13,73 10,20 14,07 17,51 15,33 16,11 11,27 

Σύνολο κλάδου  11,17 6,29 4,60 3,77 2,51 3,15 5,23 6,63 6,75 3,26 

Απόδοση ιδίων κεφαλαίων µετά φόρων (%) 
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ* 0,24 127,61 259,82 289,45 242,79 178,65 85,72 64,19 70,50 67,38 
ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ 
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ 
ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ  53,57 14,96 7,96 6,85 0,04 6,76 12,68 13,50 20,63 40,28 

∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΑΕ 18,22 6,58 8,76 9,99 4,50 4,43 7,34 6,18 15,21 19,01 
ΕΥΡΩ∆ΙΑΓΝΩΣΗ* 17,11 5,69 8,77 6,95 4,40 -12,64 19,38 8,60 24,61 14,02 

ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΗ  3.672,22 1.827,27 4.271,88 919,23 657,14 902,63 130,04 95,42  71,21 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΡΗΤΗΣ  30,90 18,92 20,22 18,66 29,32 27,75 16,62 16,20 1,38 34,58 
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ 
∆ΙΑΚΟΠΩΝ 
ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ    -31,60 -13,22 -21,97 0,16 0,79 -13,85 24,80 10,05 

ΒΙΟΦΟΡΜΑ Ι ΑΕ -11,16 58,51 42,54 35,36 29,67 42,32 18,00 18,00 10,64 7,88 

ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ∆.  1.530,77 1.402,56 704,24 1.163,25 924,17 883,33 1.128,33 137,79 124,76 129,73 

Υποκλάδος 40,94 31,74 28,78 34,51 28,74 38,91 45,25 41,84 44,78 34,93 

Σύνολο κλάδου  21,53 10,50 8,16 7,05 5,20 7,17 12,10 15,62 15,44 8,83 

Γενική ρευστότητα 
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ* 2,09 1,03 0,85 0,88 0,78 0,84 1,22 1,66 1,32 1,17 
ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ 
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ 
ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ  1,37 0,67 0,60 0,34 0,42 0,35 1,40 0,91 1,15 1,33 

∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΑΕ 0,93 2,96 2,01 1,13 1,06 1,23 1,18 1,27 1,22 1,08 
ΕΥΡΩ∆ΙΑΓΝΩΣΗ* 1,40 2,54 2,59 2,27 2,62 4,79 4,01 3,67 4,78 2,32 

ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΗ  0,90 0,97 0,98 0,47 0,55 0,50 1,10 0,88  1,37 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΡΗΤΗΣ  1,41 0,98 0,80 0,69 0,72 0,78 0,79 1,35 0,77 0,70 
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ 
∆ΙΑΚΟΠΩΝ 
ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ    1,10 1,02 0,52 0,68 0,82 0,47 0,72 0,62 

ΒΙΟΦΟΡΜΑ Ι ΑΕ 0,92 0,95 1,11 1,26 1,44 1,55 1,60 1,93 1,78 1,71 

ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ∆.  0,93 0,89 0,99 0,99 1,01 1,04 1,05 1,60 1,62 1,52 

Υποκλάδος 1,17 1,10 1,07 0,98 0,96 1,00 1,11 1,14 1,07 1,01 

Σύνολο κλάδου  0,00 0,00 1,18 1,05 0,91 0,84 0,88 0,88 1,06 0,96 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 24.9 (συνέχεια) 

Μεταβλητή 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

∆ανειακή πίεση 
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ* 0,20 0,78 0,90 0,88 0,89 0,81 0,60 0,64 0,61 0,72 
ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ 
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ 
ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 0,25 0,29 0,34 0,49 0,52 0,53 0,32 0,33 0,33 0,38 

∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΑΕ 0,88 0,36 0,39 0,51 0,46 0,44 0,41 0,43 0,57 0,68 
ΕΥΡΩ∆ΙΑΓΝΩΣΗ* 0,26 0,18 0,18 0,20 0,18 0,13 0,17 0,25 0,21 0,27 

ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΗ  0,98 0,98 0,98 0,91 0,94 0,96 0,76 0,79  0,37 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΡΗΤΗΣ  0,44 0,66 0,67 0,69 0,70 0,69 0,74 0,73 0,79 0,76 
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ 
∆ΙΑΚΟΠΩΝ 
ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ    0,20 0,36 0,46 0,39 0,41 0,51 0,56 0,69 

ΒΙΟΦΟΡΜΑ Ι ΑΕ 0,73 0,74 0,66 0,63 0,57 0,53 0,52 0,47 0,47 0,52 

ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ∆.  0,96 0,96 0,91 0,94 0,94 0,94 0,95 0,63 0,62 0,66 

Υποκλάδος 0,53 0,56 0,57 0,60 0,65 0,64 0,61 0,63 0,64 0,68 

Σύνολο κλάδου  0,48 0,40 0,44 0,47 0,52 0,56 0,57 0,58 0,56 0,63 

Περιθώριο καθαρού κέρδους µετά φόρων (%) 
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ* 0,21 20,20 15,73 25,11 20,95 28,20 47,12 39,61 42,83 29,09 
ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ 
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ 
ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ  106,47 27,98 12,63 10,14 0,06 9,88 16,56 14,47 16,70 27,01 

∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΑΕ 1,84 5,28 6,73 5,80 2,21 1,99 3,23 2,63 5,79 6,80 
ΕΥΡΩ∆ΙΑΓΝΩΣΗ* 14,06 8,18 11,30 7,77 4,78 -12,36 21,88 8,98 26,24 17,54 

ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΗ  21,74 20,17 40,58 37,16 28,46 28,62 24,61 20,46  18,13 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΡΗΤΗΣ  6,71 3,26 3,78 3,55 5,91 5,94 3,40 3,39 0,27 7,94 
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ 
∆ΙΑΚΟΠΩΝ 
ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ    -156,93 -40,89 -39,57 0,31 1,40 -15,39 15,69 5,01 

ΒΙΟΦΟΡΜΑ Ι ΑΕ -0,80 4,25 4,08 4,09 4,17 7,35 3,25 3,67 2,08 1,56 

ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ∆.  42,25 30,09 31,36 37,83 28,85 26,09 31,08 30,73 30,53 30,54 

Υποκλάδος 19,68 14,21 12,53 14,25 10,43 14,62 19,90 18,42 19,60 15,28 

Σύνολο κλάδου  14,26 10,39 7,65 6,24 3,95 5,36 8,38 10,70 12,16 6,64 
*Ισολογισµοί βάσει ∆.Λ.Π. 
Πηγή: ∆ηµοσιευµένοι ισολογισµοί, ICAP. Επεξεργασία ΚΕΠΕ. 

Στο ∆ιάγραµµα 24.16 απεικονίζεται ο µέσος όρος των δεικτών για την 
περίοδο 1999-2008 των 9 µεγαλύτερων διαγνωστικών κέντρων. Παρατηρούµε 
ότι η Παπανδρέου και η Εµβρυογένεσις αποκλίνουν σηµαντικά από τις 
υπόλοιπες επιχειρήσεις, διαµορφώνοντας µέση απόδοση ενεργητικού 56,41% και 
46,69%, αντίστοιχα. Το Μεσογειακό Κέντρο Αιµοκάθαρσης είναι η µοναδική 
επιχείρηση που παρουσιάζει αρνητική απόδοση ενεργητικού (-4,72%).  

Σε ό,τι αφορά στον δείκτη απόδοσης ιδίων κεφαλαίων η Εµβρυογένεσις 
καταγράφει ακραία µέση τιµή αποδοτικότητας, η οποία ανήλθε στο 1.394,12% 
και ακολουθεί η Παπανδρέου µε 812,89%.  

Η µέση γενική ρευστότητα των διαγνωστικών κέντρων για την περίοδο 
1999-2008 διαµορφώθηκε στο 1,06 έναντι 0,78 για το σύνολο της αγοράς υγείας. 
Το 2008, η Ευρωδιάγνωση καταγράφει τον υψηλότερο δείκτη γενικής 
ρευστότητας (2,32) και ακολουθεί η Βιοφόρµα (1,71) και η Παπανδρέου (1,52) 
(Πίνακας 24.9).  
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 24.15 
 ∆ιαχρονική εξέλιξη των χρηµατοοικονοµικών δεικτών των διαγνωστικών 

κέντρων, 1999-2008 

   

   

   
Πηγή: ∆ηµοσιευµένοι ισολογισµοί, ICAP. Επεξεργασία ΚΕΠΕ. 

Σε ό,τι αφορά τις 9 επιχειρήσεις του υποκλάδου, διαφαίνεται από το 
∆ιάγραµµα 24.16 ότι 5 επιχειρήσεις διαµόρφωσαν µέση γενική ρευστότητα 
υψηλότερη από τον µέσο όρο του υποκλάδου, µε την Ευρωδιάγνωση να κατέχει 
την πρώτη θέση και ακολουθούν η Βιοφόρµα και η ∆ιάγνωση.  

Η µέση δανειακή πίεση των διαγνωστικών κέντρων για την περίοδο 1999-
2008 ανήλθε στο 0,61 έναντι 0,52 για το σύνολο του κλάδου. Το 2008 το Ιατρικό 
Κρήτης διαµορφώνει τον υψηλότερο δείκτη δανειακής πίεσης (0,76) και 
ακολουθεί η Βιοϊατρική (0,72) και το Μεσογειακό Κέντρο Αιµοκάθαρσης (0,69) 
(Πίνακας 24.9). Η µέση διαχρονική τάση του δείκτη δανειακής πίεσης του 
υποκλάδου, όπως απεικονίζεται στο ∆ιάγραµµα 24.15, παρουσιάζει 
αυξοµειώσεις και τοποθετείται πάνω από τον µέσο όρο της αγοράς υγείας. 
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Ο µέσος όρος δανειακής πίεσης των 9 επιχειρήσεων για την περίοδο 1999-
2008 διαµορφώθηκε πάνω από τον µέσο όρο του υποκλάδου για τις 3 
επιχειρήσεις, µε την Εµβρυογένεσις και την Παπανδρέου να κατέχουν την πρώτη 
θέση (0,85) και ακολουθεί η Βιοϊατρική (0,70) (∆ιάγραµµα 24.16). 

Το µέσο ετήσιο περιθώριο καθαρού κέρδους για το σύνολο των 
επιχειρήσεων του υποκλάδου για την περίοδο 1999-2008 διαµορφώθηκε στο 
15,89% έναντι 8,57% για το σύνολο του κλάδου. ∆ιαχρονικά παρουσιάζει 
αυξοµειώσεις και βρίσκεται πάνω από το µέσο όρο του συνόλου του κλάδου 
(∆ιάγραµµα 24.15). Σύµφωνα µε τον Πίνακα 24.9, το 2008 η Παπανδρέου 
καταγράφει τον υψηλότερο δείκτη περιθωρίου καθαρού κέρδους (30,54%) και 
ακολουθεί η Βιοϊατρική (29,09%) και η Ιατρόπολις Μαγνητική Τοµογραφία 
(27,01%).  

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 24.16  
Μέσος όρος των χρηµατοοικονοµικών δεικτών των 9 µεγαλύτερων 

διαγνωστικών κέντρων, 1999-2008 

   

   

 
Πηγή: ∆ηµοσιευµένοι ισολογισµοί, ICAP. Επεξεργασία ΚΕΠΕ. 
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Σε ό,τι αφορά στο µέσο περιθώριο καθαρού κέρδους των µεγαλύτερων 
επιχειρήσεων για την περίοδο 1999-2008, 4 επιχειρήσεις λειτούργησαν µε 
περιθώριο καθαρού κέρδους πάνω από τον µέσο όρο του υποκλάδου, µε την 
Παπανδρέου να κατέχει την πρώτη θέση (31,93%), ενώ το Μεσογειακό Κέντρο 
Αιµοκάθαρσης  παρουσιάζει αρνητική τιµή (-28,80%) (∆ιάγραµµα 24.16). 

Ο κλάδος του ιδιωτικού τοµέα υγείας είναι από τους πιο επεκτατικούς και 
κερδοφόρους του ελληνικού εταιρικού τοµέα. Ο κύκλος εργασιών συνεχίζει να 
αυξάνεται το 2008, παρουσιάζοντας επιβράδυνση λόγω της δυσµενούς 
οικονοµικής συγκυρίας. Το γεγονός αυτό δεν προκαλεί έκπληξη, καθώς οι 
ιατρικές δαπάνες είναι κατεξοχήν ανελαστικές. Το περιθώριο καθαρού κέρδους  
διαµορφώθηκε στο 12,49% για το 2007 έναντι 14,95% για το σύνολο των λοιπών 
υπηρεσιών16  της ελληνικής οικονοµίας, ενώ η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 
στο 17,37% έναντι 9,73%, αντίστοιχα (ICAP, 2009α). Ωστόσο, η µεγέθυνση των 
εταιρειών και η δηµιουργία ισχυρών οµίλων, καθώς και οι συνεχείς επενδύσεις 
για αναβάθµιση του εξοπλισµού επιβάρυνε τη δανειακή πίεση των εταιρειών του 
κλάδου και παράλληλα λειτούργησε συσταλτικά στο περιθώριο καθαρού 
κέρδους του κλάδου.  

Παρ’ όλα αυτά, ο υποκλάδος των ιδιωτικών θεραπευτηρίων δεν είναι 
οµοιογενής. Οι γενικές-νευροψυχιατρικές κλινικές και οι µαιευτικές-
γυναικολογικές παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά ως προς τη 
χρηµατοοικονοµική τους εικόνα. Οι µαιευτικές κλινικές φαίνεται να υπερτερούν 
σε όρους κερδοφορίας, καθώς τα περιθώρια καθαρού κέρδους υπερβαίνουν 
σηµαντικά εκείνα των γενικών κλινικών (22,16% έναντι 4,31%, αντίστοιχα, στην 
περίοδο 1999-2008). Αυτό µπορεί να οφείλεται: α. στον χαµηλό βαθµό κάλυψης  
των διαθέσιµων κλινών στις γενικές κλινικές που προκύπτει από τη συνεχή 
προσθήκη νέων υποδοµών, οι οποίες δεν έχουν φτάσει τα επίπεδα πλήρους 
δυναµικότητας, β. στην ύπαρξη µεγάλου αριθµού µικρών κλινικών που 
εξαρτώνται από τα κρατικά ασφαλιστικά ταµεία και γ. στην εκµετάλλευση από 
τα µαιευτήρια της µερικής ασφαλιστικής κάλυψης του τοκετού από τους 
δηµόσιους και ιδιωτικούς ασφαλιστικούς φορείς. Οι πληρωµές στα µαιευτήρια 
γίνονται απευθείας από τους ασθενείς, σε αντίθεση µε τις γενικές κλινικές, όπου 
οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες επιτυγχάνουν να συγκρατήσουν σε ένα 
βαθµό  το ύψος των νοσηλίων. Τέλος, οι γενικές κλινικές φαίνεται να δέχονται 
µεγαλύτερες πιέσεις λόγω της δανειακής επιβάρυνσης, καθώς ο δείκτης 
δανειακής πίεσης για την περίοδο 1999-2008 διαµορφώθηκε στο 0,56 έναντι 
0,31, αντίστοιχα.  

                                                 
16 Οι λοιπές υπηρεσίες περιλαµβάνουν τους κλάδους διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, 
επιχειρησιακής µίσθωσης, πληροφορικής, έρευνας και ανάπτυξης, άλλες επιχειρηµατικές 
δραστηριότητες, εκπαίδευσης, προστασίας περιβάλλοντος, ψυχαγωγίας πολιτισµού και 
αθλητισµού και άλλες υπηρεσίες.  
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24.6. Ανταγωνισµός 

24.6.1. Συνθήκες ανταγωνισµού 

Ο ιδιωτικός τοµέας υγείας στην Ελλάδα κερδίζει µερίδιο αγοράς έναντι 
των δηµόσιων νοσοκοµείων, µε αποτέλεσµα το 2008 το µερίδιο αγοράς των 
ιδιωτικών νοσοκοµείων να ανέρχεται στο 27% των συνολικών εσόδων του 
κλάδου έναντι 13% το 2000 (ΕΤΕ, 2009). Η ανάπτυξη των ιδιωτικών κλινικών 
ευνοείται από τα προβλήµατα του δηµόσιου τοµέα, όπως έλλειψη διαθέσιµων 
κλινών, µακροχρόνια αναµονή, ελλιπής νοσοκοµειακή φροντίδα και χαµηλή 
ποιότητα υποδοµών, αλλά και από τη δυνατότητα εφαρµογής τιµολογιακής 
πολιτικής χωρίς τους περιορισµούς που επιβάλλουν τα δηµόσια ταµεία. Επίσης 
εστιάζει σε niche αγορές και επιλέγει κυρίως «προσοδοφόρες» χειρουργικές 
περιπτώσεις σύντοµης νοσηλείας. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι σοβαρές και 
µακροχρόνιες θεραπείες –ως λιγότερο προσοδοφόρες– αντιµετωπίζονται από τα 
δηµόσια νοσοκοµεία, ενώ ο µέσος όρος νοσηλείας χειρουργικών περιπτώσεων 
στις ιδιωτικές κλινικές έχει µειωθεί αισθητά.  

Η στρατηγική ανάπτυξης των ιδιωτικών θεραπευτηρίων στηρίζεται σε τρία 
ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα έναντι των δηµοσίων: α. υψηλό επίπεδο παροχής 
υπηρεσιών  φροντίδας, β. µικροί χρόνοι αναµονής και γ. µηχανήµατα σύγχρονης 
τεχνολογίας. Καταλυτικό ρόλο στην ανάπτυξη του κλάδου παίζει η ποιότητα των 
παρεχόµενων υπηρεσιών, η οποία διασφαλίζεται µε τη συνεχή ανανέωση του 
εξοπλισµού όσο και µε τη συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού 
όλων των βαθµίδων. Επιπρόσθετα, η αρτιότητα του διαγνωστικού εξοπλισµού 
καθώς και η επάρκεια και ο βαθµός εκπαίδευσης του προσωπικού αποτελούν 
προσδιοριστικούς παράγοντες της ταχύτητας, µε την οποία διενεργούνται οι 
εξετάσεις των ασθενών και εξάγονται τα αποτελέσµατα. Τα δηµόσια νοσοκοµεία 
για λόγους κοινωνικής πολιτικής υπερτερούν σε επενδύσεις ιατρικού εξοπλισµού 
που αφορά σπάνιες παθήσεις,  µε αποτέλεσµα να αποσβένονται και 
δυσκολότερα. Αντίθετα, τα ιδιωτικά θεραπευτήρια εστιάζουν τις επενδύσεις τους 
σε µηχανήµατα τελευταίας τεχνολογίας, που σχετίζονται µε συχνές και 
προσοδοφόρες θεραπείες όπως εγχειρήσεις καρδιάς, ορθοπεδικές ή ογκολογικές 
κ.ά. Για παράδειγµα, το σύστηµα ροµποτικής χειρουργικής και ακτινοθεραπείας 
καθώς και τα σύγχρονα συστήµατα τοµογραφίας λειτουργούν σε ιδιωτικές 
κλινικές. Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα αυτών είναι σηµαντικά, καθώς 
εµφανίζουν υψηλά ποσοστά επιτυχίας, λιγότερες µετεγχειρητικές επιπλοκές και 
αισθητά µικρότερο χρόνο νοσηλείας17. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα, το 90% των 
ιδιωτικών επενδύσεων να στοχεύει στην ιατρική τεχνολογία, ενώ το αντίστοιχο 
ποσοστό στο ΕΣΥ (το οποίο εστιάζει στην κατασκευή υποδοµών) δεν ξεπερνά το 
30% (ΕΤΕ, 2009).  

                                                 
17 Αξίζει να σηµειώσουµε ότι στην Ευρώπη η συντριπτική πλειοψηφία των συστηµάτων αυτών 
λειτουργεί σε δηµόσια νοσοκοµεία.  
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Μερικές ιδιωτικές µονάδες εµφανίζουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα έναντι 
άλλων ιδιωτικών θεραπευτηρίων, το οποίο εστιάζεται:  α. στον ιατροτεχνολογικό 
εξοπλισµό, β. στη συνεργασία µε ασφαλιστικούς φορείς, γ. στη δυνατότητα 
πρόσβασης στις ιατρικές υπηρεσίες, δ. στο εταιρικό µέγεθος και ε. στην 
τιµολογιακή πολιτική. Σε ό,τι αφορά τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό, φαίνεται 
να υπερτερούν οι περισσότερο εδραιωµένες και πολυδύναµες µονάδες του 
κλάδου, οι οποίες είναι σε θέση να διαθέσουν τα απαιτούµενα ποσά για την 
πραγµατοποίηση των επενδύσεων, σε αντίθεση µε τις µικρότερες µονάδες που σε 
κάποιες περιπτώσεις αδυνατούν να ανταποκριθούν στην ταχεία απαξίωση του 
εξοπλισµού τους.  Αρκετές µονάδες ΠΦΥ διαθέτουν ένα σταθερό πελατολόγιο 
µέσω της συνεργασίας µε διάφορους ασφαλιστικούς οργανισµούς του δηµοσίου 
και του ιδιωτικού τοµέα. Βασικά κριτήρια της επιλογής σύναψης συµβάσεων µε 
τους οργανισµούς αυτούς είναι η οικονοµική ευρωστία, η φερεγγυότητα  και το 
εύρος των παροχών προς τους ασφαλισµένους τους. Βασικός στόχος των 
µεγάλων διαγνωστικών κέντρων είναι η ανάπτυξη υποκαταστηµάτων σε 
διαφορετικές γεωγραφικές περιφέρειες, έτσι ώστε να καλύπτουν όλο και 
µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού18. Συγκριτικό πλεονέκτηµα διαθέτουν οι 
όµιλοι παροχής υπηρεσιών υγείας έναντι των µεµονωµένων επιχειρήσεων του 
κλάδου, οι οποίες δεν είναι πάντοτε σε θέση να προσφέρουν µεγάλο εύρος 
υπηρεσιών, συνδυάζοντας ταυτόχρονα υψηλή ποιότητα σε ανταγωνιστικές τιµές. 
Οι µεγάλες εταιρείες του κλάδου προσφέρουν νέα χρηµατοδοτικά εργαλεία για 
τους χρήστες των υπηρεσιών τους και συγκεκριµένα τη δυνατότητα 
αποπληρωµής των εξόδων νοσηλείας µέσω άτοκων µηνιαίων δόσεων. 
Ταυτόχρονα, παρέχεται και η δυνατότητα ειδικών εκπτώσεων για την 
πραγµατοποίηση κλιµακούµενου αριθµού εξετάσεων σε µονάδες του ιδίου 
οµίλου, ενώ η καθιέρωση της «κάρτας εξωτερικών ιατρείων» είναι γεγονός για 
κάποιες µεγάλες ιδιωτικές κλινικές.  

Χαρακτηριστικό γνώρισµα του κλάδου είναι η ολιγοπωλιακή δοµή του. 
Ενώ ο κλάδος στη δεκαετία του ’80 αποτελούνταν από πολλές µικρές ιδιωτικές 
κλινικές που ανήκαν σε ιατρούς, σήµερα πρωταγωνιστούν µεγάλα επιχειρησιακά 
σχήµατα όπως Υγεία, Ιατρικό, Euromedica, Ιασώ. Οι πέντε µεγαλύτερες 
επιχειρήσεις κατέχουν το ½ της αγοράς ιδιωτικών υπηρεσιών, ενώ οι µικρότεροι 
παίκτες (οι οποίοι υπερτερούν αριθµητικά) είναι λιγότερο ανταγωνιστικοί, λόγω 
της αδυναµίας τους να επενδύσουν σε εξοπλισµό και ανθρώπινο δυναµικό. 
Επιπρόσθετα, ο ολιγοπωλιακός χαρακτήρας του ιδιωτικού τοµέα εντείνεται 
περισσότερο, καθώς οι µεγάλοι όµιλοι κατέχουν σηµαντικά ποσοστά στο 
µετοχικό κεφάλαιο των «ανταγωνιστικών οµίλων» (cross shareholding). Για 
παράδειγµα, το Υγεία κατέχει το 98,6% του Μητέρα, το οποίο µε τη σειρά του 
κατέχει το 88,8% του Λητώ, ενώ το Euromedica κατέχει άνω του 10% του Ιασώ 
(ΕΤΕ, 2009).   

                                                 
18 Οι µεγάλοι παίκτες αρχίζουν να ιδρύουν σταδιακά µικρές περιφερειακές κλινικές, όπως η 
Ιασώ Θεσσαλίας και η Euromedica Ρόδου.  
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Τα εµπόδια εισόδου και ο ρόλος των ιατρών δρουν ενισχυτικά στη 
διατήρηση της ολιγοπωλιακής δοµής του κλάδου. Τα εµπόδια εισόδου στον 
ιδιωτικό τοµέα είναι σηµαντικά κυρίως  λόγω: α. του υψηλού κόστους αρχικής 
επένδυσης19, β. της χαµηλής διαθεσιµότητας µεγάλων και εύκολα προσβάσιµων 
χώρων για τη δηµιουργία νέων µονάδων και γ. των υψηλών ποιοτικών 
προδιαγραφών που απαιτούνται για την αδειοδότηση νέων ιδιωτικών κλινικών. 
Οι υψηλές προϋποθέσεις αδειοδότησης αυξάνουν το κόστος αρχικής επένδυσης, 
προστατεύοντας τις ήδη υπάρχουσες κλινικές, οι οποίες κατέχουν παλαιότερες 
άδειες λειτουργίας µε ελαστικότερες ρυθµίσεις.  

Η δηµιουργία ζήτησης για τις υπηρεσίες των κλινικών απορρέει από την 
προσέλκυση γνωστών και ικανών ιατρών, εφόσον οι ασθενείς συνήθως πρώτα 
επιλέγουν τον ιατρό τους και στη συνέχεια απευθύνονται στην κλινική που 
συνεργάζεται. Ο σηµαντικός ρόλος των ιατρών στον ιδιωτικό τοµέα 
αποτυπώνεται: α. στο σηµαντικό ποσοστό ιατρών-µετόχων  στα ιδιωτικά 
µαιευτήρια και β. στη συνεργασία µε διακεκριµένους ιατρούς κυρίως µε σπουδές 
και εµπειρία από το εξωτερικό.  Για παράδειγµα, τα ιδιωτικά θεραπευτήρια έχουν 
επενδύσει στη µεταφορά τεχνογνωσίας και πρωτοποριακών διαγνωστικών 
µεθόδων, επεµβάσεων και θεραπειών, οι οποίες µέχρι πρότινος διενεργούνταν 
αποκλειστικά στο εξωτερικό. Επίσης, η εξασφάλιση εξοπλισµού τελευταίας 
τεχνολογίας  λειτουργεί ως πόλος έλξης για διακεκριµένους ιατρούς.  

Η υψηλή ζήτηση, η καλύτερη ποιότητα παρεχόµενων υπηρεσιών καθώς 
και η σταδιακή ωρίµανση των επενδύσεων σε υποδοµές και ιατρικό εξοπλισµό 
προβλέπεται να αυξήσουν την πληρότητα και συνεπώς το µερίδιο αγοράς των 
ιδιωτικών κλινικών ως προς το σύνολο. Εκτιµάται ότι το µερίδιο αγοράς ως προς 
τα συνολικά έσοδα θα συνεχίσει να αυξάνεται µε ρυθµούς τουλάχιστον 
αντίστοιχους της τελευταίας δεκαετίας αγγίζοντας το 31% το 2012 από 27% το 
2008 (ΕΤΕ, 2009).  

24.6.2. ∆ιαφήµιση ιδιωτικού τοµέα  

Στον Πίνακα 24.10 απεικονίζεται το µέγεθος της διαφηµιστικής δαπάνης 
των ιδιωτικών κλινικών ανά µέσο διαφήµισης για τη χρονική περίοδο 2007-2008. 
Παρατηρούµε ότι η συνολική διαφηµιστική δαπάνη σχεδόν τριπλασιάστηκε το 
2008 συγκριτικά µε το 2007.  Η διαφηµιστική δαπάνη αφορά  κατά κύριο λόγο 
τα περιοδικά και τις εφηµερίδες, µε την Ευρωκλινική να κατέχει την πρώτη θέση 
(33%) ως προς τη διαφηµιστική δαπάνη µε µεγάλη διαφορά από τις υπόλοιπες 
επιχειρήσεις. Ακολουθεί η Ευρωκλινική Παίδων  µε ποσοστό 16% και το 
Metropolitan Hospital µε 15%.  

Σε ό,τι αφορά τη διαχρονική διάρθρωση της διαφηµιστικής δαπάνης των 
ιδιωτικών κλινικών διαφαίνεται από τον Πίνακα 24.11 ότι µετά το 2002 η 

                                                 
19 Το υψηλό σταθερό κόστος δηµιουργεί σηµαντικές οικονοµίες κλίµακας και προσδίδει 
συγκριτικό πλεονέκτηµα στους πρωτοεισερχόµενους στην αγορά.    
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διαφήµιση εστιάζεται αποκλειστικά και µόνο στα περιοδικά και τις εφηµερίδες, 
µε σηµαντικές αποκλίσεις µεταξύ των χρονικών περιόδων.  

        Πηγή: ICAP, 2009. 

Πηγή: ICAP, 2009. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 24.10 
∆ιαφηµιστική δαπάνη ιδιωτικών κλινικών (σε ευρώ), 2007-2008 

Ιδιωτικές κλινικές   Εφηµερίδες Περιοδικά  Σύνολο 
   2007   
Υγεία  0 0  0 
Ιατρικό Κέντρο Αθηνών   0 45.632  45.632 
Κυανούς Σταυρός  0 6.804  6.804 
Ιατρικό ∆ιαβαλκανικό Κέντρο   29.560 0  29.560 
Ιατρόπολις Μαγνητική Τοµογραφία   0 0  0 
Ευρωκλινική Παίδων   0 0  0 
Euromedica  16.479 0  16.479 
Μητέρα  9.978 6.691  16.669 
Ιασώ  0 24.188  24.188 
Λητώ  0 19.331  19.331 
Metropolitan Hospital   0 0  0 
Ευρωκλινική   0 0  0 
Αθηναϊκή Κλινική   0 0  0 
Luxomedica   0 0  0 
Ευρωιατρική Θεσσαλονίκης  0 0  0 
Βιοκλινική Θεσσαλονίκης   0 0  0 
Embio Medical Centre   0 0  0 
Σύνολο   65.089 102.706  167.796 
      
   2008   
Υγεία  8.165 0  8.165 
Ιατρικό Κέντρο Αθηνών   10.062 23.134  33.196 
Κυανούς Σταυρός  11.000 0  11.000 
Ιατρικό ∆ιαβαλκανικό Κέντρο  0 0  0 
Ιατρόπολις Μαγνητική Τοµογραφία   0 11.907  11.907 
Ευρωκλινική Παίδων   0 79.437  79.437 
Euromedica  7.938 0  7.938 
Μητέρα  0 0  0 
Ιασώ  0 11.113  11.113 
Λητώ  0 0  0 
Metropolitan Hospital   5.031 70.308  75.339 
Ευρωκλινική   106.573 52.731  159.304 
Αθηναϊκή Κλινική   7.031 0  7.031 
Luxomedica   12.191 0  12.191 
Ευρωιατρική Θεσσαλονίκης  21.267 0  21.267 
Βιοκλινική Θεσσαλονίκης   24.608 0  24.608 
Embio Medical Centre   13.155 6.804  19.959 
Σύνολο   227.019 255.434  482.453 

ΠΙΝΑΚΑΣ  24.11 
∆ιάρθρωση της διαφηµιστικής δαπάνης των ιδιωτικών κλινικών ανά µέσο 

ενηµέρωσης (σε ευρώ), 2002-2008 
Μέσο ενηµέρωσης 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Τηλεόραση 69.553 0 0 0 0 0 0 
Περιοδικά 32.962 33.329 41.274 87.205 66.963 102.706 255.434 
Εφηµερίδες 333.874 19.140 92.232 21.825 249.692 65.089 227.019 
Ραδιόφωνο 25.662 0 0 0 0 0 0 
Σύνολο 462.051 52.469 133.506 109.030 316.655 167.795 482.453 
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24.6.3. Μέγεθος αγοράς ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας  

Το συνολικό µέγεθος της αγοράς των ιδιωτικών υπηρεσιών ανέρχεται στα 
2,171 εκατ. ευρώ (κύκλος εργασιών) για το 2008. Από αυτό το µεγαλύτερο 
µερίδιο 61,70% καταλαµβάνουν οι γενικές-νευροψυχιατρικές κλινικές και τα 
κέντρα αποκατάστασης, το 11,79% οι µαιευτικές-γυναικολογικές κλινικές, το 
19,88% τα διαγνωστικά κέντρα και το 6,6% οι λοιπές δραστηριότητες 
ανθρώπινης υγείας. Όπως διαφαίνεται από το ∆ιάγραµµα 24.17, το µέγεθος της 
αγοράς των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας παρουσιάζει διαχρονική άνοδο µε µέσο 
ετήσιο ρυθµό µεταβολής 18,13% κατά τη χρονική περίοδο 1999-2008.  

Η αγορά των ιδιωτικών κλινικών καταγράφει τη µεγαλύτερη αύξηση  µε 
µέσο ετήσιο ρυθµό µεταβολής 18,55%. Πιο συγκεκριµένα, το 2008 η αξία της  
ανέρχεται στα 1,340 εκατ. ευρώ έναντι 1,219 το 2007 (αύξηση 9,92%). Σύµφωνα 
µε έρευνα της ICAP (2009), εκτιµάται ότι το 85-90% του συνολικού µεγέθους 
της ιδιωτικής αγοράς των ιδιωτικών κλινικών προήλθε από τους εσωτερικούς 
νοσηλευόµενους ασθενείς.  

∆ιαχρονική αύξηση παρουσιάζει και η αγορά των µαιευτικών- 
γυναικολογικών κλινικών µε µέσο ετήσιο ρυθµό µεταβολής 12,18% κατά την 
περίοδο 1999-2008. Το 2008 η αξία της συγκεκριµένης αγοράς ανήλθε στα 256 
εκατ. ευρώ έναντι 226 εκατ. το 2007 (αύξηση 13,46%).  

Η αγορά των διαγνωστικών κέντρων παρουσιάζει επίσης διαχρονική 
άνοδο µε µέσο ετήσιο ρυθµό µεταβολής 17,91%. Το 2008 η αξία της ανήλθε στα 
432 εκατ. ευρώ έναντι 409 εκατ. το 2007 (αύξηση 5,53%). Σύµφωνα µε έρευνα 
της ICAP (2009), υπολογίζεται ότι το µεγαλύτερο µέρος της αγοράς καλύπτεται 
από ασφαλισµένους στα διάφορα ασφαλιστικά ταµεία του ευρύτερου δηµόσιου 
τοµέα.  

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ  24.17  
Μέγεθος αγοράς ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας, 1999-2008 
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24.7. ∆είκτες συγκέντρωσης 

Στους Πίνακες 23.12-23.14 παρουσιάζονται τα µερίδια αγοράς20, οι 
πωλήσεις και τα καθαρά κέρδη21 των µεγαλύτερων γενικών και µαιευτικών 
κλινικών και των διαγνωστικών κέντρων για την περίοδο 1999-2008. Τα µερίδια 
προκύπτουν από τις πωλήσεις των εταιρειών που αναγράφονται στους 
δηµοσιευµένους ισολογισµούς, ενώ µόνο στην περίπτωση της Euromedica ήταν 
εφικτός ο διαχωρισµός των πωλήσεων ανά τοµέα υπηρεσιών για τα έτη 2000-
2008. Για τη µελέτη της έντασης του ανταγωνισµού στον κλάδο των ιδιωτικών 
υπηρεσιών υγείας εκτιµήθηκε ο συντελεστής συγκέντρωσης )( nCR των 
µεγαλύτερων επιχειρήσεων του κάθε υποκλάδου (όπου 4=n ή 8) και ο δείκτης 
Herfindahl22.  

Γενικές και νευροψυχιατρικές κλινικές 

Από τον Πίνακα 24.12 διαφαίνεται ότι η εταιρεία Ιατρικό Αθηνών 
καταλαµβάνει το µεγαλύτερο µερίδιο (21,81%) και ακολουθεί στη δεύτερη θέση 
η Υγεία ∆ιαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο Αθηνών µε µερίδιο 10,39%. Ο 
τοµέας των κλινικών της Euromedica κατέχει µερίδιο 10,18%. Υπάρχει 
σηµαντική διακύµανση µεταξύ των µεριδίων της αγοράς στις κλινικές. Η πρώτη 
επιχείρηση κατέχει το 21,81%, ενώ οι επόµενες 10 το 51% των µεριδίων της 
αγοράς. Ο υποκλάδος των γενικών κλινικών καταλαµβάνει το 61,05% των 
πωλήσεων των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας και διαχρονικά παρουσιάζει άνοδο.  

Οι πωλήσεις των κλινικών παρουσιάζουν διαχρονικά αύξηση και το 2008 
ανήλθαν στα 1,277 εκατ. ευρώ έναντι 1,170 εκατ. το 2007 (ρυθµός ανάπτυξης 
4,73%23). Είναι χαρακτηριστικό ότι η αγορά των κλινικών εµφανίζει µέσο ετήσιο 
ρυθµό µεγέθυνσης που ανέρχεται στο 17,90% κατά την περίοδο 1999-2008. Το 
Ιατρικό Αθηνών καταγράφει τις υψηλότερες πωλήσεις στον υποκλάδο της τάξης 
των 278 εκατ. ευρώ το 2008 και µε σηµαντική διαφορά από τις υπόλοιπες 
εταιρείες.  

Σε ό,τι αφορά τα καθαρά κέρδη των κλινικών, αυτά ανήλθαν στα 13 εκατ. 
ευρώ το 2008 έναντι 100 εκατ. ευρώ το 2007 (µείωση 86,67%). Τα υψηλότερα 
κέρδη καταγράφει η εταιρεία Περσεύς, τα οποία ανέρχονται στα 11 εκατ. ευρώ. 

Ο µέσος ετήσιος δείκτης συγκέντρωσης 4CR , 8CR  και Herfindahl για την 
περίοδο 1999-2008 βρέθηκε να ισούται µε 0,54, 0,70 και 0,11 αντίστοιχα, 
αντικατοπτρίζοντας την ολιγοπωλιακή δοµή της αγοράς των γενικών και 
νευροψυχιατρικών κλινικών.24 Όλοι οι δείκτες εµφανίζουν µια καθοδική τάση 

                                                 
20 Για τον υπολογισµό του µεριδίου αγοράς βλέπε Εισαγωγή (ενότητα 1.3). 
21 Για τον ορισµό βλέπε Εισαγωγή (ενότητα 1.3). 
22 Για τον ορισµό βλέπε Εισαγωγή  (ενότητα 1.3).   
23 Ο ρυθµός µεταβολής προκύπτει από τον αποπληθωρισµό των πωλήσεων µε βάση τον δείκτη 
τιµών καταναλωτή για τον κλάδο της υγείας.  
24 Ο υψηλός δείκτης συσχέτισης που παρουσιάζουν όλοι οι παραπάνω δείκτες (κυµαίνεται από 
0,78 έως 0,94) δείχνει ότι όλοι οι δείκτες εκφράζουν παρόµοια αποτελέσµατα. 
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για το χρονικό διάστηµα υπό εξέταση. Πιο συγκεκριµένα, ο δείκτης 
συγκέντρωσης 4CR  µειώθηκε από 0,61 το 1999 σε 0,49 το 2008, ο 8CR  από 0,72 
σε 0,66 αντίστοιχα, και ο δείκτης Herfindahl από 0,13 σε 0,08 αντίστοιχα. Αυτό 
µπορεί να οφείλεται στον ρυθµό µεγέθυνσης της αγοράς, στην άσκηση 
τιµολογιακής πολιτικής ή στο αρχικό επίπεδο συγκέντρωσης (Ουσταπασίδης και 
Κατσουλάκος, 1999). Πιο αναλυτικά, πρώτον, ο ρυθµός µεγέθυνσης της αγοράς 
συνδέεται αρνητικά µε τη µεταβολή της συγκέντρωσης. Αγορές µε ταχύ ρυθµό 
µεγέθυνσης αναµένεται να έχουν µείωση του επιπέδου συγκέντρωσης. Η αγορά 
των γενικών και νευροψυχιατρικών κλινικών καταγράφει υψηλό µέσο ετήσιο 
ρυθµό µεγέθυνσης των πωλήσεων της τάξης του 14,21% για την περίοδο 1999-
2008. ∆εύτερον, οι επιχειρήσεις µε µεγάλη µονοπωλιακή δύναµη, ίσως 
εφαρµόζουν τιµολογιακή πολιτική που περιλαµβάνει υψηλές τιµές µε 
αποτέλεσµα αυτό να ενθαρρύνει την επέκταση του µεριδίου των µικρών 
ανταγωνιστών. Αυτό φυσικά οδηγεί σε µείωση της συγκέντρωσης. Τρίτον, οι 
δείκτες συγκέντρωσης 4CR  και 8CR  για το 1999 είναι µεγαλύτεροι του 60% και 
εποµένως µπορεί να θεωρηθούν υψηλής συγκέντρωσης. Σύµφωνα µε µελέτες, 
εκτιµάται ότι το αρχικό επίπεδο συγκέντρωσης σε µια αγορά είναι ο 
σηµαντικότερος παράγοντας που επηρεάζει τη µεταβολή της συγκέντρωσης. 
Βρέθηκε ότι όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο συγκέντρωσης στην έναρξη µιας 
χρονικής περιόδου, τόσο πιο πιθανό είναι να έχουµε µείωση της συγκέντρωσης 
στη συνέχεια. Αντίθετα, όσο χαµηλότερο είναι το αρχικό επίπεδο, τόσο 
πιθανότερη είναι µια µελλοντική αύξηση της συγκέντρωσης στη συγκεκριµένη 
αγορά. Αυτό οφείλεται στο ότι όσο η αγορά αποκτά µεγαλύτερη συγκέντρωση, 
τόσο δυσκολότερο είναι για µια µεγάλη επιχείρηση να αποκτήσει ένα επιπλέον 
µερίδιο στην αγορά σε βάρος των άλλων.  

Μαιευτικές-γυναικολογικές κλινικές 

Μεταξύ των µαιευτικών-γυναικολογικών κλινικών, όπως φαίνεται στον 
Πίνακα 24.13, η Ιασώ Α.Ε. κατέχει την πρώτη θέση για το 2008 µε µερίδιο 
44,51%. Ακολουθούν η Μητέρα Α.Ε. και η Λητώ Α.Ε. µε µερίδια 35,66% και 
9,90%, αντίστοιχα. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι δύο πρώτες επιχειρήσεις 
κατέχουν το 80,17% των µεριδίων της αγοράς. Ο υποκλάδος των ιδιωτικών 
µαιευτικών-γυναικολογικών κλινικών καταλαµβάνει το 11,72% των πωλήσεων 
του κλάδου υγείας.  

Οι πωλήσεις των µαιευτικών κλινικών παρουσιάζουν διαχρονική άνοδο 
και το 2008 ανήλθαν στα 238 εκατ. ευρώ έναντι 212 εκατ. ευρώ το 2007 (ρυθµός 
µεγέθυνσης 8,23%). Οι Ιασώ ΑΕ και Μητέρα ΑΕ καταγράφουν τις υψηλότερες 
πωλήσεις του υποκλάδου για το 2008, οι οποίες ανέρχονται στα 109 και 87 εκατ. 
ευρώ αντίστοιχα, ενώ ακολουθούν οι υπόλοιπες κλινικές µε αισθητά χαµηλότερα 
ποσά πωλήσεων.  

Σε ό,τι αφορά τα καθαρά κέρδη της αγοράς των µαιευτικών κλινικών, αυτά 
ανήλθαν στα 69 εκατ. ευρώ το 2008 έναντι 68 εκατ. ευρώ το 2007, από τα οποία 
τα 61 εκατ. ευρώ αφορούν τις 2 πρώτες επιχειρήσεις του υποκλάδου.  
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Η αγορά των µαιευτικών κλινικών είναι η πιο συγκεντρωµένη συγκριτικά 
µε τις γενικές κλινικές και τα διαγνωστικά κέντρα, µε τις 4 µεγαλύτερες 
επιχειρήσεις να κατέχουν το 97% το 2008. Ειδικότερα, ο µέσος ετήσιος δείκτης 
συγκέντρωσης 4CR  και Herfindahl για την περίοδο 1999-2008 βρέθηκε να 
ισούται µε 0,98 και 0,38, αντίστοιχα (συντελεστής συσχέτισης 0,98). Ο δείκτης 
συγκέντρωσης 4CR είναι πολύ κοντά στη µονάδα αντικατοπτρίζοντας τη 
διπωλική δοµή της συγκεκριµένης αγοράς. Και οι δύο δείκτες, όπως και στην 
περίπτωση των γενικών κλινικών, παρουσιάζουν καθοδική τάση. Ο δείκτης 
συγκέντρωσης 4CR  µειώθηκε κατά την περίοδο 1999-2008 από 0,99 σε 0,96, ενώ 
ο δείκτης Herfindahl από 0,41 σε 0,34, αντίστοιχα.  

∆ιαγνωστικά κέντρα  

Στον υποκλάδο των διαγνωστικών κέντρων, η Βιοϊατρική ΑΕ 
κατατάσσεται στην πρώτη θέση µε µερίδιο αγοράς 18,87% το 2008. Ακολουθεί ο 
τοµέας των διαγνωστικών κέντρων της Euromedica  µε µερίδιο 6,45% και η 
Ιατρόπολις Μαγνητική Τοµογραφία µε µερίδιο 5,47%, όπως παρατίθεται στον 
Πίνακα 24.14. Η αγορά των διαγνωστικών κέντρων καταλαµβάνει το 21,82% 
των πωλήσεων του κλάδου υγείας.  

Οι πωλήσεις των διαγνωστικών κέντρων παρουσιάζουν διαχρονική άνοδο 
µε µέσο ετήσιο ρυθµό µεγέθυνσης 15,11%. Πιο συγκεκριµένα, οι πωλήσεις του 
υποκλάδου για το 2008 ανήλθαν στα 456 εκατ. ευρώ έναντι 433 εκατ. ευρώ το 
2007. Η Βιοϊατρική καταγράφει τις υψηλότερες πωλήσεις για το 2008 (86 εκατ. 
ευρώ) και ακολουθούν µε σηµαντική διαφορά η Euromedica και η Ιατρόπολις 
Μαγνητική Τοµογραφία (29 και 25 εκατ., αντίστοιχα).  

Σε ό,τι αφορά τα καθαρά κέρδη της αγοράς των διαγνωστικών κέντρων, 
αυτά ανήλθαν στα 65 εκατ. ευρώ έναντι 79 εκατ. ευρώ το 2007, από τα οποία 
πάνω από το 1/3 αφορά την πρώτη επιχείρηση του κλάδου.  

Ο υποκλάδος των διαγνωστικών κέντρων παρουσιάζει τη µικρότερη 
συγκέντρωση συγκριτικά µε τις γενικές και µαιευτικές κλινικές. Αυτό οφείλεται 
στον µεγάλο αριθµό µονάδων που λειτουργούν σε όλη τη χώρα, οι περισσότερες 
από τις οποίες αποτελούν επιχειρήσεις µικρού µεγέθους. Ενδεικτικά αναφέρουµε 
ότι, από τις 265 επιχειρήσεις του δείγµατος µας, µόνο οι 15 έχουν µερίδιο αγοράς 
πάνω από 1% και κατέχουν το 46,98% του µεριδίου αγοράς. Ο µέσος ετήσιος 
δείκτης συγκέντρωσης 4CR , 8CR  και Herfindahl για την περίοδο 1999-2008 
βρέθηκε να ισούται µε 0,33, 0,39 και 0,04, αντίστοιχα (συντελεστής συσχέτισης 
0,94 έως 0,98). Και οι τρεις δείκτες εµφανίζουν σταδιακή µείωση από το 2002 
και µετά.   
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ΠΙΝΑΚΑΣ 24.12 
Μέγεθος αγοράς και δείκτες συγκέντρωσης των γενικών και νευροψυχιατρικών κλινικών, 1999-2008 

Α/Α Μεταβλητή 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
1 Μερίδιο αγοράς (σε %) 

1.1 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΑΕ 26,56 25,51 28,82 29,22 27,68 27,34 26,30 26,22 23,31 21,81 
1.2 ΥΓΕΙΑ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ 21,30 20,99 17,17 14,53 11,73 9,20 10,57 9,85 9,20 10,39 
1.3 EUROMEDICA A.E. 1,61 1,26 5,14 4,83 7,04 7,25 6,69 6,47 10,47 10,18 
1.4 ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΕ  0,01 1,62 5,83 7,84 8,37 8,34 7,55 7,20 7,20 
1.5 ΙΑΣΩ GENERAL ΑΕ 3,23 2,54 2,05 0,18 1,52 3,57 5,05 5,49 5,51 5,53 
1.6 ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ 5,64 7,34 6,83 6,68 6,10 5,96 5,60 5,57 4,80 4,70 
1.7 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ 8,05 6,67 5,13 6,18 5,65 5,46 5,18 4,96 4,54 4,65 
1.8 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ   0,82 3,14 3,65 3,69 3,44 3,05 2,74 2,56 2,41 
1.9 ΕΥΡΩΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΑΘΗΝΑΙΟΝ ΑΕ       0,63 0,56 1,04 1,44 2,25 

1.10 ΛΕΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ 1,11 1,10 0,81 0,67 0,81 0,76 0,66 1,10 1,85 1,85 
 Σύνολο υποκλάδου 59,81 56,76 58,67 57,14 57,78 57,24 58,25 59,32 60,65 61,05 
 Σύνολο κλάδου 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

2 Πωλήσεις (σε χιλιάδες ευρώ) 
2.1 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΑΕ 76.058 85.886 125.138 148.586 162.354 182.014 207.684 249.81 272.825 278.476 
2.2 ΥΓΕΙΑ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ 60.992 70.663 74.538 73.870 68.802 61.261 83.453 93.639 107.678 132.708 
2.3 EUROMEDICA A.E. 4.617 4.229 22.304 24.576 41.286 48.291 52.849 61.465 122.586 129.962 
2.4 ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΕ  40 7.023 29.646 45.990 55.714 65.848 71.759 84.313 91.957 
2.5 ΙΑΣΩ GENERAL ΑΕ 9.262 8.556 8.900 916 8.910 23.734 39.849 52.173 64.454 70.623 
2.6 ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ 16.147 24.705 29.648 33.982 35.807 39.671 44.233 52.974 56.234 59.988 
2.7 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ 23.069 22.448 22.295 31.414 33.138 36.377 40.940 47.128 53.194 59.387 
2.8 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ   2.754 13.624 18.541 21.632 22.906 24.087 26.013 29.956 30.789 
2.9 ΕΥΡΩΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΑΘΗΝΑΙΟΝ ΑΕ       4.223 4.412 9.924 16.859 28.753 

2.10 ΛΕΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ 3.168 3.700 3.534 3.387 4.736 5.038 5.204 10.474 21.641 23.595 
 Σύνολο υποκλάδου 286.405 336.632 434.222 508.514 586.599 665.662 789.821 950.675 1.170.564 1.276.812 
 Σύνολο κλάδου 478.837 593.112 740.070 889.903 1.015.294 1.162.911 1.355.934 1.602.676 1.929.974 2.091.299 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 24.12 (συνέχεια) 
 Μεταβλητή 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

3 Καθαρά Κέρδη (σε χιλιάδες ευρώ) 
3.1 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΑΕ 31.920 14.702 7.459 3.351 1.676 3.634 22.308 26.750 27.349 5.476 
3.2 ΥΓΕΙΑ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ 6.108 7.020 9.202 5.511 1.350 -3.146 -3.021 2.512 17.649 9.978 
3.3 EUROMEDICA A.E. 4.865 1.020 1.466 2.090 533 4.863 2.448 5.545 24.940 -32.835 
3.4 ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΕ  -11 -2.510 -1.958 1.742 5.009 7.704 8.061 9.382 11.101 
3.5 ΙΑΣΩ GENERAL ΑΕ 372 732 -395 -1.467 -18.047 -17.455 -14.230 -2.644 2.589 9.764 
3.6 ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ -10.791 -5.929 -2.201 951 4.520 5.365 8.271 9.560 9.251 3.472 
3.7 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ 1.330 1.209 109 209 175 319 482 1.781 1.094 -1.990 
3.8 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ  -159 -2.326 -770 916 1.041 1.390 1.659 3.509 3.147 1.288 
3.9 ΕΥΡΩΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΑΘΗΝΑΙΟΝ ΑΕ       -16 -307 -1.299 -1.181 29 

3.10 ΛΕΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ 79 90 -199 -393 -200 -590 -719 -146 1.082 848 
 Σύνολο υποκλάδου 39.440 22.577 14.989 8.831 -6.569 -1.258 26.641 61.067 100.092 13.338 
 Σύνολο κλάδου 68.276 61.642 56.639 55.528 40.152 62.286 113.590 171.412 234.736 138.775 
            

4 ∆είκτης Συγκέντρωσης CR4 0,6154 0,6051 0,5795 0,5661 0,5428 0,5217 0,5189 0,5008 0,5018 0,4958 
5 ∆είκτης Συγκέντρωσης CR8 0,7267 0,7143 0,7062 0,7269 0,7148 0,7060 0,7077 0,6884 0,6759 0,6688 
6 ∆είκτης Herfindahl 0,1316 0,1248 0,1272 0,1244 0,1123 0,1069 0,1033 0,1003 0,0899 0,0852 

      Πηγή: ∆ηµοσιευµένοι ισολογισµοί, ICAP. Επεξεργασία ΚΕΠΕ. 
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Πίνακας 24.13 
 Μέγεθος αγοράς και δείκτες συγκέντρωσης των µαιευτικών-γυναικολογικών κλινικών, 1999-2008 

Α/Α Μεταβλητή 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
1 Μερίδιο αγοράς (σε %) 

1.1 ΙΑΣΩ ΑΕ 49,62 49,27 48,71 51,69 49,31 48,77 44,52 45,24 46,15 44,51 
1.2 ΜΗΤΕΡΑ ΑΕ 39,90 39,86 39,32 37,09 37,94 37,85 36,02 35,07 35,09 35,66 
1.3 ΛΗΤΩ ΑΕ  9,52 9,75 10,50 9,63 10,94 11,25 10,72 10,13 9,01 9,90 
1.4 ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΕ       0,27 5,20 6,09 6,39 6,82 
1.5 ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ        1,59 1,81 1,98 1,96 

 Σύνολο υποκλάδου  18,68 17,85 15,28 14,79 13,67 13,02 12,70 12,24 11,34 11,72 
 Σύνολο κλάδου 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

2 Πωλήσεις (σε χιλιάδες ευρώ) 
2.1 ΙΑΣΩ ΑΕ 44.388 52.165 55.067 68.013 68.421 73.854 76.681 88.745 101.022 109.052 
2.2 ΜΗΤΕΡΑ ΑΕ 35.694 42.200 44.449 48.807 52.643 57.311 62.047 68.794 76.821 87.377 
2.3 ΛΗΤΩ ΑΕ  8.519 10.326 11.871 12.670 15.173 17.032 18.471 19.871 19.727 24.246 
2.4 ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΕ       416 8.957 11.950 13.988 16.717 
2.5 ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ        2.737 3.555 4.342 4.805 

 Σύνολο υποκλάδου  88.819 104.908 111.601 129.703 136.449 148.824 166.367 189.571 211.768 237.603 
 Σύνολο κλάδου 478.837 593.112 740.070 889.903 1.015.294 1.162.911 1.355.934 1.602.676 1.929.974 2.091.299 

3 Καθαρά κέρδη (σε χιλιάδες ευρώ) 
3.1 ΙΑΣΩ ΑΕ 6.080 12.171 12.598 14.474 12.399 29.304 27.001 36.803 42.645 40.735 
3.2 ΜΗΤΕΡΑ ΑΕ 2.252 3.865 5.505 7.145 9.753 9.992 11.558 21.059 20.721 20.735 
3.3 ΛΗΤΩ ΑΕ  749 1.312 1.611 2.094 2.156 2.158 2.509 3.487 2.274 3.670 
3.4 ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΕ   298 66 13 3 -543 -773 711 1.708 3.388 
3.5 ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ        126 514 913 998 

 Σύνολο υποκλάδου  9.108 17.722 19.862 23.740 24.421 41.099 40.325 62.656 67.865 68.662 
 Σύνολο κλάδου 68.276 61.642 56.639 55.528 40.152 62.286 113.590 171.412 234.736 138.775 
            

4 
∆είκτης Συγκέντρωσης 
CR4 0,9976 0,9954 0,9913 0,9898 0,9880 0,9854 0,9647 0,9652 0,9664 0,9689 

5 ∆είκτης Herfindahl 0,4146 0,4111 0,4029 0,4141 0,3992 0,3939 0,3425 0,3420 0,3487 0,3402 
     Πηγή: ∆ηµοσιευµένοι ισολογισµοί, ICAP. Επεξεργασία ΚΕΠΕ. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 24.14 
Μέγεθος αγοράς και δείκτες συγκέντρωσης των διαγνωστικών κέντρων, 1999-2008 

Μεταβλητή 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Μερίδιο αγοράς (σε %) 

ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΑΕ 0,48 22,04 18,00 19,09 18,65 19,91 19,47 18,45 17,24 18,87 
EUROMEDICA Α.Ε.  Μ.∆. 0,69 9,70 9,94 8,43 7,80 7,13 6,34 6,94 6,45 
ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ  8,42 6,70 5,94 5,18 4,07 3,97 3,98 4,23 4,78 5,47 
∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΑΕ 4,53 3,45 3,08 2,87 2,81 2,70 2,46 2,20 2,07 2,10 
ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΗ ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ 3,02 2,03 1,79 1,53 1,35 1,30 1,32 0,99  1,74 
ΕΥΡΩ∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΙΑΕ 2,69 2,88 2,69 2,89 2,62 2,25 1,97 1,88 1,83 1,70 
ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ 2,38 2,04 1,84 1,83 1,85 1,61 1,52 1,41 1,27 1,40 
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΙΑΚΟΠΩΝ 
ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΑΕ   0,25 0,32 0,31 0,35 0,34 0,42 0,81 1,29 
ΒΙΟΦΟΡΜΑ Ι ΑΕ 2,99 2,26 1,96 1,89 1,70 1,55 1,36 1,24 1,17 1,25 
ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ∆. ΕΠΕ 1,40 1,24 1,40 1,71 1,60 1,47 1,40 1,23 1,09 1,12 
Σύνολο υποκλάδου 21,01 24,78 25,49 23,67 23,65 23,79 22,93 22,48 22,45 21,82 
Σύνολο κλάδου 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Πωλήσεις (σε χιλιάδες ευρώ) 
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΑΕ 479 32.398 33.964 40.211 44.779 55.089 60.540 66.488 74.688 86.120 
EUROMEDICA Α.Ε.  Μ.∆. 1.007 18.308 20.935 20.243 21.587 22.161 22.836 30.054 29.441 
ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ  8.469 9.846 11.206 10.907 9.783 10.981 12.373 15.250 20.723 24.955 
∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΑΕ 4.558 5.074 5.806 6.036 6.753 7.475 7.641 7.932 8.952 9.602 
ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΗ ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ  3.040 2.990 3.369 3.216 3.233 3.596 4.116 3.568  7.953 
ΕΥΡΩ∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΙΑΕ 2.702 4.232 5.073 6.084 6.292 6.213 6.119 6.770 7.935 7.746 
ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ 2.398 3.004 3.464 3.854 4.450 4.458 4.734 5.097 5.518 6.400 
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΙΑΚΟΠΩΝ 
ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΑΕ   476 675 738 979 1.071 1.501 3.506 5.884 
ΒΙΟΦΟΡΜΑ Ι ΑΕ 3.005 3.317 3.704 3.983 4.076 4.275 4.214 4.471 5.086 5.705 
ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ∆. ΕΠΕ 1.413 1.818 2.650 3.598 3.844 4.063 4.357 4.426 4.703 5.115 
Σύνολο υποκλάδου  100.584 146.992 188.659 210.640 240.154 276.690 310.939 360.277 433.306 456.325 
Σύνολο κλάδου 478.837 593.112 740.070 889.903 1.015.294 1.162.911 1.355.934 1.602.676 1.929.974 2.091.299 
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Καθαρά κέρδη (σε χιλιάδες ευρώ) 
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΑΕ 1 6.545 5.342 10.096 9.379 15.534 28.527 26.338 31.988 25.051 
EUROMEDICA Α.Ε.  Μ.∆. Μ.∆. Μ.∆. Μ.∆. Μ.∆. Μ.∆. Μ.∆. Μ.∆. Μ.∆. Μ.∆. 
ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ 
ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ  9.017 2.755 1.415 1.106 6 1.085 2.049 2.206 3.461 6.740 
∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΑΕ 84 268 391 350 149 149 247 209 518 653 
ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΗ ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ  661 603 1.367 1.195 920 1.029 1.013 730  1.442 
ΕΥΡΩ∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΙΑΕ 380 346 573 473 301 -768 1.339 608 2.082 1.359 
ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ 161 98 131 137 263 265 161 173 15 508 
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΙΑΚΟΠΩΝ 
ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΑΕ  -747 -276 -292 3 15 -231 550 295 
ΒΙΟΦΟΡΜΑ Ι ΑΕ -24 141 151 163 170 314 137 164 106 89 
ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ∆. ΕΠΕ 597 547 831 1.361 1.109 1.060 1.354 1.360 1.436 1.562 
Σύνολο υποκλάδου  19.793 20.749 21.350 27.037 22.929 37.304 57.474 62.149 79.027 65.238 
Σύνολο κλάδου 68.276 61.642 56.639 55.528 40.152 62.286 113.590 171.412 234.736 138.775 
           
∆είκτης Συγκέντρωσης CR4 0,1896 0,3507 0,3672 0,3710 0,3396 0,3438 0,3313 0,3177 0,3201 0,3290 
∆είκτης Συγκέντρωσης CR8 0,2938 0,4341 0,4500 0,4539 0,4194 0,4159 0,4087 0,3952 0,3956 0,3927 
∆είκτης Herfindahl 0,0210 0,0614 0,0523 0,0557 0,0501 0,0532 0,0504 0,0456 0,0424 0,0473 

      Μ.∆. : µη διαθέσιµα στοιχεία 
     Πηγή: ∆ηµοσιευµένοι ισολογισµοί, ICAP. Επεξεργασία ΚΕΠΕ. 
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24.8. Οι υπηρεσίες υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση  

Την τελευταία δεκαετία, οι δαπάνες υγείας αυξήθηκαν ταχύτερα από το ΑΕΠ 
σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ, εκτός από την Ουγγαρία και την Τσεχία. Αυτό είχε ως 
αποτέλεσµα οι χώρες του ΟΟΣΑ να κατανείµουν το 8,9% του ΑΕΠ σε δαπάνες 
υγείας. Προβλέπεται ότι το µερίδιο δαπανών υγείας ως προς το ΑΕΠ θα συνεχίσει 
να αυξάνεται, ακολουθώντας τη συρρίκνωση, η οποία παρατηρήθηκε σε µερικές 
χώρες το 2008 και επεκτάθηκε το 2009 (OECD, 2009a). 

Σε ό,τι αφορά τον ιδιωτικό τοµέα υγείας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
παρατηρείται η σταδιακή µεταβίβαση των ιδιωτικών θεραπευτηρίων από τις οµάδες 
ιατρών σε χρηµατοοικονοµικούς οµίλους ή ασφαλιστικούς οργανισµούς, οι οποίοι 
εφαρµόζουν σύγχρονες µεθόδους προώθησης πωλήσεων και αρχές ποιοτικής 
αναβάθµισης της παρεχόµενης περίθαλψης (ICAP, 2009). Σε ορισµένες χώρες (π.χ. 
Βέλγιο, Ιταλία, Γερµανία) προωθείται η άσκηση πολιτικής για τη µείωση στον 
αριθµό των διαθέσιµων κλινών και η αύξηση των εισαγωγών βραχείας νοσηλείας, 
ως ανάχωµα στην αύξηση των δαπανών υγείας. Σε χώρες όπως η Γερµανία και η 
Ολλανδία, πολίτες που το εισόδηµά τους υπερβαίνει ένα καθορισµένο ανώτατο όριο 
δεν καλύπτονται από τα προγράµµατα κοινωνικής ασφάλισης, µε αποτέλεσµα να 
απευθύνονται σε ιδιωτικούς φορείς ασφάλισης, οι οποίοι αποτελούν όχι µόνο 
σηµαντικούς πελάτες των ιδιωτικών θεραπευτηρίων αλλά επενδύουν σε αυτά.   

24.9. Συµπεράσµατα και προοπτικές του κλάδου  

Στον κλάδο της υγείας, ο ανταγωνισµός µεταξύ του δηµοσίου και ιδιωτικού 
τοµέα αλλά και µεταξύ των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα είναι έντονος. Μετά 
από µια περίοδο σηµαντικών επιχειρηµατικών εξελίξεων και ανακατατάξεων, που 
χαρακτηρίζεται από επενδύσεις, εξαγορές, συγχωνεύσεις αλλά και συµφωνίες 
στρατηγικής συνεργασίας, οι µεγάλοι επιχειρηµατικοί όµιλοι έχουν εδραιώσει την 
παρουσία τους στην αγορά και απολαµβάνουν συγκριτικό πλεονέκτηµα έναντι των 
υπηρεσιών υγείας του δηµόσιου τοµέα αλλά και των µικρότερων ιδιωτικών 
επιχειρήσεων του κλάδου. Οι όµιλοι παρέχουν ένα µεγάλο εύρος υπηρεσιών υγείας 
στηρίζοντας τη στρατηγική τους σε τέσσερις άξονες: α. στην τεχνολογική και 
επιστηµονική εξέλιξη, β. στην παροχή πλήρους φάσµατος υπηρεσιών υγείας που 
βασίζεται σε υψηλό επίπεδο ποιότητας και µικρούς χρόνους αναµονής, γ. στη 
δυνατότητα πρόσβασης στις ιατρικές υπηρεσίες, ανεξαρτήτως γεωγραφικής θέσης  
και δ. στην επέκτασή τους σε νέες αγορές του εξωτερικού.  

Η συγκέντρωση του κλάδου είναι υψηλή, ο δε ανταγωνισµός µεταξύ των 
επιχειρήσεων είναι ιδιαίτερα έντονος. Η επιλογή ενός θεραπευτηρίου 
(πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας περίθαλψης) από τον ασθενή-καταναλωτή είναι 
στενά συσχετιζόµενη µε τη «φήµη», την υποδοµή, την ποιότητα και την ταχύτητα 
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των παρεχόµενων υπηρεσιών, τη συνεργασία µε τους ασφαλιστικούς φορείς, την 
ευελιξία της τιµολογιακής πολιτικής και την προσβασιµότητά του.  

Η ανεπάρκεια του δηµόσιου τοµέα, συνδυαστικά µε τα χρόνια διαρθρωτικά 
προβλήµατα του ΕΣΥ που εντοπίζονται κυρίως σε ελλείψεις στις υποδοµές, στην 
τεχνολογική υποστήριξη και στους επαγγελµατίες υγείας, αποτελεί ένα ιδιαίτερα 
ισχυρό σηµείο για τον ιδιωτικό κλάδο υγείας. Επιπρόσθετα, η άνοδος του βιοτικού 
επιπέδου, η σταδιακή γήρανση του πληθυσµού, η εµφάνιση νέων ασθενειών, η 
αλλαγή των καταναλωτικών προτύπων, η αύξηση συµµετοχής των ατόµων στις 
ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες αλλά και η εξέλιξη της ιατρικής επιστήµης και της 
τεχνολογίας συντελούν στη σταδιακή αύξηση της ζήτησης των ιδιωτικών 
υπηρεσιών υγείας.  

Οι µεγάλοι όµιλοι του κλάδου, ως µέλη διεθνών οργανισµών, διατηρούν 
συνεργασίες µε µεγάλα νοσηλευτικά ιδρύµατα του εξωτερικού, εξασφαλίζοντας τη 
µεταφορά τεχνογνωσίας αλλά και τη συµµετοχή τους σε ερευνητικά προγράµµατα. 
Επιπρόσθετα, η υψηλή κερδοφορία των µεγάλων οµίλων την τελευταία δεκαετία 
και η άντληση κεφαλαίων µέσω του ελληνικού χρηµατιστηρίου συνέβαλαν 
σηµαντικά στην υλοποίηση των µεγάλων επενδυτικών σχεδίων τους.  

Η ίδρυση, όµως, ενός ιδιωτικού θεραπευτηρίου ή ενός διαγνωστικού κέντρου 
απαιτεί σηµαντικές επενδύσεις, καθιστώντας την είσοδο µιας νέας επιχείρησης στον 
κλάδο αρκετά δύσκολη. Σηµαντικό µέρος της επένδυσης αφορά όχι µόνο την υψηλή 
τεχνολογία και το εξειδικευµένο προσωπικό αλλά και το κόστος της κατάλληλης 
γης στην κατάλληλη τοποθεσία. Ταυτόχρονα, το ισχύον θεσµικό πλαίσιο θέτει 
εµπόδια στη δηµιουργία νέων εταιρειών µέσω των αυστηρών προϋποθέσεων 
εγκαθίδρυσης νέων θεραπευτηρίων. Επιπλέον, η εδραίωση της «φήµης» ενός 
ιδιωτικού θεραπευτηρίου, η οποία είναι µακροχρόνια διαδικασία, καθιστά δύσκολη 
την είσοδο νέων ανταγωνιστών.  

Οι υπηρεσίες παροχής υγείας µεταξύ του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα 
θεωρούνται υποκατάστατες. Στα πλαίσια της άσκησης πολιτικής υγείας 
εντάσσονται η βελτίωση και η αναβάθµιση των υποδοµών της δηµόσιας υγείας µε 
την επέκταση και κατασκευή νέων νοσοκοµείων, την επέκταση της λειτουργίας των 
Αστικών Κέντρων Υγείας σε διάφορες περιοχές της χώρας, µε στόχο την 
αποσυµφόρηση των νοσοκοµείων, και την κατασκευή νέων νοσηλευτικών µονάδων 
µέσω της µεθόδου σύµπραξης δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα (Σ∆ΙΤ).  

Μελέτες εκτιµούν ότι η αγορά των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας θα συνεχίσει 
την ανοδική της πορεία σύµφωνα µε τις ισχύουσες συνθήκες και τάσεις. Σύµφωνα 
µε µελέτη της ΕΤΕ (2009), ο κύκλος εργασιών του κλάδου υγείας εκτιµάται ότι θα 
αυξηθεί µε µέσο ετήσιο ρυθµό 3,5% στην περίοδο 2009-2010 και 8,5% έως το 
2012. Συγκεκριµένα, ο κύκλος εργασιών των γενικών και νευροψυχιατρικών 
κλινικών αναµένεται να αυξηθεί κατά 4% την περίοδο 2009-2010 και θα 
ακολουθήσει εντονότερη ανάκαµψη τη διετία 2011-2012. Ο κύκλος εργασιών των 
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µαιευτικών κλινικών εκτιµάται ότι θα αυξηθεί κατά 2,5% τη διετία 2009-2010 και 
5,5% την περίοδο 2011-2012. Η ηπιότερη αύξηση των εσόδων των µαιευτηρίων 
οφείλεται στον κορεσµό της αγοράς των µαιευτηρίων και στη χαµηλή γονιµότητα 
στη χώρας µας. Σε ό,τι αφορά το περιθώριο καθαρού κέρδους των γενικών κλινικών 
αναµένεται να διευρυνθεί από 0,98% το 2008 σε 1,62% το 2009 και 3,11% το 2012, 
λόγω του περιορισµού των χρηµατοοικονοµικών εξόδων και των χαµηλών 
επιτοκίων (ΕΤΕ, 2009). Η σταδιακή αύξηση στην κερδοφορία και στην πληρότητα 
των κλινικών αναµένεται να οδηγήσει και σε υψηλότερη απόδοση ιδίων κεφαλαίων. 
Σε ό,τι αφορά τα µαιευτήρια, η αναµενόµενη είσοδος δύο νέων µαιευτικών µονάδων 
µεταξύ των ετών 2010-2011, αναµένεται να εντείνει τον ανταγωνισµό, συγκρα-
τώντας το περιθώριο καθαρού κέρδους κάτω από το 8% το 2012. Η επιβράδυνση 
της κερδοφορίας και η αναµενόµενη µείωση στην πληρότητα του υποκλάδου 
αναµένεται να οδηγήσει και σε µειωµένη απόδοση των ιδίων κεφαλαίων.   

Οι µακροπρόθεσµες προοπτικές του ιδιωτικού κλάδου υγείας κρίνονται 
θετικές λόγω της επεκτατικής πολιτικής των  µεγάλων οµίλων του κλάδου. Πιο 
συγκεκριµένα,  το επενδυτικό ενδιαφέρον των µεγάλων οµίλων επικεντρώνεται στις 
αγορές του εξωτερικού και ιδιαίτερα στις χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης και 
Τουρκίας. Οι χώρες αυτές έχουν σηµαντικά περιθώρια ανάπτυξης του κλάδου των 
ιδιωτικών κλινικών καθώς τα επόµενα χρόνια αναµένεται: α. σηµαντική αύξηση του 
κατά κεφαλήν ΑΕΠ, β. αύξηση των δαπανών υγείας ως ποσοστό του ΑΕΠ και γ. 
αύξηση των κλινών ως ποσοστό του πληθυσµού, καθώς στις περισσότερες 
περιπτώσεις οι υπάρχουσες κλίνες δεν καλύπτουν τις ανάγκες των πολιτών, ενώ οι 
ιδιωτικές κλίνες καταλαµβάνουν µικρό ποσοστό.  

∆υνητική αγορά αποτελούν και οι τουρίστες υγείας, οι οποίοι αναζητούν 
νοσοκοµειακές υπηρεσίες εκτός της χώρας τους. Στην Ε.Ε. το  10% των ασθενών 
αναζητούν νοσηλευτικά ιδρύµατα σε άλλες χώρες, ενώ τα ποσά που δαπανώνται 
πλησιάζουν τα 12 δις ευρώ ετησίως (ΕΤΕ, 2009). Οι ιδιωτικές κλινικές της χώρας 
µας έχουν τη δυνατότητα να προσελκύσουν ασθενείς άλλων χωρών, οι οποίοι 
επιζητούν προσιτές τιµές σε συνδυασµό µε ποιοτικές υπηρεσίες και κορυφαίους 
ιατρούς. Ο τοµέας της εξωσωµατικής γονιµοποίησης, στον οποίο έχουν γίνει 
σηµαντικές επενδύσεις στη χώρα µας, αποτελεί µια δυνητική αγορά µε περιθώρια 
προσέλκυσης ζήτησης από χώρες του εξωτερικού. Για παράδειγµα, πολίτες από 
µεγάλες ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ιταλία, η Γερµανία και η Γαλλία απευθύνονται 
σε κέντρα  γονιµότητας του εξωτερικού, κυρίως λόγω νοµικών περιορισµών στο 
κράτος τους.  

Σύµφωνα µε στοιχεία ασφαλιστικών εταιρειών, το 20% των Ελλήνων που 
απευθύνονται σε νοσοκοµεία του εξωτερικού αφορούν νοσηλείες αποκατάστασης 
και άλλο ένα 20% ογκολογικά περιστατικά (ΕΤΕ, 2009). Εποµένως, η δηµιουργία 
εξειδικευµένων νοσοκοµείων ή τµηµάτων όπως η κατ’ οίκον νοσηλεία, η 
τηλεϊατρική, η ροµποτική χειρουργική, τα κέντρα αποκατάστασης, οι ξενώνες 
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νοσηλείας, οι γηριατρικές κλινικές, οι τράπεζες βλαστοκυττάρων, οι ογκολογικές 
κλινικές, τα κέντρα πλαστικής χειρουργικής, τα κέντρα υποβοηθούµενης 
αναπαραγωγής καθώς και τα κέντρα φυσικής υγιεινής και ευεξίας θα µπορούσαν να 
απορροφήσουν τη ζήτηση αυτών των υπηρεσιών υγείας. Ενδεικτικά αναφέρουµε τη 
δηµιουργία του κέντρου αποκατάστασης «Φιλοκτήτης», το ογκολογικό νοσοκοµείο 
«Ερασίνειο» και την αναµενόµενη λειτουργία του κέντρου αποκατάστασης της 
Euromedica.  

Η σύναψη συµβάσεων των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας µε όλο και 
µεγαλύτερο αριθµό ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών και δηµόσια ασφαλιστικά 
ταµεία οδηγεί στη διεύρυνση του πελατολογίου του κλάδου µέσω της κάλυψης 
µεγαλύτερου αριθµού ασθενών. Επιπρόσθετα, η υιοθέτηση προγραµµάτων 
πληρωµής µέσω άτοκων δόσεων στον τοµέα της ιδιωτικής υγείας µπορεί να αυξήσει 
το εύρος των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας ακόµη περισσότερο.  

Από την άλλη πλευρά, όµως, ελλοχεύουν κίνδυνοι, οι οποίοι µπορεί να 
επηρεάσουν αρνητικά την ανάπτυξη των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας. Ο θεσµός 
συµπράξεων µεταξύ ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα, µέσω του οποίου θα 
κατασκευασθούν νέες σύγχρονες δηµόσιες µονάδες υγείας, ανταγωνιστικές των 
ιδιωτικών µονάδων, µπορεί να θεωρηθεί  ως απειλή για τον ιδιωτικό κλάδο. 
Ενδεικτικά αναφέρουµε την κατασκευή παιδιατρικού και ογκολογικού κέντρου στη 
Θεσσαλονίκη και γενικού νοσοκοµείου στην Πρέβεζα.  

Η ενδεχόµενη είσοδος ασφαλιστικών εταιρειών στον κλάδο πρωτοβάθµιας 
και δευτεροβάθµιας περίθαλψης µπορεί να αποτελέσει απειλή για τις υφιστάµενες 
επιχειρήσεις, εφόσον αυτή µπορεί να οδηγήσει σε καθετοποίηση των παρεχόµενων 
υπηρεσιών και περαιτέρω όξυνση του ανταγωνισµού. Επιπρόσθετα, η είσοδος των 
ασφαλιστικών οργανισµών µπορεί να δηµιουργήσει πιέσεις στην τιµολογιακή 
πολιτική των κλινικών, λόγω της αυξηµένης διαπραγµατευτικής ικανότητας ως προς 
τους προµηθευτές των υπηρεσιών υγείας. Συγκεκριµένα, η αντίδραση των ιδιωτικών 
ασφαλιστικών εταιρειών για τα υψηλά νοσήλια και τις αµοιβές των ιατρών 
εκτιµάται ότι θα οδηγήσει σε µείωση των τιµολογίων των ιδιωτικών κλινικών και 
άρα σε µείωση του περιθωρίου κέρδους. Η ολιγοπωλιακή δοµή του κλάδου και 
εποµένως τα υψηλά περιθώρια κέρδους µπορεί να κινδυνεύσουν από την πιθανή 
είσοδο νέων παικτών στον κλάδο.  

Η ραγδαία και συνεχής εξέλιξη της τεχνολογίας, αναγκάζει τις µονάδες 
ιδιωτικής υγείας να επενδύουν µεγάλα ποσά στην αναβάθµιση του εξοπλισµού τους 
προκειµένου να παραµείνουν ανταγωνιστικές. Τα ελλείµµατα των δηµόσιων 
ασφαλιστικών οργανισµών ενδέχεται να δηµιουργήσουν οικονοµικές πιέσεις, 
κυρίως στις µικρές κλινικές, σε ό,τι αφορά την κάλυψη και την τιµολόγηση των 
ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας.  
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Τέλος, οι µικρές ιδιωτικές επιχειρήσεις απειλούνται από την τάση 
συγκεντρωτισµού του κλάδου, εφόσον εξαιτίας των µικρών προοπτικών ανάπτυξής 
τους  αποτελούν στόχο εξαγορών και συγχωνεύσεων από τους µεγάλους οµίλους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Κυριακή Αθανασούλη ∗ 

Σύνοψη 

Για την τόνωση της οικονοµικής δραστηριότητας και την αντιµετώπιση της 
παγκόσµιας κρίσης, τα κράτη µέλη της ΕΕ προωθούν µια σειρά από µέτρα για την 
απελευθέρωση των υπηρεσιών, µε την εφαρµογή της κοινοτικής οδηγίας 
2006/123/ΕΚ. Σύµφωνα µε τη σχετική οδηγία, η Ελλάδα έχει την υποχρέωση να 
εναρµονιστεί πλήρως µε την κοινοτική νοµοθεσία περί ελεύθερου ανταγωνισµού. 
Βασικός στόχος της ΕΕ είναι να λειτουργεί χωρίς περιορισµούς ο ανταγωνισµός και 
οι πολίτες της ΕΕ να έχουν τα ίδια δικαιώµατα εντός των συνόρων της.  

Οι ρυθµίσεις στον τοµέα των ‘επαγγελµατικών υπηρεσιών’, που αναφέρονται 
πιο συγκεκριµένα στα ελεύθερα επιστηµονικά επαγγέλµατα, ήταν και παραµένουν ένα 
σύνηθες φαινόµενο. Σε περίπτωση ασυµµετρίας πληροφόρησης µεταξύ πωλητή και 
αγοραστή ή ύπαρξης ‘εξωτερικοτήτων’ ή χαρακτηριστικών που έχουν τα δηµόσια 
αγαθά, οι ρυθµίσεις στην αγορά των υπηρεσιών υποστηρίζεται ότι διασφαλίζουν την 
ποιότητα των προσφερόµενων υπηρεσιών και προστατεύουν τον καταναλωτή. Όµως 
από την άλλη, µια πολύ ρυθµισµένη αγορά στρεβλώνει τη λειτουργία του 
ανταγωνισµού και έχει ως συνέπεια τη δηµιουργία ισχυρών ολιγοπωλίων που 
ανεβάζουν το κόστος ζωής. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα των υπηρεσιών των 
αποκαλούµενων ‘κλειστών’ επαγγελµάτων που εµποδίζουν την οµαλή λειτουργία της 
αγοράς, περιορίζουν την προσφορά, διατηρώντας τις τιµές των αντίστοιχων 
υπηρεσιών σε αδικαιολόγητα υψηλά επίπεδα δηµιουργώντας δυσλειτουργίες στην 
οικονοµική δραστηριότητα. Πολλές έρευνες σε ελληνικό (ΚΕΠΕ και ΙΟΒΕ) και 
διεθνές επίπεδο έδειξαν ότι υπερβολικός βαθµός ρυθµίσεων των ελεύθερων 
επιστηµονικών επαγγελµάτων έχει αρνητικές επιπτώσεις για τον καταναλωτή σε όρους 
ποιότητας και τιµής. Αντίθετα, σε χώρες όπου ο βαθµός των ρυθµίσεων είναι πιο 
χαµηλός, καταγράφονται καλύτερες επιδόσεις στην οικονοµική δραστηριότητα 
συµβάλλοντας θετικά στην αύξηση του ΑΕΠ. Η απελευθέρωση των κλειστών 
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επαγγελµάτων θα οδηγούσε σε τόνωση της εγχώριας ζήτησης, αύξηση επενδύσεων και 
εξαγωγών και ενίσχυση της αγοραστικής δύναµης των καταναλωτών, λόγω της 
µείωσης των τιµών. Το ΙΟΒΕ εκτιµά ότι το ΑΕΠ της χώρας µπορεί να αυξηθεί κατά 
13,2 ποσοστιαίες µονάδες, µε την απελευθέρωση των αγορών αγαθών και υπηρεσιών. 

Η ΕΕ αναγνωρίζει ότι µέρος αυτών των κανόνων είναι δικαιολογηµένο, αλλά 
εκτιµάται ότι για ορισµένες περιπτώσεις είναι υπερβολικοί και ξεπερασµένοι. Η ΕΕ 
καλεί λοιπόν τα κράτη-µέλη, σε συνεργασία µε τους εθνικούς αρµόδιους φορείς για 
τον ανταγωνισµό, να καταβάλλουν προσπάθεια ώστε να περιοριστούν οι κανόνες που 
δεν είναι χρήσιµοι και προχωρά στηρίζοντας την εφαρµογή συνοδευτικών 
µηχανισµών που προωθούν τον ανταγωνισµό. Ξεκινά λοιπόν ένας νέος κύκλος 
ανοίγµατος κλειστών επαγγελµάτων. Οι σχετικές νοµοθετικές ρυθµίσεις βρίσκονται σε 
στάδιο επεξεργασίας και εξέλιξης στην Ελλάδα, µε την εφαρµογή µιας σειράς από 
µέτρα που είναι αντικειµενικά χρήσιµα και έχουν ένα κοινό όφελος. Η απελευθέρωση 
του συνόλου των κλειστών επαγγελµάτων θα προωθηθεί µε Προεδρικά ∆ιατάγµατα. 
Το νοµοσχέδιο που θα ψηφιστεί στη Βουλή προσδιορίζει τις ηµεροµηνίες εντός των 
οποίων τα αρµόδια υπουργεία θα πρέπει να εκδώσουν τα Προεδρικά ∆ιατάγµατα.   

Το παρόν κεφάλαιο µελετά τον ανταγωνισµό στις επαγγελµατικές, 
επιστηµονικές και τεχνικές δραστηριότητες, σύµφωνα µε την κωδικοποίηση της NACE 
REV. 2 EUROSTAT. Πολλές από τις παραπάνω επαγγελµατικές υπηρεσίες ανήκουν 
στα αποκαλούµενα «κλειστά επαγγέλµατα». Όµως λόγω έλλειψης στοιχείων, η 
εργασία επικεντρώνεται στην ανάλυση των υποκλάδων λογιστικών και φοροτεχνικών 
υπηρεσιών (auditing-‘6920’) καθώς και παροχή συµβουλών διαχείρισης (consulting 
& management-‘7022’).  

Ανταγωνισµός φαίνεται να υπάρχει στον υποκλάδο ‘7022’, ο οποίος γίνεται 
εντονότερος τα τελευταία χρόνια. Ο υποκλάδος ‘7022’ χαρακτηρίζεται από χαµηλό 
βαθµό συγκέντρωσης, αφού οι 4 µεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου συγκεντρώνουν 
το 2008 το 32,4% (CR4), οι 8 µεγαλύτερες το 38,8% (CR8). Για τον υποκλάδο ‘6920’ 
η αγορά παίρνει πιο ολιγοπωλιακή µορφή. Το 1999, οι 4 εταιρείες leaders του 
υποκλάδου ‘6920’-∆ραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού 
ελέγχου, παροχής φορολογικών συµβουλών συγκέντρωναν το 74,3% του µεριδίου της 
αγοράς, ενώ το 2008 περιορίστηκαν στο 50,5%. Με την ανάλυση των 
χρηµατοοικονοµικών δεικτών, λίγες ζηµιογόνες επιχειρήσεις εντοπίστηκαν στον 
υποκλάδο ‘7022’. Στον υποκλάδο ‘6920’ σταθερή ήταν η άνοδος των πωλήσεων και 
οι 15 πρώτες επιχειρήσεις που παρουσιάζονται, σύµφωνα µε τις επιδόσεις του κύκλου 
εργασιών τους, δεν κατέγραψαν ζηµίες. ∆εν εντοπίστηκαν επίσης επιχειρήσεις µε 
ιδιαίτερα προβλήµατα ρευστότητας και δανειακής πίεσης, εκτός από τις περιπτώσεις 
των ζηµιογόνων επιχειρήσεων του υποκλάδου ‘7022’. Η κεφαλαιακή διάρθρωση των 
επιχειρήσεων αυτών είναι σχετικά καλή µέχρι και το 2008.  
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Ένα από τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων που παρέχουν επαγγελµατικές 
συµβουλευτικές υπηρεσίες είναι ότι είναι εντάσεως ανθρώπινου κεφαλαίου, 
επιχειρήσεις, δηλαδή, που απασχολούν ειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό. Το 
ανθρώπινο κεφάλαιο είναι βασικός συντελεστής για την παραγωγή τους. Επιπρόσθετα, 
οι ελεγκτικές επιχειρήσεις και πολλές από τις επιχειρήσεις που σχετίζονται µε την 
παροχή επιχειρησιακών συµβουλών (consulting και management), µε την 
παγκοσµιοποίηση, έγιναν µέλη διεθνών δικτύων επιχειρησιακών συµµαχιών και 
ακολουθούν την πορεία των συγχωνεύσεων που πραγµατοποίησαν τα διεθνή µεγάλα 
δίκτυα. Ακόµα, οι συνθήκες ύφεσης διεύρυναν την παροχή συµβουλευτικών 
υπηρεσιών προς το δηµόσιο τοµέα. Το δηµόσιο χρέος και τα προβλήµατα της 
φοροδιαφυγής αύξησαν την προσφυγή προς αυτούς τους ελεγκτικούς οίκους.  

25.1. Εισαγωγή 

Η Στρατηγική της Λισαβόνας το 2000 προβάλλει ένα πρόγραµµα 
οικονοµικών µεταρρυθµίσεων µε στόχο τη δηµιουργία µιας δυναµικής και 
ανταγωνιστικής ΕΕ βασισµένης στην κοινωνία της γνώσης για το 2010. Ο τοµέας 
των υπηρεσιών είναι από τους σηµαντικότερους της οικονοµίας και αντιστοιχεί στο 
70% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος και των θέσεων εργασίας στα 
περισσότερα κράτη-µέλη. Στην Ελλάδα, το 2008, οι υπηρεσίες που καλύπτει το 
νοµοσχέδιο, συµβάλλουν στο 60,4% της προστιθέµενης αξίας της οικονοµίας και 
στο 58% της απασχόλησης (ΕΣΥΕ και Εισηγητική Έκθεση στο Σχέδιο Νόµου 
«Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου Σχετικά µε τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά 
και άλλες διατάξεις»).  

Τα ελεύθερα-επιστηµονικά επαγγέλµατα, µέσω των ‘επαγγελµατικών 
υπηρεσιών’1 που προσφέρουν, ασκούν σηµαντικό ρόλο στη λειτουργία των 
ευρωπαϊκών οικονοµιών, αφού η συµµετοχή τους στην οικονοµική δραστηριότητα 
είναι καθοριστική. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των νοµικών, συµβολαιο-
γράφων, µηχανικών, αρχιτεκτόνων, ορκωτών-λογιστών και φαρµακοποιών. Τίθεται 
λοιπόν θέµα διασφάλισης της ποιότητας αυτών των υπηρεσιών, διότι επηρεάζουν 
την οικονοµική ζωή και προσφέρουν άµεσα υπηρεσίες στον καταναλωτή. 
∆εδοµένων των χαρακτηριστικών που παρουσιάζει η παροχή των επαγγελµατικών 
υπηρεσιών, ορισµένες ρυθµίσεις κρίνονταν απαραίτητες. Αυτό οδήγησε στη 
ρύθµιση επαγγελµάτων ή και σε κλειστά επαγγέλµατα, που υπερασπίζονται κυρίως 
οι επιστηµονικοί τους Σύλλογοι. Είναι σαφές πως, σε περίπτωση ασυµµετρίας στην 
πληροφόρηση µεταξύ πωλητή και αγοραστή, δηµιουργίας εξωτερικοτήτων και 
ύπαρξης χαρακτηριστικών των δηµοσίων αγαθών, οι «οπαδοί-υποστηρικτές» των 

                                                 
1 ‘επαγγελµατικές υπηρεσίες’ ή ‘professional services’ είναι ο όρος που δίνεται για τις υπηρεσίες 
που παρέχουν µόνο τα ελεύθερα επιστηµονικά επαγγέλµατα (OECD, 1999 και 2002).  
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ρυθµίσεων υποστηρίζουν ότι αυτοί οι «κανόνες» διασφαλίζουν την ποιότητα των 
προσφερόµενων υπηρεσιών και προστατεύουν τον καταναλωτή. Από την άλλη 
πλευρά όµως, µια υπερβολικά ρυθµισµένη αγορά περιορίζει τον ανταγωνισµό, 
οδηγεί στη διαµόρφωση των ‘καρτέλ’ και προκαλεί δυσλειτουργίες στον καθορισµό 
των τιµών.  

Επιπρόσθετα, ο κλάδος των επαγγελµατικών υπηρεσιών συνδέεται µε την 
παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας και την καινοτοµία. Παραδοσιακά, οι επαγγελµα-
τικές υπηρεσίες είχαν εθνικό χαρακτήρα, δεδοµένου ότι περιορίζονταν σε εθνικό 
επίπεδο και εξελίσσονταν στο πλαίσιο της οικονοµίας µιας χώρας. Έτσι, όλες οι 
ρυθµίσεις είχαν διαµορφωθεί για ένα ή µέσα σε ένα συγκεκριµένο εθνικό πλαίσιο 
(OECD, 1999, 2002, 2006). Όµως, η διεθνοποίηση και η παγκοσµιοποίηση των 
οικονοµιών εντατικοποίησε την αύξηση της ζήτησης υπηρεσιών από τις 
επιχειρήσεις σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Το γεγονός να παραµένουν οι 
επαγγελµατικές υπηρεσίες «κλειστές» αποτελεί όλο και περισσότερο ένα εµπόδιο 
στη λειτουργία της οικονοµικής δραστηριότητας. Έτσι, η απελευθέρωση των 
υπηρεσιών αποτελεί ένα µείζον θέµα για τη δράση των εθνικών κρατικών αρχών και 
των διεθνών εµπορικών διαπραγµατεύσεων.    

Η ΕΕ αναγνωρίζει ότι µέρος αυτών των ρυθµίσεων είναι δικαιολογηµένο, 
αλλά εκτιµά ότι για ορισµένες περιπτώσεις είναι υπερβολικές και ξεπερασµένες. 
Εποµένως, η εφαρµογή µηχανισµών που προωθούν τον ανταγωνισµό θα είχε 
καλύτερα αποτελέσµατα. Άρα οι κανόνες πρέπει να είναι αντικειµενικά χρήσιµοι 
για να ανταποκριθούν και να έχουν ένα κοινό όφελος. Έρευνες υποστηρίζουν πως 
χώρες όπου ο βαθµός των ρυθµίσεων είναι πιο χαµηλός, καταγράφουν καλύτερες 
επιδόσεις στη συνολική προστιθέµενη αξία.   

Η ΕΕ καλεί λοιπόν τα κράτη-µέλη, σε συνεργασία µε τους εθνικούς 
αρµόδιους φορείς για τον ανταγωνισµό, να καταβάλλουν προσπάθεια ώστε να 
περιοριστούν οι κανόνες που δεν είναι χρήσιµοι. Οι κανόνες πρέπει να 
προστατεύουν τον αγοραστή και τον πωλητή ταυτοχρόνως. Μέσα σε ένα πλαίσιο 
παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης, η ΕΕ προχωρά στηρίζοντας την εφαρµογή 
συνοδευτικών µηχανισµών που προωθούν τον ανταγωνισµό και που αυξάνουν τη 
διαφάνεια για τη στήριξη των δικαιωµάτων.  

Για το σκοπό αυτό, σε πρώτη φάση, εξετάζονται οι συνέπειες που θα έχει 
ένας περιορισµός των ρυθµίσεων στην αγορά των επαγγελµατικών υπηρεσιών, 
διευκρινίζοντας το θεωρητικό και το θεσµικό πλαίσιο. Σε δεύτερη φάση, γίνεται µια 
εκτενέστερη ανάλυση σχετικά µε το βαθµό του ανταγωνισµού που επικρατεί σε δύο 
υποκλάδους των επαγγελµατικών, επιστηµονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων. 
Λόγω έλλειψης στοιχείων, η εργασία επικεντρώνεται σε δύο υποκλάδους. Ένας 
υποκλάδος σχετίζεται µε τις λογιστικές και ελεγκτικές υπηρεσίες (auditing) και ο 
άλλος µε την παροχή επιχειρηµατικών, χρηµατοοικονοµικών συµβουλών και το 
management. 
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25.2. Άρση των ρυθµίσεων στην αγορά των επαγγελµατικών υπηρεσιών και 
τόνωση της οικονοµικής δραστηριότητας 

25.2.1. Η έννοια της ‘υπηρεσίας’ και των «φραγµών» στην αγορά των 
αγαθών και υπηρεσιών  

Η έννοια της υπηρεσίας, σύµφωνα µε την οδηγία 2006/123 της ΕΕ για την 
εσωτερική αγορά της, ορίζεται µε ευρύ τρόπο και περιλαµβάνει κάθε 
‘δραστηριότητα µη µισθωτή, δηλαδή ασκούµενη από αυτοαπασχολούµενους ή 
επιχειρήσεις, που παρέχεται έναντι αµοιβής’ (το άρθρο 57 της Συνθήκης της 
Λισαβόνας).  

Τα ελεύθερα επιστηµονικά επαγγέλµατα παρέχουν µια σειρά υπηρεσιών µέσω 
των συµβουλών που προσφέρουν. Οι συµβουλευτικές υπηρεσίες διακρίνονται ως 
εξής:  

• νοµικές υπηρεσίες (συµβουλές) 

• ελεγκτικολογιστικές υπηρεσίες (λογιστές, επιχειρησιακές συµβουλές 
σχετικές µε φοροτεχνικά ζητήµατα) 

• τεχνικές υπηρεσίες (αρχιτέκτονες, µηχανικοί - σύµβουλοι) 

• υπηρεσίες στον τοµέα της υγείας και  των φαρµάκων. 
Τα προσφερόµενα «προϊόντα» του κλάδου των επαγγελµατικών υπηρεσιών 

είναι πολύπλοκα και περιλαµβάνουν πολλές διαστάσεις. Η διοίκηση προγραµµάτων, 
η µηχανολογία, οι δραστηριότητες συντήρησης, οι χρηµατοοικονοµικές, 
ασφαλιστικές και συµβουλευτικές υπηρεσίες είναι υπηρεσίες που χρησιµοποιούν 
µέσα υψηλής τεχνολογίας, όπως υλικά και πληροφοριακά λογισµικά2. Οι 
επαγγελµατικές υπηρεσίες παίζουν καθοριστικό και αυξανόµενο ρόλο για την 
παροχή άλλων υπηρεσιών, χρηµατοοικονοµικές, κατασκευαστικές ή στον τοµέα 
των τηλεπικοινωνιών, κυρίως στο πλαίσιο ανάπτυξης αγορών και παράδοσης 
εµπορευµάτων.  

Στη βιβλιογραφία υπάρχει διαχωρισµός ανάµεσα σε ποσοτικούς και 
ποιοτικούς φραγµούς στην αγορά των αγαθών και υπηρεσιών, οι οποίοι στοχεύουν 
στη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών (ΚΕΠΕ 2001, 2005).  

Οι ποιοτικοί περιορισµοί εισόδου στο επάγγελµα υπάρχουν σε συνδυασµό µε 
τα αποκλειστικά δικαιώµατα. Μόνο όσοι έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση, 
εµπειρία και δεξιότητα µπορούν να εκπληρώσουν ορισµένα καθήκοντα. Η ελάχιστη 
διάρκεια των σπουδών, οι εξετάσεις για την είσοδο στο επάγγελµα και η ελάχιστη 
επαγγελµατική εµπειρία εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία.  

Οι ποσοτικοί περιορισµοί εισόδου στο επάγγελµα είναι αυτοί που 
συνοδεύονται και από αποκλειστικά δικαιώµατα για όσους παρέχουν αυτές τις 
                                                 
2 The International Encyclopaedia of Human Geography (2008). 
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υπηρεσίες αλλά περιορίζουν και τον αριθµό των ασκούντων στο επάγγελµα. Τα 
επαγγέλµατα λ.χ. του φαρµακοποιού και συµβολαιογράφου υπόκεινται σε 
ποσοτικούς περιορισµούς (αριθµός αδειών) που έχουν να κάνουν µε δηµογραφικά 
και γεωγραφικά κριτήρια.  

25.2.2. Περιορισµός των «ρυθµίσεων» και προώθηση του ανταγωνισµού για 
τη βελτίωση των οικονοµικών επιδόσεων – Θεωρητικό πλαίσιο 

Υποστηρίζεται ότι υπάρχει σχέση ανάµεσα στη µορφή αγοράς 
(ανταγωνιστική ή ολιγοπωλιακή αγορά για παράδειγµα) και τις επιδόσεις στην 
οικονοµία. Οπότε µέτρα για την οικονοµική ανάκαµψη βρίσκονται στο πλαίσιο 
µέσα στο οποίο λειτουργεί µια αγορά. Πιο συγκεκριµένα, υπάρχει µια άµεση σχέση 
ανάµεσα στη διάρθρωση της αγοράς (αριθµό συµµετεχόντων, µερίδια αγοράς, 
επίπεδο/βαθµό ανταγωνισµού), τη συµπεριφορά των οικονοµικών µονάδων 
(ανταγωνιστικότητα των τιµών, ισορροπία τιµή-ποιότητα) και την οικονοµική 
επίδοση. Σύµφωνα µε την παραδοσιακή προσέγγιση της οικονοµίας, σε µια 
«τέλεια» αγορά, δεν χρειάζεται να υπάρχουν ρυθµίσεις για να µπορέσουν οι δύο 
πλευρές της αγοράς (καταναλωτής και παραγωγός) να µεγιστοποιήσουν την 
ευηµερία τους. Η ευηµερία του καταναλωτή δεν µπορεί να µεταβληθεί δίχως να 
µεταβληθεί η ευηµερία του παραγωγού. Από την άλλη πλευρά ένας υψηλός βαθµός 
συγκέντρωσης των επιχειρήσεων ευνοεί τη συµπαιγνία (collusion), προκαλεί 
δυσλειτουργίες στην ανταγωνιστικότητα της προσφοράς αγαθών και υπηρεσιών και 
δηµιουργεί µη δικαιολογηµένα κέρδη ολιγοπωλιακού χαρακτήρα. Παραδείγµατα 
τέτοιων αγορών θεωρούνται οι αγορές του auditing ισχυρών εταιρειών στις 
περισσότερες βιοµηχανικές οικονοµίες (Beattie & Fearnley, 1994 και Beattie et al., 
2003). Μια πρώτη προσέγγιση υποστηρίζει πως, αν ο υψηλός βαθµός συγκέντρωσης 
οδηγήσει σε θέσεις ισχυρών αγορών, όπου επικρατούν οιωνεί µονοπώλια ή και 
κλειστά ολιγοπώλια, τότε η αµοιβή των auditors για παράδειγµα θα είναι 
υψηλότερη από την αµοιβή προσδιορισµένη σε µια ανταγωνιστική αγορά.  

Αντίθετα, µια εναλλακτική προσέγγιση υποστηρίζει πως ένας αυξηµένος 
βαθµός συγκέντρωσης δεν έχει µόνο αρνητικές επιδράσεις, αλλά σχετίζεται και µε 
τις ικανότητες βελτίωσης της παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών. Χαρακτηριστικό 
παράδειγµα αποτελεί ο χώρος των υπηρεσιών του auditing. Οι θετικοί παράγοντες 
έχουν να κάνουν µε τις οικονοµίες κλίµακας που επιφέρουν τέτοιες µορφές αγοράς 
και λιγότερα έξοδα επιµόρφωσης του προσωπικού (τεχνογνωσία που αφορά τον 
κλάδο και ειδικό ανθρώπινο κεφάλαιο). Σε περίπτωση που τα κέρδη από την 
αποτελεσµατικότερη λειτουργία και την αύξηση των επιδόσεων των επιχειρήσεων 
µε τη µείωση του κόστους παραγωγής µεταπηδήσουν, έστω και εν µέρει, στον 
καταναλωτή, τότε µια αύξηση του βαθµού συγκέντρωσης των επιχειρήσεων που 
παρέχουν συµβουλές auditing για παράδειγµα, είναι θετική. Οι οικονοµικές 
προσεγγίσεις υπέρ των ρυθµίσεων στην αγορά εξετάζουν τους λόγους για τους 
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οποίους µια απόκλιση από µια τέλεια αγορά µπορεί να βελτιώσει την ευηµερία του 
καταναλωτή και του παραγωγού. Πολλοί λόγοι µπορούν να εξηγήσουν γιατί οι 
υπηρεσίες των ελεύθερων επαγγελµάτων δεν στηρίζονται στη λειτουργία µιας 
άριστης αγοράς. Οι λόγοι αυτοί βασίζονται στις δυσλειτουργίες της αγοράς, όπως 
είναι οι ασυµµετρίες στην πληροφόρηση, ο δηµόσιος χαρακτήρας των 
προσφερόµενων υπηρεσιών και οι εξωτερικότητες που προκαλούν.  

∆υσλειτουργίες της αγοράς µπορεί να οφείλονται στις ασυµµετρίες στην 
πληροφόρηση. Ειδικότερα, είναι πολλές φορές δύσκολο να ελεγχθεί η ποιότητα των 
υπηρεσιών πριν ή και ακόµα µετά την αγορά τους. Αναφερόµαστε στα 
αποκαλούµενα αγαθά «της εµπειρίας» ή αγαθά «της εµπιστοσύνης», των οποίων η 
ποιότητα δεν παρατηρείται αρχικά από τον καταναλωτή-χρήστη. Ο χρήστης-
καταναλωτής ή αγοραστής-πελάτης, λόγω άγνοιας ή έλλειψης πληροφόρησης, δεν 
είναι σε θέση να αξιολογήσει την ποιότητα της προσφερόµενης υπηρεσίας ή και να 
εκτιµήσει τις υπηρεσίες που χρειάζεται. Είναι ειδικευµένες γνώσεις υψηλού 
επιπέδου που δεν κατέχει απαραίτητα ο αγοραστής-καταναλωτής. Υπηρεσίες 
θεωρούνται οι ιατρικές, νοµικές, τεχνικές-κατασκευαστικές ή και τεχνικό-
οικονοµικές συµβουλές, για τις οποίες απαιτείται ένα υψηλό επίπεδο γνώσεων 
(Commission Européenne, 2004a). Αυτές οι ασυµµετρίες πληροφόρησης µεταξύ 
πωλητή, ή του ατόµου που παρέχει τις υπηρεσίες του, και αγοραστή-πελάτη ή 
καταναλωτή µπορούν να οδηγήσουν σε µια ατελή αγορά, η οποία µπορεί να 
βελτιωθεί µέσω παρεµβατικών ρυθµίσεων. Η κρατική παρέµβαση µπορεί να 
διορθώσει την αγορά, διασφαλίζοντας µε αυτόν τον τρόπο την ποιότητα των 
υπηρεσιών καθώς και το δηµόσιο συµφέρον. Οι παρεµβατικές ρυθµίσεις 
κατοχυρώνουν την ποιότητα και τον αποτελεσµατικό έλεγχο αναφορικά µε το 
επάγγελµα καθορίζοντας προδιαγραφές (standards) για την εκπαίδευση και 
κατάρτιση καθώς και για την ειδίκευση.  

∆υσλειτουργίες της αγοράς µπορεί να οφείλονται στο «δηµόσιο» χαρακτήρα 
των επαγγελµατικών υπηρεσιών. Ορισµένες επαγγελµατικές υπηρεσίες περιέχουν 
χαρακτηριστικά «δηµοσίων αγαθών και υπηρεσιών». Αποτελούν αγαθά και 
υπηρεσίες που όλοι µπορούν να χρησιµοποιήσουν, από τη στιγµή που έχουν 
κοινοποιηθεί σε κάποιον τρίτο. Είναι σαφές ότι από τη στιγµή που έχει δοθεί µια 
συµβουλή σε κάποιο άτοµο, µπορεί να χρησιµοποιηθεί και από κάποιον άλλον 
δωρεάν. Εποµένως, η παροχή τους είναι χρήσιµη και για το σύνολο της κοινωνίας. 
Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση πολύ εξειδικευµένων συµβουλών, για τις οποίες οι 
χρήστες είναι περιορισµένοι και κατά συνέπεια δεν γενικεύεται η χρησιµοποίησή 
τους. Για παράδειγµα αναφέρουµε τη δικαιοσύνη και την ποιότητα της αστικής 
περιβαλλοντικής ανάπτυξης.  

∆υσλειτουργίες της αγοράς µπορεί να οφείλονται στην ύπαρξη 
«εξωτερικοτήτων». Η ρύθµιση µπορεί να είναι δικαιολογηµένη σε αυτή την 
περίπτωση από τη στιγµή που η διάθεση των επαγγελµατικών υπηρεσιών έχει 
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κάποια επίπτωση ή επίδραση σε τρίτους. Αν οι επιπτώσεις σε τρίτους δεν 
λαµβάνονται υπόψη από τον πωλητή ή τον αγοραστή, αυτό µπορεί να προκαλέσει 
δυσλειτουργίες στην αγορά. ∆ηλαδή, µια λανθασµένη συµβουλή µε ανακρίβειες 
µπορεί να οδηγήσει σε λάθος αποφάσεις. Μέτριες υπηρεσίες auditing σε µια 
επιχείρηση µπορούν να βλάψουν την ίδια την επιχείρηση, αλλά και τους επενδυτές 
της, τις τράπεζες που συνεργάστηκαν µαζί και γενικότερα όλη την κοινωνία 
(OECD, 2009). Ακόµα, ένα κτίριο µε επισφαλή κατασκευή µπορεί να βάλει σε 
κίνδυνο τη δηµόσια ασφάλεια. Τέλος, µια ασθένεια αθεράπευτη µπορεί να 
καταλήξει σε επιδηµία µε αρνητικές επιπτώσεις για το σύνολο του πληθυσµού. 

Σύµφωνα, όµως µε εναλλακτική αντίληψη υποστηρίζεται πως οι υπερβολικές 
ρυθµίσεις αυξάνουν την ευηµερία του παραγωγού και όχι του καταναλωτή. Με τις 
ρυθµίσεις διαµορφώνονται καρτέλ στην αγορά, τα οποία αυξάνουν το κέρδος των 
επιχειρήσεων µειώνοντας την παραγωγή. Ειδικότερα, οι ρυθµίσεις µπορεί να 
λειτουργήσουν και ως φραγµούς στην ελεύθερη είσοδο άλλων επιχειρήσεων στην 
αγορά. Αναµφισβήτητα, οι φραγµοί είναι χρήσιµοι για τη λειτουργία του καρτέλ. Οι 
αναφερόµενοι φραγµοί ή περιορισµοί µπορούν µε τη σειρά τους να µειώσουν τον 
ανταγωνισµό και να προκαλέσουν αύξηση των τιµών. ∆ηµιουργούνται lobby µε 
φορείς των οποίων οι εκπρόσωποι προστατεύουν τα συµφέροντα του κλάδου τους, 
λειτουργώντας έτσι σε βάρος του δηµοσίου συµφέροντος.     

Συµπερασµατικά, µερικοί κανόνες είναι χρήσιµοι, στο συγκεκριµένο πλαίσιο 
κάθε επαγγέλµατος και αφορούν την οργάνωση, τις ειδικότητες και τις ικανότητες 
των µελών ενός επαγγέλµατος, το επαγγελµατικό ήθος, τον έλεγχο, την 
υπευθυνότητα, τη µεροληψία, τη διαµάχη συµφερόντων, την ψευδή ενηµέρωση 
µέσω της διαφήµισης προκειµένου να διασφαλίζει στον τελικό καταναλωτή την 
κατάλληλη εγγύηση χωρίς να εµποδίζει τον ανταγωνισµό.  

25.2.3. Αποτελέσµατα ερευνών και παραδείγµατα ‘καλών πρακτικών’  

Θεωρητικές και εµπειρικές µελέτες [Blanchard and Giavazzi (2003), OECD 
(2010)] καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι η εφαρµογή διαρθρωτικών 
µεταρρυθµίσεων στις αγορές εργασίας και προϊόντων θα ενισχύσουν µεσοπρόθεσµα 
το επίπεδο του προϊόντος, των επενδύσεων, της απασχόλησης και της εθνικής 
ευηµερίας. Η έρευνα των Paterson et al. (2003) έδειξε ότι περιορισµένος βαθµός 
ρυθµίσεων των ελεύθερων επιστηµονικών επαγγελµάτων οδηγεί σε αύξηση του 
ΑΕΠ των χωρών. ∆ιαπιστώθηκε ότι χώρες όπου ο βαθµός των ρυθµίσεων είναι πιο 
χαµηλός, καταγράφουν καλύτερες επιδόσεις στη συνολική προστιθέµενη αξία. 
Αντίστοιχα, πολλές έρευνες κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι υπερβολικός βαθµός 
ρυθµίσεων έχει αρνητικές επιπτώσεις για τον καταναλωτή σε όρους ποιότητας και 
τιµής OECD (2002). Οι Cahuc et Kramarz (2004) υποστηρίζουν πως υπάρχει 
κάποιο περιθώριο ώστε να µειωθεί ο περιοριστικός χαρακτήρας των ρυθµίσεων στις 
επαγγελµατικές υπηρεσίες. Ο ανταγωνισµός θα ενισχυθεί επιτρέποντας και σε 
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άλλους οργανισµούς την άσκηση ορισµένων δραστηριοτήτων δηµοσίων 
λειτουργών.  

Στην Ελλάδα, µελέτες του ΚΕΠΕ και του ΙΟΒΕ έδειξαν πως µε την 
κατάργηση των περιορισµών στην άσκηση επαγγελµατικών δραστηριοτήτων, 
αναµένεται τόνωση του ρυθµού ανάπτυξης, αύξηση της απασχόλησης των νέων 
επαγγελµατιών, αύξηση του τζίρου των επιχειρήσεων, µείωση των τιµών και κατά 
συνέπεια τόνωση της ανάπτυξης. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα 
µελέτης του ΚΕΠΕ (2001), η απελευθέρωση 13 κλάδων στον τοµέα των υπηρεσιών, 
πριµοδοτεί το ΑΕΠ κατά 1,5 ποσοστιαία µονάδα, αυξάνει άµεσα τους µισθούς κατά 
0,4%, ενισχύει το επίπεδο ευηµερίας κατά 0,3%, ενώ µεσοπρόθεσµα µπορεί να 
µειώσει το κόστος των υπηρεσιών έως 10,5%. Πιο πρόσφατα, σε µελέτη του ΙΟΒΕ 
(2010 και ‘Η Καθηµερινή’ -1/8/2010) εκτιµάται ότι οι µεταρρυθµίσεις και η 
απελευθέρωση των κλειστών επαγγελµάτων θα έχουν θετικές επιπτώσεις στην 
ελληνική οικονοµία. Στο υπόδειγµα του ΙΟΒΕ εξετάζονται οι επιπτώσεις στο 
προϊόν, στην απασχόληση, στις τιµές κλπ, αν εφαρµοστεί ένα πρόγραµµα 
διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και η αγορά των υπηρεσιών γίνει τόσο ευέλικτη όσο 
οι αντίστοιχες αγορές της Ευρωζώνης. Τα αποτελέσµατα αναδεικνύουν τις θετικές 
µακροπρόθεσµες επιρροές στα βασικά µακροοικονοµικά µεγέθη της χώρας µας. 
Συγκεκριµένα τονίζεται ότι το επίπεδο του ανταγωνισµού της χώρας µας θα φτάσει 
στο µέσο όρο των κρατών-µελών της Ευρωζώνης και πιο µακροπρόθεσµα το ΑΕΠ 
θα αυξηθεί κατά 13,2%, η ιδιωτική κατανάλωση κατά 15,5%, οι ιδιωτικές 
επενδύσεις κατά 11,3%, ο πραγµατικός µισθός κατά 10,8%, η απασχόληση κατά 
0,6%, ενώ το δηµοσιονοµικό έλλειµµα θα µειωθεί κατά 0,1% του ΑΕΠ.    

Στη συνέχεια καταγράφονται µια σειρά από µέτρα που προωθούν τον 
περιορισµό των ρυθµίσεων στον κλάδο των επαγγελµατικών υπηρεσιών καθώς και 
οι χώρες όπου εφαρµόστηκαν και αποτελούν παραδείγµατα ‘καλών πρακτικών’. 

Η ΕΕ προωθεί τον περιορισµό των ρυθµίσεων στον κλάδο των 
επαγγελµατικών υπηρεσιών για την αποτελεσµατική λειτουργία του ανταγωνισµού. 
Έκθεση του ΟΟΣΑ (OECD, 2005) εστιάζεται στην αναγκαιότητα αλλαγών των 
ρυθµίσεων που διέπουν τη λειτουργία της αγοράς και εµποδίζουν τον ανταγωνισµό, 
ιδιαίτερα στον κλάδο των υπηρεσιών, συµπεριλαµβάνοντας τις επαγγελµατικές 
υπηρεσίες. Η Αυστραλία, οι ΗΠΑ και οι Κάτω-Χώρες αποτελούν παραδείγµατα 
κρατών όπου ο περιορισµός των ρυθµίσεων οδήγησε σε µείωση των τιµών χωρίς να 
βλάψει την ποιότητα των υπηρεσιών. Τα µέτρα που έχουν ληφθεί, σχετίζονται 
κυρίως µε τις διακρίσεις για την πρόσβαση στα επαγγέλµατα (φραγµοί εισόδου στο 
επάγγελµα), µε τις τιµές που επιβάλλουν ή προτείνουν οι επαγγελµατικές 
οργανώσεις και µε τους περιορισµούς στη διαφήµιση.  
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• Φραγµοί εισόδου στο επάγγελµα 

Στη Γαλλία, για παράδειγµα, υπάρχουν περιορισµοί στην πρόσβαση 
ορισµένων επαγγελµάτων, όπου οι απαιτήσεις όσον αφορά την εκπαίδευση είναι 
συγκριτικά πολύ υψηλές σε σχέση µε άλλες χώρες, όπως είναι για τα επαγγέλµατα 
των ορκωτών λογιστών, των δικηγόρων, των συµβολαιογράφων και των αρχιτεκτό-
νων. Οι απαιτήσεις για εκπαίδευση είναι υπερβολικά περιοριστικές για τα 3 πρώτα 
επαγγέλµατα, σε πολλές χώρες του ΟΟΣΑ καθώς και στην Ελλάδα [Paterson et al. 
(2003), OCDE (2006)]. Επιπρόσθετα, οι δικηγόροι και οι συµβολαιογράφοι 
υποβάλλονται σε έναν αυστηρό δεοντολογικό κώδικα (OCDE, 2006). Οι 
συγκεκριµένοι περιορισµοί συρρικνώνουν την προσφορά υπηρεσιών αυτών των 
επαγγελµάτων, η οποία είναι χαµηλή σε σχέση µε το σύνολο του πληθυσµού. Αυτή 
η παρατήρηση επιβεβαιώνεται µε την αύξηση του αριθµού των δικηγόρων στη 
δεκαετία του ’90, µετά την αµοιβαία αναγνώριση των ειδικοτήτων στις χώρες της 
ΕΕ (Gromek-Broc, 2002).     

• Τιµές επαγγελµατικών υπηρεσιών 

Στις περισσότερες χώρες της ΕΕ, οι αµοιβές των εµπειρογνωµόνων 
καθορίζονται ελεύθερα µεταξύ αγοραστή-χρήστη και πωλητή. Όµως σε ορισµένες 
περιπτώσεις εξακολουθεί να επιβάλλεται τιµή είτε µε τη µορφή κατώτερου ή και 
ανώτερου ορίου (Commission Européenne, 2004a) και δηµιουργείται πρόβληµα 
δεδοµένου ότι οι τιµές αυτές µπορεί να είναι υψηλότερες από τις τιµές υπό 
συνθήκες ανταγωνισµού. Όµως οι Συλλογικές οργανώσεις υποστηρίζουν πως οι 
τιµές που επιβάλλονται διασφαλίζουν την ποιότητα των προσφερόµενων 
υπηρεσιών. Η άποψή τους δεν θεωρείται ικανοποιητική, ενώ χρειάζεται καλύτερη 
ενηµέρωση προς τους καταναλωτές από τους επαγγελµατίες παροχής υπηρεσιών. Σε 
αυτή την περίπτωση, παραδείγµατα «καλών πρακτικών» αποτελούν το Ην. Βασί-
λειο για τις τεχνικές υπηρεσίες των αρχιτεκτόνων και η Γαλλία για τις νοµικές 
υπηρεσίες, όπου έγινε άρση των επιβαλλόµενων τιµών. Οι εµπειρίες των χωρών 
αυτών έδειξαν πως ο έλεγχος των τιµών δεν αποτελεί ένα βασικό εργαλείο των 
ρυθµίσεων. Το 2003, η ΕΕ κατήγγειλε την ελάχιστη αµοιβή που επιβαλλόταν από 
τον Σύλλογο των αρχιτεκτόνων στο Βέλγιο και απείλησε µε την εφαρµογή 
προστίµου.   

Οι προτεινόµενες τιµές επίσης δεν βοηθούν τον καταναλωτή στον καθορισµό 
της καταλληλότερης τιµής. Οι Σύλλογοι των καταναλωτών µπορούν να προσφέρουν 
καλύτερη ενηµέρωση και να συµβάλλουν στη µείωση του κόστους συναλλαγής. Η 
Φινλανδία, στο τέλος της δεκαετίας του ’80 κατάργησε τις προτεινόµενες τιµές για 
τις νοµικές και αρχιτεκτονικές υπηρεσίες. Στο τέλος της δεκαετίας του ’90 έγινε 
άρση των προτεινόµενων τιµών για τις νοµικές υπηρεσίες στις Κάτω-Χώρες, για τις 
αρχιτεκτονικές υπηρεσίες στη Γαλλία, καθώς και στο Ην. Βασίλειο για τις 
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αρχιτεκτονικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες των επιχειρήσεων στον κατασκευαστικό 
τοµέα (Commission Européenne, 2004b).  

• ∆ιαφήµιση επαγγελµατικών υπηρεσιών 

Έχει διαπιστωθεί πως η διαφήµιση απαγορεύεται, σε ορισµένες περιπτώσεις. 
Όµως, ένας από τους βασικούς κανόνες λειτουργίας του ανταγωνισµού είναι η 
πληροφόρηση ή ενηµέρωση. Η διαφήµιση µπορεί να συµβάλλει θετικά στην 
προώθηση του ανταγωνισµού από τη στιγµή που διαχέεται η πληροφορία και 
γίνεται σχετική ενηµέρωση στον καταναλωτή. Οι περιορισµοί στη διαφήµιση 
αυξάνουν το κόστος για τη συλλογή πληροφοριών που χρειάζεται ο καταναλωτής, 
ώστε να καταλήξει στον καλύτερο συνδυασµό τιµής-ποιότητας που ανταποκρίνεται 
στις ανάγκες του. Επίσης, η συγκριτική διαφήµιση αποτελεί ένα βασικό εργαλείο 
του ανταγωνισµού. Βέβαια, υπάρχει και η ψευδής διαφήµιση που µπορεί να είναι 
επικίνδυνη για τον καταναλωτή, ο οποίος είναι πιθανόν να πέσει θύµα λανθασµένης 
καθοδήγησης. Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα επαγγέλµατα υπόκεινται στο γενικό νόµο 
που προστατεύει από τη απατηλή και ψευδή διαφήµιση.             

Έρευνες καταγράφουν τις αρνητικές επιπτώσεις που έχουν οι περιορισµοί 
αναφορικά µε τη διαφήµιση. Μπορούν να αυξήσουν τις αµοιβές των προσφερό-
µενων υπηρεσιών, χωρίς αυτό να βελτιώσει την ποιότητα. Κατά τη δεκαετία του 
’70, πολλές χώρες µείωσαν τους περιορισµούς σε όρους διαφήµισης. Χαρακτηρι-
στικό είναι το παράδειγµα του Ην. Βασιλείου για τα επαγγέλµατα των νοµικών και 
των λογιστών. Ακολουθεί µετά η ∆ανία, όπου κατά τη δεκαετία του ’90 έγινε άρση 
των περιορισµών της διαφήµισης για τα επαγγέλµατα των νοµικών, δικηγόρων και 
αρχιτεκτόνων. Τέλος και στη Γερµανία, οι όροι που αφορούν τη διαφήµιση 
περιορίστηκαν (Commission Européenne, 2004). Σε πολλά κράτη-µέλη, οι 
τεχνικολογιστικές υπηρεσίες µπορούν να προσφέρονται χωρίς να δέχονται 
περιορισµούς σε όρους διαφήµισης.  

Συνοπτικά, δεν τίθεται θέµα καθολικής άρσης των ρυθµίσεων στις 
επαγγελµατικές υπηρεσίες, διότι διασφαλίζουν τη φερεγγυότητα και την ποιότητα 
των υπηρεσιών αυτών. Εκείνο που είναι αντικείµενο έντονης συζήτησης είναι κατά 
πόσο µπορούν να ληφθούν ορισµένα µέτρα για την τόνωση των αγορών.  

25.3. Θεσµικό πλαίσιο και προσαρµογή της Ελλάδας στην Οδηγία 2006/123 -
Πρόσφατες εξελίξεις 

Το κείµενο των συστάσεων του Συµβουλίου υπουργών οικονοµίας (ECOFIN) 
ζητά να ληφθούν µέτρα έως τα τέλη του 2010 για την ενίσχυση του ανταγωνισµού 
στους εξής τοµείς: επαγγελµατικές υπηρεσίες (οδηγοί ταξί, δικηγόροι, µηχανικοί, 
συµβολαιογράφοι) και οδικές µεταφορές φορτίου. Η άρση των εµποδίων που 
υπάρχουν για την ένταξη στα συγκεκριµένα επαγγέλµατα θα έχει θετικές επιπτώσεις 
στην οικονοµική δραστηριότητα, θα τονώσει δηλαδή την ανάπτυξη. Με µια σειρά 
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από µέτρα θα υλοποιηθεί η προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις 
της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 
12ης ∆εκεµβρίου 2006, σχετικά µε τις «υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά» και άλλες 
διατάξεις (Νόµος υπ’αριθ. 3844/ 3 Μαΐου 2010).  

Για την ενδυνάµωση του ανταγωνισµού η νέα νοµοθεσία θα πρέπει να 
διευκολύνει την ίδρυση υπηρεσιών, µειώνοντας τις απαιτήσεις (βλ. άρθρο 15 και 25 
της Οδηγίας) και ειδικά απαιτήσεις σχετιζόµενες µε ποσοτικούς και γεωγραφικούς 
περιορισµούς, νοµικές απαιτήσεις, κατώτερες ή ανώτερες αµοιβές. Θα πρέπει 
επίσης να διευκολυνθεί η παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών (βλ. άρθρο 16 της 
Οδηγίας για τις υπηρεσίες) και να διασφαλίζεται νοµική βεβαιότητα για τους 
παρόχους υπηρεσιών, καθορίζοντας ποιες προϋποθέσεις αφορούν ή όχι 
διασυνοριακές υπηρεσίες. Η κυβέρνηση θα προτείνει νοµοθεσία για την άρση των 
περιορισµών σε κλειστά επαγγέλµατα συµπεριλαµβανοµένων (‘Η Καθηµερινή’ - 
1/8/2010 - «Ποια επαγγέλµατα θα απελευθερωθούν»): 

- του νοµικού επαγγέλµατος, αναφορικά µε την ελάχιστη αµοιβή, την 
απαγόρευση διαφήµισης, τους γεωγραφικούς περιορισµούς σχετικά µε το πού 
µπορούν οι δικηγόροι να δράσουν στην Ελλάδα. 

- του φαρµακευτικού επαγγέλµατος, σχετικά µε τον περιορισµό του αριθµού 
των φαρµακείων και το ελάχιστο περιθώριο κέρδους. 

- του συµβολαιογραφικού επαγγέλµατος, σχετικά µε την ελάχιστη αµοιβή, 
τον περιορισµό στον αριθµό των συµβολαιογράφων, γεωγραφικούς περιορισµούς µε 
το πού µπορούν να δράσουν και την απαγόρευση διαφήµισης. 

- των ορκωτών λογιστών, µηχανικών και αρχιτεκτόνων, σχετικά µε την 
ελάχιστη αµοιβή. 

Σηµειώνεται ότι αναφορικά µε τους ορκωτούς ελεγκτές3 στην Ελλάδα, 
απαραίτητη θεωρείται η απόκτηση πτυχίου πανεπιστηµιακού επιπέδου για την 
άσκηση του επαγγέλµατος καθώς και η εγγραφή στο Οικονοµικό Επιµελητήριο. ∆εν 
επιβάλλονται φραγµοί για την είσοδο στο πανεπιστήµιο, δεν υπάρχει δηλαδή 
numerus clauses. Επιβάλλεται, όµως κατώτερο όριο τιµών-αµοιβών στην  παροχή 
των επαγγελµατικών υπηρεσιών-συµβουλών των ορκωτών λογιστών, ενώ η 
διαφήµιση επιτρέπεται χωρίς κανένα περιορισµό.    

Η κυβέρνηση θα υιοθετήσει τη νοµοθεσία και θα πάρει τα απαραίτητα µέτρα 
ώστε να ολοκληρώσει την πλήρη µεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κανόνων της ΕΕ 
σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων, συµπεριλαµβα-
νοµένης της Οδηγίας για τα Επαγγελµατικά Προσόντα (Οδηγία 2005/36/ΕΕ) και τη 
συµµόρφωση µε τις αποφάσεις του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.  

                                                 
3 Των οποίων οι υπηρεσίες θα εξεταστούν αναλυτικότερα στη συνέχεια του κεφαλαίου. 
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Στις 16 Φεβρουαρίου 2011, µια µέρα πριν από την ψήφιση του νόµου, το 
Υπουργείο Οικονοµικών κατέθεσε στη Βουλή την ‘Έκθεση Αξιολόγησης 
Συνεπειών Ρυθµίσεων’ του νοµοσχεδίου για τα κλειστά επαγγέλµατα. Επιδιώκεται η 
άρση των αδικαιολόγητων περιορισµών στην πρόσβαση και στην άσκηση των 
επαγγελµάτων. Ειδική µνεία γίνεται µόνο για τις πέντε κατηγορίες επαγγελµάτων 
που ρυθµίζονται µε ξεχωριστά άρθρα και αναφέρονται στο νοµοσχέδιο. Ονοµατίζει 
µόνο τα επαγγέλµατα των δικηγόρων, συµβολαιογράφων, µηχανικών, αρχιτεκτόνων 
και ορκωτών ελεγκτών. Σύµφωνα µε την συγκεκριµένη ρύθµιση, εντός 4 µηνών από 
την ψήφιση του νοµοσχεδίου θα έχουν εκδοθεί όλα τα προεδρικά διατάγµατα που 
θα αίρουν τους κατά περίπτωση περιορισµούς.     

25.4. Ανταγωνισµός και χρηµατοοικονοµικά µεγέθη  

Στη συνέχεια εξετάζονται οι παράγοντες που προσδιορίζουν τη φύση και την 
ένταση του ανταγωνισµού σε δύο υποκλάδους των επαγγελµατικών υπηρεσιών, 
οι οποίοι εντάσσονται γενικότερα στον κλάδο Μ-Επαγγελµατικές, επιστηµονικές 
και τεχνικές δραστηριότητες, της NACE REV 2 EUROSTAT. Οι δραστηριότητες 
απαιτούν υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και παρέχουν στο χρήστη γνώσεις και 
ειδικευµένες δεξιότητες. Συγκεκριµένα, οι δύο υποκλάδοι είναι: 

- ο υποκλάδος Μ-‘6920’: ∆ραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και 
λογιστικού ελέγχου, παροχή φορολογικών συµβουλών (auditing), και 

- ο υποκλάδος Μ-‘7022’: ∆ραστηριότητες παροχής επιχειρηµατικών 
συµβουλών και άλλων συµβουλών διαχείρισης (consulting & management). 

Σηµαντικό ρόλο παίζουν επίσης οι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες και 
αναδεικνύουν την επιχειρηµατική δραστηριότητα του κλάδου. ∆είχνουν πόσο 
αποδοτικά λειτουργεί µια επιχείρηση. Είναι λογιστικά δεδοµένα που προκύπτουν 
από τον ισολογισµό, τους λογαριασµούς εκµετάλλευσης ή το λογαριασµό κερδών 
και ζηµιών. Με τους συγκεκριµένους δείκτες γίνεται µια προσπάθεια αξιολόγησης 
των επιδόσεων των εταιρειών σε διαφόρους τοµείς, όπως η κερδοφορία, η 
αποδοτικότητα, η δανειοληπτική ικανότητα, η ρευστότητα, κλπ. 

Για την εξέταση των αναφερόµενων οικονοµικών µεγεθών χρησιµοποιούνται 
στοιχεία από την επεξεργασία στοιχείων ισολογισµών των επιχειρήσεων µε 
δευτερογενή πηγή την ICAP (βλ. Πίνακες 25.2 και 25.3 που ακολουθούν για µια 
σύντοµη περιγραφή των στοιχείων). Υπάρχουν όµως και πολλές ιδιωτικές εταιρείες 
που δεν περιλαµβάνονται στη συγκεκριµένη πηγή.  

25.4.1. Οριοθέτηση των υποκλάδων Μ-‘6920’ και Μ-‘7022’ 

Ο υποκλάδος Μ-‘6920’: ∆ραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και 
λογιστικού ελέγχου, παροχή φορολογικών συµβουλών (auditing), περιλαµβάνει:   

� την καταγραφή εµπορικών πράξεων για τις επιχειρήσεις ή άλλους φορείς 
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� τον έλεγχο χρηµατοοικονοµικών λογαριασµών 
� την εξέταση των λογαριασµών και την πιστοποίηση της ακρίβειας τους 
� τη διαµόρφωση φορολογικών δηλώσεων για τους ιδιώτες και τις επιχειρήσεις 
� τις συµβουλευτικές δραστηριότητες και την εκπροσώπηση (εκτός από τις 

νοµικές εκπροσωπήσεις), για λογαριασµό των πελατών, µπροστά στη 
φορολογική διοίκηση 

Ο υποκλάδος M-‘6920’ δεν περιλαµβάνει:   
� τις δραστηριότητες επεξεργασίας και πινακοποίησης δεδοµένων (Επεξεργα-

σία δεδοµένων, καταχώριση και συναφείς δραστηριότητες: ‘6311’) 
� διοικητικές συµβουλές αναφορικά µε συστήµατα λογιστικά και διαδικασίες 

ελέγχου προϋπολογισµού (βλ. ‘7022’) 
� τις δραστηριότητες σχετικές µε την είσπραξη-κάλυψη τιµολογίων 

(∆ραστηριότητες γραφείων είσπραξης και γραφείων οικονοµικών και 
εµπορικών πληροφοριών: ‘8291’).  
Ο υποκλάδος Μ-‘7022’: ∆ραστηριότητες παροχής επιχειρηµατικών 

συµβουλών και άλλων συµβουλών διαχείρισης (consulting & management) 
περιλαµβάνει τις συµβουλές και την επιχειρησιακή στήριξη προς τις επιχειρήσεις 
και τους άλλους οργανισµούς σε θέµατα διοίκησης, όπως είναι ο στρατηγικός και 
οργανωτικός προγραµµατισµός των επιχειρήσεων, η επαναδιαµόρφωση των 
διαδικασιών, η παρακολούθηση της πραγµατοποίησης των αλλαγών, η µείωση του 
κόστους και άλλα οικονοµικά ζητήµατα, οι στόχοι και οι πολιτικές marketing, η 
πολιτική διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων, η στρατηγική των αποδοχών και των 
συντάξεων, η πρόβλεψη της παραγωγής και ο προγραµµατισµός του σχετικού 
ελέγχου. Αυτές οι υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις µπορούν να συµπεριλάβουν τις 
συµβουλές και την επιχειρησιακή στήριξη προς τις δηµόσιες επιχειρήσεις και 
υπηρεσίες στους εξής τοµείς:    

� την επινόηση λογιστικών µεθόδων ή διαδικασιών, προγραµµάτων 
υπολογισµού των δαπανών, διαδικασιών ελέγχων προϋπολογισµών. 

� τη συµβουλή και τη στήριξη προς τις δηµόσιες επιχειρήσεις και υπηρεσίες σε 
θέµατα προγραµµατισµού, οργάνωσης, αναζήτησης απόδοσης, ελέγχου, 
πληροφόρησης σε θέµατα διοίκησης, κλπ. 

Ο υποκλάδος Μ-‘7022’ δεν περιλαµβάνει: 
� την επινόηση πληροφοριακού υλικού για λογιστικά συστήµατα 

(∆ραστηριότητες προγραµµατισµού ηλεκτρονικών συστηµάτων: ‘6201’) 
� τις συµβουλές και νοµικές εκπροσωπήσεις (Νοµικές δραστηριότητες: ‘6910’) 
� τις λογιστικές δραστηριότητες (∆ραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων 

και λογιστικού ελέγχου, παροχή φορολογικών συµβουλών: ‘6920’) 
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� τις συµβουλευτικές δραστηριότητες αρχιτεκτόνων και µηχανικών (∆ραστη-
ριότητες αρχιτεκτόνων: ‘7111’ και ∆ραστηριότητες µηχανικών και συναφείς 
δραστηριότητες παροχής τεχνικών συµβουλών: ‘7112’). 

� τις συµβουλευτικές δραστηριότητες που αφορούν τον τοµέα του 
περιβάλλοντος, της γεωπονίας, της ασφάλειας και άλλους παρεµφερείς 
τοµείς (Άλλες επαγγελµατικές, επιστηµονικές και τεχνικές δραστηριότητες: 
‘7490’) 

� τις συµβουλευτικές δραστηριότητες που αφορούν θέµατα αναζήτησης και 
τοποθέτησης στελεχών (∆ραστηριότητες γραφείων ευρέσεως εργασίας: 
‘7810’) 

� τις συµβουλευτικές δραστηριότητες που αφορούν την εκπαίδευση 
(Εκπαιδευτικές υποστηρικτικές δραστηριότητες: ‘8560’). 
Για την ανάλυση του ανταγωνισµού στους Πίνακες 25.1 και 25.2 που 

ακολουθούν παρουσιάζονται διαχρονικά ο αριθµός καθώς και τα µεγέθη των 
επιχειρήσεων που χρησιµοποιούνται. Υπάρχουν και άλλες επιχειρήσεις που δεν 
περιλαµβάνονται στη βάση δεδοµένων, κάτι που αποτελεί ένα περιορισµό στην 
ανάλυση των οικονοµικών µεγεθών.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 25.1 
Αριθµός και µέγεθος επιχειρήσεων στον υποκλάδο Μ-‘6920’ 

Μεταβλητή 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Αριθµός επιχειρήσεων 26 36 42 51 58 67 81 86 88 78 
Μέγεθος επιχειρήσεων* 
0-10 εργαζόµενοι 8 10 9 12 14 16 18 20 22 15 
11-49 εργαζόµενοι 9 9 11 12 14 16 18 16 16 15 
50-250 εργαζόµενοι 5 5 4 5 6 6 6 7 8 7 
250+ εργαζόµενοι 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

       *Αναφέρεται στον αριθµό των εργαζοµένων (για όσες επιχειρήσεις απάντησαν σε αυτό το ερώτηµα). 
         Πηγή: ∆ηµοσιευµένοι Ισολογισµοί, ICAP, Επεξεργασία ΚΕΠΕ. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 25.2 
Αριθµός και µέγεθος επιχειρήσεων στον υποκλάδο Μ-‘7022’ 

Μεταβλητή 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Αριθµός επιχειρήσεων 240 267 319 352 407 453 495 509 541 503 
Μέγεθος επιχειρήσεων           
0-10 εργαζόµενοι 112 117 131 139 151 170 189 188 194 174 
11-49 εργαζόµενοι 65 71 77 80 87 96 99 105 112 103 
50-250 εργαζόµενοι 18 21 23 24 23 22 26 24 22 21 
250+ εργαζόµενοι 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 

        Πηγή: ∆ηµοσιευµένοι Ισολογισµοί, ICAP, Επεξεργασία ΚΕΠΕ. 
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25.4.2. Βαθµός συγκέντρωσης στην αγορά των επαγγελµατικών υπηρεσιών 
για τους υποκλάδους Μ-‘6920’ και Μ-‘7022’ 

Ο βαθµός συγκέντρωσης της εγχώριας αγοράς εξετάζεται µε σκοπό να 
προσδιοριστεί η ανταγωνιστική ένταση στον κλάδο. Για τον προσδιορισµό του 
βαθµού συγκέντρωσης της αγοράς χρησιµοποιείται ο δείκτης του Λόγου 
Συγκέντρωσης (Concentration Ratio: CR)4. Στην παρούσα ανάλυση υπολογίζονται 
οι δείκτες συγκέντρωσης της αγοράς CR4 και CR8 καθώς και ο δείκτης 
Hirschmann-Hinferdahl (HHI). Ο δείκτης HHI5 έχει το πλεονέκτηµα να 
περιλαµβάνει τα ποσοστά όλων των επιχειρήσεων που λειτουργούν στο 
συγκεκριµένο κλάδο και βασίζεται στον υπολογισµό του αθροίσµατος των 
τετραγώνων των µεριδίων αγοράς των επιχειρήσεων.  

Ο υποκλάδος ‘6920’-∆ραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και 
λογιστικού ελέγχου, παροχή φορολογικών συµβουλών χαρακτηρίζεται από µέτριο 
βαθµό συγκέντρωσης, αφού οι 4 µεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου 
συγκεντρώνουν, το 2008, µόλις το 50,5%, οι 8 µεγαλύτερες το 75,2% (Πίνακας 
25.3). Επικρατεί µια ολιγοπωλιακή µορφή αγοράς. Αξίζει όµως να σηµειωθεί πως ο 
δείκτης συγκέντρωσης CR4 ακολουθεί µια καθοδική πορεία µε την πάροδο του 
χρόνου και από 74,3% που ήταν το 1999 περιορίζεται στο 50,5% το 2008, 
δηλώνοντας έτσι µια τάση διαµόρφωσης µιας πιο ανταγωνιστικής αγοράς. Αυτή η 
τάση επιβεβαιώνεται και µε το δείκτη Hirschmann-Hinferdahl. Ο δείκτης 
Hirschmann-Hinferdahl (HHI) µειώνεται από το 1999 έως το 2008 (Η = 0,165 το 
1999 και 0,089 το 2008). ∆ιακρίνονται δύο περίοδοι: 1999-2004, όπου ο βαθµός 
συγκέντρωσης της αγοράς είναι σχετικά µέτριος (µεταξύ 0, 165 και 0,109) και 
2005-2008, όπου ο βαθµός συγκέντρωσης είναι σχετικά χαµηλός (0,094 – 0,089).     

Σε αντίθεση µε τον υποκλάδο ‘6920’, η αγορά λειτουργεί µε πιο 
ανταγωνιστικό τρόπο στον υποκλάδο των επαγγελµατικών υπηρεσιών ‘7022’-
∆ραστηριότητες παροχής επιχειρηµατικών συµβουλών και άλλων συµβουλών 
διαχείρισης (συµβουλευτικές υπηρεσίες-management). Ο υποκλάδος ‘7022’ 
χαρακτηρίζεται από χαµηλό βαθµό συγκέντρωσης, αφού οι 4 µεγαλύτερες 
επιχειρήσεις του κλάδου συγκεντρώνουν, το 2008, το 32,4% (CR4), οι 8 
µεγαλύτερες το 38,8% (CR8) (Πίνακας 25.3). Επικρατεί εποµένως µονοπωλιακός 
ανταγωνισµός µε κάποια ολιγοπωλιακή τάση. Ίδια τάση επικράτησε κατά τη 
διάρκεια της δεκαετίας, 1999-2008. Ο βαθµός συγκέντρωσης της αγοράς ήταν 
                                                 
4 Ο δείκτης Συγκέντρωσης της αγοράς υπολογίζεται από το άθροισµα των µεριδίων αγοράς που 
κατέχουν οι µεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου (οι τέσσερις (CR4) ή οι οκτώ (CR8) πρώτες για 
παράδειγµα). Τιµές του δείκτη µεταξύ 0 και 50% δείχνουν χαµηλή συγκέντρωση, µεταξύ 50 και 
80% δείχνουν µέτρια συγκέντρωση ενώ µεταξύ 80 και 100% υψηλή συγκέντρωση. 
5 Τιµές του δείκτη κάτω από 0,01 δείχνουν υψηλό ανταγωνισµό, κάτω από 0,1 δείχνουν µη 
συγκέντρωση, µεταξύ 0,1 και 0,18 δείχνουν µέτρια συγκέντρωση και πάνω από 0,18 υψηλή 
συγκέντρωση. 
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σχετικά χαµηλός και κυµαινόταν µεταξύ 16 και 20%, από το 2000 µέχρι το 2006. Ο 
δείκτης Hirschmann-Hinferdahl (HHI) είναι εξίσου χαµηλός (Η = 0,053 το 2008 και 
0,030 το 1999) δηλώνοντας ανταγωνισµό στον υποκλάδο των συµβουλευτικών 
υπηρεσιών και του management (‘7022’). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 25.3 
∆είκτες συγκέντρωσης στους κλάδους των επαγγελµατικών υπηρεσιών, 1999-2008 

Κλάδος 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
∆είκτης Συγκέντρωσης CR4 

6920 74,3 68,5 64,6 59,2 56,1 55,1 52,6 50,3 48,8 50,5 
7022 25,6 16,6 17,7 20,6 22,2 18,9 17,7 17,0 31,6 32,4 
 ∆είκτης Συγκέντρωσης CR8 
6920 92,1 90,8 85,9 82,4 80,1 77,8 76,1 75,5 75,1 75,2 
7022 36,9 27,8 29,5 33,3 32,4 28,3 25,5 24,8 38,8 38,8 
 ∆είκτης Herfindahl 
6920 0,165 0,157 0,140 0,116 0,113 0,109 0,094 0,089 0,085 0,089 
7022 0,030 0,020 0,021 0,021 0,020 0,016 0,014 0,013 0,049 0,053 

     Πηγή: ∆ηµοσιευµένοι Ισολογισµοί, ICAP, Επεξεργασία ΚΕΠΕ. 

25.4.3. Μερίδιο αγοράς και κύκλος εργασιών επιχειρήσεων στον υποκλάδο 
Μ-‘6920’ 

Λόγω του µέτριου βαθµού συγκέντρωσης και της ολιγοπωλιακής µορφής 
αγοράς, οι 5 πρώτες επιχειρήσεις παραµένουν σταθερά στις πρώτες θέσεις µε τα 
υψηλότερα µερίδια αγοράς. Τα µερίδια της αγοράς που συγκεντρώνουν είναι 
αρκετά υψηλά.  

Η ανάλυση των µεριδίων αγοράς των µεγαλύτερων εταιριών του υποκλάδου 
‘6920’ δείχνει ότι, το 2008, οι εταιρείες επαγγελµατικών υπηρεσιών SOL 
ASSOCIATED CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (19,2%), 
PRICEWATERHOUSECOOPERS (11,3%), PRICEWATERHOUSECOOPERS 
BUSINESS SOLUTIONS S.A. (11,0%), DELOITTE HADJIPAVLOU SOFIANOS 
& CAMBANIS S.A. (9,0%), ERNST & YOUNG (HELLAS) CERTIFIED 
AUDITORS ACCOUNTANTS S.A. (8,0%) κατέχουν διαχρονικά τα µεγαλύτερα 
µερίδια αγοράς, σε όρους κύκλου εργασιών (Πίνακας 25.4). Υπάρχουν επιχειρήσεις 
που ήταν πρώτες την περασµένη δεκαετία, σύµφωνα µε τον κύκλο εργασιών, αλλά 
όµως δεν κατάφεραν να διατηρήσουν αυτή τη θέση. Γι’ αυτόν το λόγο και 
παρουσιάζονται οι 15 πρώτες επιχειρήσεις.   

Γενικότερα, παρατηρείται σταθερή αύξηση των πωλήσεων στον υποκλάδο 
‘6920’ και οι 15 πρώτες επιχειρήσεις που παρουσιάζονται σύµφωνα µε τις επιδόσεις 
του κύκλου εργασιών τους, δεν κατέγραψαν ζηµίες (Πίνακας 25.4) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 25.4 
Πωλήσεις και καθαρά κέρδη επιχειρήσεων στις εκλεκτικές και χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες ‘6920’ 

Όνοµα επιχείρησης/ κλάδος ‘6920’ 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Μερίδιο αγοράς (%) 

Sol associated cert public account  27,6 30,1 29,0 24,0 24,9 24,9 21,1 19,6 18,3 19,2 
Pricewaterhousecoopers  21,2 15,2 12,7 10,2 9,3 9,3 9,5 11,0 10,8 11,3 
Pricewaterhousecoopers busi. sol   11,9 11,3 12,6 12,3 12,1 11,2 11,0 11,0 
Deloitte Hadjipavlou Sofianos & Cambanis  8,6 10,9 11,0 8,6 9,3 7,6 7,2 8,3 7,8 9,0 
Ernst & Young (Hellas)  11,8 12,4  13,6 9,1 8,5 9,9 8,4 8,7 8,0 
Kpmg Certified Auditors  13,7 9,2 7,9 6,0 5,5 5,6 5,6 6,1 6,9 7,4 
Bdo Protypos Hellenic Auditing  3,0 4,7 4,9 4,7 4,9 5,1 5,7 5,9 6,4 7,1 
Grant Thornton s.a. 4,1 6,5 5,1 4,0 4,5 4,4 4,9 5,0 5,2 0,0 
Ibm Bto Hellas s.a.   3,4 3,2 2,7 3,1 2,9 2,9 2,4 2,3 
Pkf Euroauditing s.a. 0,8 0,7 0,8 0,8 0,7 0,7 1,0 1,4 1,7 2,0 
Baker Tilly Hellas a.e.      1,2 1,4 1,6 1,9 2,0 
Accounting Solutions s.a.   0,6 0,9 1,7 1,5 0,7 1,5 1,4 1,5 
Moore Stephens Chart. Accountants sa 1,9 1,9 2,0 1,6 1,4 1,4 1,5 1,4 1,4 1,6 
Ernst & Young Services  2,1 1,2 1,3 1,4 1,3  1,5 0,8 0,8 0,8 
Oikonomiki-Achaia Pack  0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6 
Σύνολο υποκλάδου ‘6920’ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 Πωλήσεις (χιλ €) 
Sol associated cert public account  24.606 32.034 35.422 38.424 42.000 42.593 41.249 43.134 44.923 48.570 
Pricewaterhousecoopers  18.929 16.109 15.554 16.375 15.750 16.011 18.527 24.232 26.500 28.457 
Pricewaterhousecoopers busi. sol   14.515 18.146 21.300 21.108 23.622 24.695 27.029 27.673 
Deloitte Hadjipavlou Sofianos & Cambanis  7.667 11.561 13.388 13.738 15.712 13.093 14.051 18.162 19.228 22.839 
Ernst & Young (Hellas)  10.522 13.170  21.803 15.404 14.610 19.283 18.562 21.331 20.097 
Kpmg Certified Auditors  12.236 9.798 9.638 9.584 9.241 9.610 10.961 13.383 16.814 18.684 
Bdo Protypos Hellenic Auditing  2.688 5.035 6.013 7.496 8.209 8.802 11.134 13.030 15.757 17.826 
Grant Thornton s.a. 3.692 6.891 6.178 6.366 7.655 7.452 9.652 11.093 12.664  
Ibm Bto Hellas s.a.   4.171 5.193 4.607 5.286 5.701 6.331 5.885 5.912 
Pkf Euroauditing s.a. 677 793 983 1.315 1.152 1.158 1.928 3.094 4.126 5.087 
Baker Tilly Hellas a.e.      2.058 2.710 3.414 4.656 5.082 
Accounting Solutions s.a.   770 1.447 2.800 2.582 1.346 3.249 3.541 3.872 
Moore Stephens Chart. Accountants sa 1.670 1.979 2.450 2.540 2.348 2.429 2.955 3.189 3.556 3.957 
Ernst & Young Services  1.840 1.283 1.628 2.185 2.272  3.006 1.735 1.900 2.031 
Oikonomiki-Achaia Pack  687 711 707 784 720 1.083 1.099 1.205 1.506 1.502 
Σύνολο υποκλάδου ‘6920’ 89.203 106.312 122.120 160.057 168.915 171.291 195.126 220.132 245.401 252.658 
           
           
ΠΙΝΑΚΑΣ 25.4 (συνέχεια)           
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Όνοµα επιχείρησης/ κλάδος ‘6920’ 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
 Καθαρά κέρδη (χιλ €) 
Sol associated cert public account  811 1.207 1.707 1.768 1.501 180 153 172 318 1.390 
Pricewaterhousecoopers  577 370 -96 337 157 350 1.470 1.969 2.950 2.875 
Pricewaterhousecoopers busi. sol -16  1.183 1.071 722 1.642 1.477 2.633 3.297 2.201 
Deloitte Hadjipavlou Sofianos & Cambanis  151 440 660 705 830 885 928 1.393 1.448 1.662 
Ernst & Young (Hellas)  99 228  911 90 153 1.772 1.305 4.182 1.128 
Kpmg Certified Auditors  2.253 1.337 1.897 1.707 541 1.437 1.870 2.914 4.567 6.165 
Bdo Protypos Hellenic Auditing  139 262 390 534 532 63 447 615 1.136 1.073 
Grant Thornton s.a. 154 228 220 179 179 204 285 221 847  
Ibm Bto Hellas s.a.   -696 580 106 300 329 -189 180 203 
Pkf Euroauditing s.a. 44 54 66 87 44 66 20 329 966 1.006 
Baker Tilly Hellas a.e.      478 548 763 1.315 1.205 
Accounting Solutions s.a.   25 143 351 283 199 411 540 470 
Moore Stephens Chart. Accountants sa 44 61 148 69 27 1 73 91 135 123 
Ernst & Young Services  419 200 384 341 135  -45 176 159 204 
Oikonomiki-Achaia Pack  21 1 9 18 3 21 23 23 39 37 
Σύνολο υποκλάδου ‘6920’ 5.499 5.227 6.560 9.981 7.456 8.161 12.115 16.883 26.645 24.043 

Σηµείωση: Με πλάγια καταγράφονται στα στοιχεία των 4 ή 8 πρώτων επιχειρήσεων σύµφωνα µε τον κύκλο εργασιών, σε όλους τους πίνακες. 
Πηγή: ∆ηµοσιευµένοι Ισολογισµοί, ICAP, Επεξεργασία ΚΕΠΕ.
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25.4.4. Χαρακτηριστικά σηµαντικότερων επιχειρήσεων του υποκλάδου      
Μ-‘6920’ 

� Χαρακτηριστικά της προσφοράς υπηρεσιών του auditing 
Γενικότερα και σε διεθνές επίπεδο, ο κλάδος του auditing είναι ένας κλάδος 

όπου επικρατεί υψηλός βαθµός συγκέντρωσης (OECD, 2009). Παρατηρήθηκε 
αναδιάρθρωση των επαγγελµάτων του auditing, που υλοποιήθηκε σε δύο φάσεις.  

Στην πρώτη φάση, εταιρείες του κλάδου έγιναν µέλη διεθνών δικτύων 
επιχειρησιακών συµµαχιών.  

Για παράδειγµα η εταιρεία SOL ASSOCIATED CERTIFIED PUBLIC 
ACCOUNTANTS S.A. ιδρύθηκε το 1993 από την πλειοψηφία των µελών του 
Σώµατος των Ορκωτών Λογιστών («ΣΟΛ»), µε σκοπό τη συνέχιση και την 
επέκταση της δραστηριότητας που είχε από το 1956 το Σώµα των Ορκωτών 
Λογιστών, ως αποκλειστικός φορέας του αναγνωρισµένου ελεγκτικολογιστικού 
επαγγέλµατος (Ν. 3329/55 ισχύς µέχρι τις 30/4/93). Η εταιρεία SOL ASSOCIATED 
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS S.A. είναι πλήρες µέλος του δικτύου της 
επιχειρησιακής συµµαχίας CROWE HORWATH INTERNATIONAL, που εδρεύει 
στην Νέα Υόρκη των ΗΠΑ. Η CROWE HORWATH INTERNATIONAL είναι ένα 
ηγετικό δίκτυο αυτόνοµων και ανεξάρτητων λογιστικών και συµβουλευτικών 
εταιρειών, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χώρο της ελεγκτικής και λογιστικής, 
των συµβουλευτικών υπηρεσιών (διεθνή φορολογία, εκτιµήσεις, διαχείριση 
κινδύνου κλπ.) και στον τοµέα των ξενοδοχείων, του τουρισµού και της 
διασκέδασης. Η CROWE HORWATH INTERNATIONAL κατατάσσεται µεταξύ 
των πρώτων δέκα παγκοσµίων δικτύων λογιστικής. Μέλη της είναι 140 αυτόνοµες 
και ανεξάρτητες εταιρείες λογιστικών και συµβουλευτικών υπηρεσιών, ενώ 560 
γραφεία και 26.250 επαγγελµατίες δραστηριοποιούνται σε περισσότερες από 100 
χώρες στον κόσµο. Λογιστικές, ελεγκτικές, συµβουλευτικές κλπ. υπηρεσίες 
παρέχονται από τις εταιρείες του δικτύου. Η CROWE HORWATH διευκολύνει τα 
µέλη της στο πλαίσιο αυτών των δραστηριοτήτων τους, παρέχοντάς τους 
ερευνητικό, εκπαιδευτικό και κάθε άλλο συναφές υλικό µέσω επιµορφωτικών και 
επιχειρησιακών διεθνών συναντήσεων. Επιπλέον, µπορεί να συστήσει ανάθεση 
εργασιών µεταξύ των µελών της. Αντίστοιχα, τα µέλη καταβάλλουν δικαιώµατα 
στην CROWE HORWATH που αντιπροσωπεύουν ποσοστό επί του κύκλου 
εργασιών (Έκθεση ∆ιαφάνειας Σ.Ο.Λ. α.ε., 2010). Σήµερα η «ΣΟΛ α.ε.», που έχει 
το υψηλότερο µερίδιο αγοράς, είναι η µεγαλύτερη εταιρεία ορκωτών ελεγκτών 
λογιστών στην Ελλάδα και από τις µεγαλύτερες εταιρείες ορκωτών ελεγκτών 
λογιστών της Ευρώπης. ∆ραστηριοποιείται στον τοµέα του ελέγχου και της 
οργάνωσης λογιστηρίων και πληροφοριακών συστηµάτων. Παρέχει τις υπηρεσίες 
της σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και του δηµοσίου τοµέα. ∆ιαθέτει το µεγαλύτερο 
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δίκτυο καταστηµάτων, γραφείων και συνεργασιών στην Ελλάδα και έχει επεκταθεί 
και στο εξωτερικό, ιδιαίτερα στις βαλκανικές χώρες.  

Παρόµοιο ‘προφίλ’ έχει και η εταιρεία PRICEWATERHOUSECOOPERS 
S.A. (µερίδιο αγοράς: 11,0%, το 2008), η οποία δραστηριοποιείται µε τη µορφή 
ανώνυµης εταιρείας και είναι µέλος του δικτύου των εταιρειών µελών της 
PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERNATIONAL LIMITED (PwCIL). Η  
PricewaterhouseCoopers στην Ελλάδα είναι κορυφαία στον τοµέα των 
επιχειρηµατικών υπηρεσιών. Αποτελείται από 3 εταιρείες µε γραφεία σε Αθήνα, 
Πειραιά και Θεσσαλονίκη και πάνω από 800 εργαζόµενους. Το παγκόσµιο δίκτυο 
εταιρειών PricewaterhouseCoopers παρέχει ελεγκτικές, φορολογικές και 
συµβουλευτικές υπηρεσίες σε 151 χώρες, απασχολώντας άνω των 163.000 ατόµων 
παγκοσµίως. Στο δίκτυο της PwCIL περιλαµβάνονται και οι εταιρείες 
PricewaterhouseCoopers Business Solutions A.E. και PricewaterhouseCoopers 
Business Advisors A.E. που εδρεύουν στην Ελλάδα. Οι εταιρείες αυτές 
εξειδικεύονται στην παροχή συµβουλευτικών και φορολογικών υπηρεσιών, 
σύµφωνα µε τις ανάγκες της αγοράς. Στόχος είναι η ανάπτυξη σχέσεων 
εµπιστοσύνης και η συνεχής βελτίωση της αξίας των υπηρεσιών που προσφέρει 
στους πελάτες της. Οι εταιρείες-µέλη του δικτύου λειτουργούν σε τοπικό επίπεδο σε 
πολλές χώρες του κόσµου. Οι εταιρείες-µέλη ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα που 
είναι εγκατεστηµένα στη χώρα. Κάθε εταιρεία-µέλος αποκτά το δικαίωµα χρήσης 
της επωνυµίας PricewaterhouseCoopers και συµφωνεί µε την εφαρµογή και 
συµµόρφωσή της µε τα ποιοτικά πρότυπα και απαιτήσεις που καθιερώνονται για τις 
εταιρείες µέλη. Αποκτά πρόσβαση σε κοινούς πόρους, µεθοδολογίες, τεχνογνωσία 
και εµπειρία. Οι υποχρεώσεις των εταιρειών-µελών συµπεριλαµβάνουν 
συµµόρφωση µε τις µεθοδολογίες και πολιτικές του δικτύου οι οποίες εγκρίνονται 
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της PwCIL. Επίσης, παρέχουν τις κατάλληλες 
πληροφορίες στην PwCIL, έτσι ώστε αυτή να παρακολουθεί τη συµµόρφωση µε τις 
µεθοδολογίες και πολιτικές του δικτύου. Οι εταιρείες-µέλη του παγκόσµιου δικτύου 
της PwC υποχρεούνται να τηρήσουν τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και 
διαχείρισης κινδύνου που τίθενται από την PwCIL. Οι κανόνες του δικτύου για τη 
διασφάλιση ποιότητας και ποιοτικού ελέγχου καθορίζονται από διάφορες πολιτικές 
(Έκθεση ∆ιαφάνειας PRICEWATERHOUSECOOPERS, 2009). Για τη διασφάλιση 
της ποιότητας τηρούνται ορισµένα πρότυπα. Η ηγεσία δεσµεύεται για τη λήψη όλων 
των µέτρων που απαιτούνται ώστε να υπάρχει διασφάλιση ποιότητας και 
αντικειµενικότητας. Στο πλαίσιο αυτό τηρούνται οι κανόνες δεοντολογίας. Η 
Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (‘ΕΛΤΕ’) έχει (άρθρο 39 Ν. 
3693/2008) την αρµοδιότητα διεξαγωγής ποιοτικής αξιολόγησης-ποιοτικού ελέγχου 
των ελεγκτικών υπηρεσιών της εταιρείας.  

Η DELOITTE HADJIPAVLOU SOFIANOS & CAMBANIS S.A. (µερίδιο 
αγοράς : 9,0%, το 2008) στην Ελλάδα προσφέρει και αυτή στους πελάτες ένα ευρύ 
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φάσµα ελεγκτικών, φορολογικών και χρηµατοοικονοµικών συµβουλευτικών 
υπηρεσιών καθώς και διαχείριση του κινδύνου. Συνδυάζεται η διορατικότητα και η 
καινοτοµία από πολλές ειδικότητες µε την επιχειρησιακή γνώση και εµπειρία στον 
κλάδο. Η DELOITTE HADJIPAVLOU SOFIANOS & CAMBANIS S.A. είναι 
µέλος της Deloitte Touche Tohmatsu (DTT). Κάθε εταιρεία-µέλος παρέχει 
υπηρεσίες σε µια συγκεκριµένη γεωγραφική περιοχή και υπόκειται στους νόµους 
και τους επαγγελµατικούς κανονισµούς της συγκεκριµένης χώρας ή των χωρών στις 
οποίες δραστηριοποιείται. Η DTT βοηθά το συντονισµό των δραστηριοτήτων των 
επιχειρήσεων µελών, αλλά δεν παρέχει η ίδια υπηρεσίες στους πελάτες. Η DTT και 
οι εταιρείες-µέλη είναι ξεχωριστές διακριτές οντότητες. Η κάθε εταιρεία-µέλος είναι 
υπεύθυνη για τις δικές της πράξεις. Κάθε εταιρεία-µέλος είναι δοµηµένη σύµφωνα 
µε τους εθνικούς νόµους και κανονισµούς και άλλους παράγοντες και µπορεί να 
εξασφαλίσει την παροχή επαγγελµατικών υπηρεσιών στο έδαφός τους, µέσω 
θυγατρικών και άλλων οντοτήτων. Η Deloitte έχει συµµαχίες και µε πολλές άλλες 
εταιρείες (όπως µε την IBM, Informatica, SAS Institut) για τη βελτίωση της θέσης 
της στην αγορά και για να παραδώσει αποτελεσµατικές υπηρεσίες και λύσεις στους 
πελάτες της. Συνεργάζεται µε την IBM για να δηµιουργήσουν κοινές προσφορές 
υπηρεσιών. 

Στη δεύτερη φάση, παρατηρήθηκαν συγχωνεύσεις στα διεθνή µεγάλα 
δίκτυα. Οι µεγαλύτερες 8 («Big eight») αγγλο-σαξονικές εταιρείες του auditing 
περιορίστηκαν σε 6 («Big six») από το 1987 έως το 1989 (Bertin, 2001). Μετά από 
αυτές τις συγχωνεύσεις, στον κλάδο του auditing στην Ελλάδα, κυριάρχησαν οι 6 
µεγαλύτερες ηγετικές εταιρείες σε παγκόσµιο επίπεδο, µεταξύ των οποίων είναι η 
ARTHUR ANDERSEN, COOPERS AND LYBRAND, ERNST AND YOUNG, 
KPMG, DELOITTE TOUCHE, PRICE WATERHOUSE. Το 1998, οι “6 µεγάλοι” 
έγιναν οι “5 µεγάλοι” µε την εξαγορά της COOPERS & LYBRAND από την 
PRICE WATERHOUSE και το 2002 έγιναν οι “4 µεγάλοι” («Big Four») µε την 
εξαγορά της εταιρείας ARTHUR ANDERSEN από την εταιρεία ERNST AND 
YOUNG (OFCE, 2007). Μέχρι το 2010, παραµένουν οι επικρατέστερες εταιρείες 
στην Ελλάδα που εµφανίζουν τα υψηλότερα µερίδια αγοράς. Οι συµβουλευτικές 
δραστηριότητες στον τοµέα του auditing αναπτύχθηκαν ραγδαία και διαµορφώνουν 
πολυεθνικές  επαγγελµατικές οµάδες.  

Οι «Big Four» παρέχουν ελέγχους (audits) καλύτερης ποιότητας, για τους 
τρεις εξής λόγους: 

- έχουν διευρυµένες αρµοδιότητες (λογική των δικτύων, πολιτικές 
εκπαίδευσης, τεχνοκρατική γνώση και εµπειρία των ορκωτών ελεγκτών 
λογιστών, κλπ.), κάτι που είναι απαραίτητο για την αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας και την ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας. Είναι πιο 
αρµόδιες για τον εντοπισµό λογιστικών προβληµάτων στους πολυσύνθετους 
οργανισµούς. 
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- η διαφοροποιηµένη πελατεία τους περιορίζει τις τυχόν πιέσεις.  
- υπάρχει και µια λογική τήρησης της «καλής επωνυµίας-φήµης» των «Big 

Four» που είναι συνώνυµη µε υψηλότερες µελλοντικές αποδοχές.  
Έτσι, οι αναφερόµενες εταιρείες διαµορφώνουν ένα αποτελεσµατικό 

µηχανισµό λογιστικής πειθαρχίας και ελέγχου. Ειδικότερα, τα χαρακτηριστικά που 
διακρίνουν τις επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες auditing, έχουν να κάνουν µε 
τα κριτήρια παροχής υπηρεσιών ποιότητας, όπως είναι η επωνυµία τους (φίρµα ή 
κύρος -‘reputation’) και το µέγεθος της επιχείρησης. Τα επώνυµα γραφεία έχουν 
κέρδη που οφείλονται στην επωνυµία τους και που κινδυνεύουν να χάσουν αν 
µειωθεί η ποιότητα των υπηρεσιών τους. Επίσης, στις µεγάλες επιχειρήσεις υπάρχει 
δυνατότητα ελέγχου των auditors και περιορίζονται οι πελατειακές συµπεριφορές 
και ο κίνδυνος δηµιουργίας λαθών. Εποµένως, η προσφορά προς τις επιχειρήσεις 
καλής ποιότητας auditing αποτελεί ένα παράγοντα µείωσης του προβλήµατος που 
παρουσιάζει η ασυµµετρία πληροφόρησης ex ante των συναλλαγών6.   

Η µελέτη των Francis, Khurana και Pereira (2003) έδειξε ότι οι επιχειρήσεις 
που δραστηριοποιούνται σε χώρες που παρέχουν µεγάλη προστασία στους 
µετόχους-επενδυτές τους έχουν τάση να απευθύνονται συστηµατικά στους «Big 
Four», όπως αναδεικνύουν τα υψηλά µερίδια αγοράς που έχουν. Αυτό το 
συµπέρασµα επιβεβαιώνει την ιδέα συµπληρωµατικότητας των µηχανισµών 
ελέγχου: από τη µια ένα νόµιµο σύστηµα προστασίας των µετόχων και από την 
άλλη πλευρά η προσφυγή προς τους auditors υψηλής ποιότητας. Άρα η µελέτη αυτή 
αποδίδει ένα συµπληρωµατικό χαρακτήρα στο ρόλο των «Big Four». Αντίθετα, οι 
Choi & Wong (2007) αποδίδουν ένα υποκατάστατο χαρακτήρα στο ρόλο των «Big 
Four», οι οποίοι καλούνται να παίξουν ένα κεντρικό ρόλο σε περιβάλλον όπου οι 
επενδυτές είναι ελάχιστα προστατευµένοι. Η µελέτη τους, σε επιχειρήσεις 39 
χωρών, επιβεβαιώνει αυτή την υπόθεση εργασίας. Με άλλα λόγια, στις περιπτώσεις 
όπου έχουν εκδοθεί πολλά χρέη, οι επιχειρήσεις απευθύνονται συστηµατικά στους 
«Big Four», σε περιβάλλον µε λιγότερο αναπτυγµένη νόµιµη προστασία των 
επενδυτών. Ιδίως όταν υπάρχουν συγκρούσεις-ρίξεις ανάµεσα σε βασικό µέτοχο και 
τους άλλους µικρούς µετόχους.  
� Ελεγκτικές εταιρείες και δηµόσιος τοµέας  

Η αύξηση του δηµοσίου χρέους καθώς και ο χειρισµός έντονων και σύνθετων 
προβληµάτων που υπάρχουν οδήγησαν σε αναζήτηση επώνυµων auditors από το 
ελληνικό ∆ηµόσιο το 2007 και µετά. Τέσσερις µεγάλες διεθνείς εταιρείες auditing, 
η Deloitte & Touche, η Ernst & Young, η KPMG και η Pricewaterhouse Coopers θα 
βοηθήσουν την ελληνική κυβέρνηση στο πλαίσιο της πραγµατοποίησης των 
φορολογικών µεταρρυθµίσεων στο δηµόσιο τοµέα µε ειδικές εµπειρογνωµοσύνες 
υπουργείων και δηµοσίων φορέων. Ειδικότερα, η συµµετοχή τους θα είναι 

                                                 
6 πρόβληµα σχετικό µε ‘adverse selection’ (Akerlof, 1970, OECD, 2009). 
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εντονότερη εκεί που παρουσιάζονται αυξηµένες δαπάνες, ασυνέπειες καθώς και 
προβλήµατα φοροδιαφυγής. Η Deloitte είναι µια από τις εταιρείες παροχής 
υπηρεσιών στο δηµόσιο τοµέα, βάσει της έρευνας της Kennedy Consulting 
Research7 (∆ελτίο Τύπου, 3 Φεβρουαρίου 2010 http://www/ePR.gr). Το 2008, τα 
συνολικά έσοδα της Deloitte από την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών στο 
δηµόσιο τοµέα ανήλθαν στα $1,5 δις και αυξήθηκαν κατά 27% σε σχέση µε το 
2007. Η εταιρεία διακρίνεται για την πελατοκεντρική προσέγγισή της, το εκτενές 
δίκτυο των εταιρειών-µελών και το εύρος των υπηρεσιών που παρέχει. Ένας από 
τους στόχους της Deloitte είναι να βοηθήσει το Κράτος να αντιµετωπίσει τα 
προβλήµατα της κρίσης, κάνοντας αποτελεσµατική και παραγωγική τη λειτουργία 
του, µειώνοντας το κόστος και βελτιώνοντας την εξυπηρέτηση του πολίτη. 

25.4.5. Μερίδιο αγοράς και κύκλος εργασιών επιχειρήσεων στον υποκλάδο 
Μ-‘7022’ 

Λόγω του ανταγωνισµού που επικρατεί στον υποκλάδο ‘7022’-
∆ραστηριότητες παροχής επιχειρηµατικών συµβουλών και άλλων συµβουλών 
διαχείρισης, το 2008, οι 4 µεγαλύτερες εταιρείες, µε βάση τον κύκλο εργασιών, 
συγκεντρώνουν το 32,4% των µεριδίων αγοράς. Το µερίδιο αγοράς που 
συγκεντρώνουν οι 4 µεγαλύτερες έχει αυξηθεί σε σχέση µε το 1999 (25,6%). 
Καταγράφονται επίσης σηµαντικές αλλαγές διαχρονικά στα µερίδια αγοράς. Γι’ 
αυτόν το λόγο και παρουσιάζονται οι 20 πρώτες επιχειρήσεις.  Η σειρά των πρώτων 
επιχειρήσεων δεν παραµένει ίδια µε τα χρόνια. Γενικότερα, ο κύκλος εργασιών 
(πωλήσεις) στον υποκλάδο ‘7022’ διευρύνθηκε.   

Η εξέταση των µεριδίων αγοράς των µεγαλύτερων εταιρειών του υποκλάδου 
‘7022’ δείχνει ότι, το 2008, οι εταιρείες E.DI.S.Y. S.A. (21,3%), SERVICE 800 - 
TELEPERFORMANCE S.A. (5,0%), OTEPLUS S.A. (3,2%), ACCENTURE S.A. 
(2,9%), MCKINSEY BUSINESS CONSULTANTS SOLE PARTNER CO. LTD 
(2007: 4,0%), κατέχουν το µεγαλύτερο µερίδιο αγοράς, σε όρους κύκλου εργασιών 
(Πίνακας 25.5). Όπως και για τον υποκλάδο ‘6920’, στον υποκλάδο ‘7022’, 
υπάρχουν επιχειρήσεις που ήταν πρώτες την περασµένη δεκαετία, σύµφωνα µε τον 
κύκλο εργασιών, αλλά δεν κατάφεραν να διατηρήσουν αυτή τη θέση. Γι’ αυτόν το 
λόγο και παρουσιάζονται οι 20 πρώτες επιχειρήσεις.   

Στον υποκλάδο ‘7022’, οι περισσότερες δυναµικές επιχειρήσεις 
παρουσιάζουν κέρδη, πλην της E.DI.S.Y. S.A. για την οποία υπάρχουν στοιχεία 
µόνο για τα δύο τελευταία έτη και της MCDONALD'S HELLAS SOLE 
SHAREHOLDER CO. LTD (4η µε 5η θέση στην περίοδο 1999-2008), η οποία 
παρόλο που διαθέτει σχετικά υψηλά µερίδια αγοράς είναι µια συστηµατικά 
ζηµιογόνα επιχείρηση καθ’ όλη τη διάρκεια της δεκαετίας (Πίνακας 25.5).  

                                                 
7 µεγαλύτερη εταιρεία ερευνών στον τοµέα της παροχής υπηρεσιών. 



 

 280 

ΠΙΝΑΚΑΣ 25.5 
Πωλήσεις και καθαρά κέρδη επιχειρήσεων στις εκλεκτικές και χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες ‘7022’ 

           
Όνοµα επιχείρησης/ κλάδος ‘7022’ 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Μερίδιο αγοράς (σε %) 
E.di.s.y. s.a.         20,2 21,2 
Service 800-Teleperformance  1,5 1,9 2,3 3,3 5,6 6,3 6,4 6,1 4,3 5,0 
Mckinsey Business Consultants   2,7 3,3 3,2 2,0 2,3 3,1 4,2 4,0  
Oteplus 1,0 1,5 1,7 1,5 1,4 1,8 1,9 3,0 2,6 3,2 
Accenture s.a. 2,8 8,1 5,9 5,0 4,5 2,6 1,5 1,9 3,2 2,9 
Planet s.a. 3,4 3,3 3,0 3,4 2,8 2,2 1,8 1,8  1,9 
Mcdonald's Hellas Sole Shareholder  4,8 4,0 2,6 3,1 2,8 3,1 1,9 2,0 1,6 1,7 
Hellenic Agency for Local Devt-Gv  12,9 3,1 8,0 8,5 8,4 6,2 5,7 3,7 1,4 1,4 
Media Saturn Administration         1,6 0,8 1,4 
Kpmg Advisors s.a.   4,4 2,0 1,4 1,1 1,2 1,3 1,1 1,4 
Coca-Cola Hellas  1,6 3,7 3,0 3,8 3,8 3,3 2,5 2,1 1,6 1,3 
Randstad Hellas  0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,6 1,8 1,5 0,6 0,8 
International Sports Managt Group       1,3 1,7 1,2 0,7 0,7 
Civitas Communications  0,3 1,0 1,0 1,3 0,7 1,7 0,8 0,8 1,0 0,6 
Kantor Managt Consultants s.a. 2,9 2,1 1,8 1,6 1,6  1,3 1,2 0,8 0,5 
Care Direct s.a. 0,9   1,7 0,9 0,8 0,8 0,7 0,6 0,6 
Ppg Chromata-Ypiressies  3,8 4,5 3,8 3,0 2,7 2,4 2,2 1,8 1,4 0,3 
Accenture Bpm s.a. 4,0 1,9 0,3   0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 
Canellopoulos-Adamantiades 1,6 1,6 1,1 1,5 1,5      
Pallas Dynamic  2,1 0,3         
Σύνολο υποκλ. ‘7022’ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Όνοµα επιχείρησης/ κλάδος ‘7022’ 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
 Πωλήσεις (χιλ €) 
E.di.s.y. s.a.         243.122 259.282 
Service 800-Teleperformance  3.892 6.469 10.436 17.135 32.328 41.174 47.642 50.450 51.427 61.360 
Mckinsey Business Consultants   8.925 15.138 16.670 11.482 14.813 22.730 34.934 47.999  
Oteplus 2.727 5.166 7.822 7.515 8.290 11.710 13.920 24.833 31.472 39.500 
Accenture s.a. 7.391 27.205 27.049 25.615 25.812 16.695 10.836 15.410 38.037 35.117 
Planet s.a. 8.833 11.214 13.738 17.410 16.331 14.529 13.158 15.159  23.053 
Mcdonald's Hellas Sole Shareholder  12.615 13.379 12.153 16.066 16.115 19.945 13.965 16.820 18.770 20.461 
Hellenic Agency for Local Devt-Gv  33.747 10.378 37.049 43.493 48.586 40.847 42.489 31.169 16.828 17.650 
Media Saturn Administration         13.645 9.536 17.047 
Kpmg Advisors s.a.   20.478 10.370 8.088 7.372 9.047 11.022 13.692 16.500 
Coca-Cola Hellas  4.197 12.372 13.717 19.328 22.081 21.430 18.907 17.261 19.659 15.730 
Randstad Hellas  813 895 952 1.022 1.271 4.127 13.568 12.529 7.291 9.288 
International Sports Managt Group       8.701 12.465 9.881 9.019 8.727 
Civitas Communications  732 3.302 4.603 6.570 4.088 10.819 6.122 6.956 11.523 7.432 
Kantor Managt Consultants s.a. 7.648 7.180 8.486 8.353 9.044  9.579 10.368 9.071 6.437 
Care Direct s.a. 2.452   8.578 5.434 5.474 5.890 5.905 7.529 7.535 
Ppg Chromata-Ypiressies  10.072 14.947 17.422 15.468 15.424 15.380 16.425 14.752 16.989 3.322 
Accenture Bpm s.a. 10.576 6.438 1.463  192 894 624 1.622 1.754 1.829 
Canellopoulos-Adamantiades 4.149 5.354 5.121 7.786 8.966  69 75 158 67 
Pallas Dynamic  5.625 915         
Σύνολο υποκλ. ‘7022’ 261.707 335.426 461.166 513.541 579.926 653.678 742.532 832.061 1.205.931 1.220.989 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 25.5 (συνέχεια) 
Όνοµα επιχείρησης/ κλάδος ‘7022’ 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
 Καθαρά κέρδη (χιλ €) 
E.di.s.y. s.a.        740 -194.215 -176.570 
Service 800-Teleperformance  138 303 836 1.069 2.077 2.074 1.605 1.045 1.441 1.237 
Mckinsey Business Consultants   807 2.644 2.091 326 1.947 4.582 3.740 8.490  
Oteplus s.a. 172 312 463 204 -430 -1.335 820 1.772 2.256 3.521 
Accenture s.a. 344 1.182 648 316 1.039 275 939 50 176 1.189 
Planet s.a. 714 786 461 235 214 492 235 354  -11 
Mcdonald's Hellas Sole Shareholder  -6.214 -8.791 -14.399 -11.798 -15.925 -14.817 -13.991 -10.363 -9.948 -10.898 
Hellenic Agency for Local Devt-Gv  1.321 473 575 436 579 173 273 352 117 58 
Media Saturn Administration         -530 109 344 
Kpmg Advisors s.a.   4.361 1.321 11 357 1.021 2.490 3.192 5.083 
Coca-Cola Hellas  179 292 422 522 1.145 1.009 946 990 873 1.277 
Randstad Hellas  13 16 -102 -64 -114 154 44 136 90 123 
International Sports Managt Group       25 24 139 287 354 
Civitas Communications  2 34 56 64 9 255 169 284 474 177 
Kantor Managt Consultants s.a. 531 637 705 836 1.104  223 423 639 369 
Care Direct s.a. 419   80 179 205 282 99 88 117 
Ppg Chromata-Ypiressies  -323 570 236 -1.062 -1.773 -606 -255 -509 -305 145 
Accenture Bpm s.a. 345 133 335 7 39 287 26 168 145 163 
Canellopoulos-Adamantiades 352 587 734 1.104 1.139  2.099 836 890 956 
Pallas Dynamic  1.398 -1.965 -1.578 -1.340 -2.393 -110 -1.350 -400 -475 -1.211 
Σύνολο υποκλ. ‘7022’ 9.346 3.945 7.753 5.394 1.972 6.881 22.457 37.935 -139.912 -145.767 

Πηγή: ∆ηµοσιευµένοι Ισολογισµοί, ICAP, Επεξεργασία ΚΕΠΕ
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25.4.6. Χαρακτηριστικά σηµαντικότερων επιχειρήσεων του υποκλάδου      
Μ-‘7022’ 

Οι δραστηριότητες παροχής επιχειρησιακών συµβουλών και άλλων 
συµβουλών διαχείρισης (consulting-management) καταλαµβάνουν σηµαντικό 
µερίδιο αγοράς (21,2%, σχεδόν το ένα τέταρτο) για την εταιρεία Ε∆ΙΣΥ Α.Ε. Ο 
Εθνικός ∆ιαχειριστής Σιδηροδροµικής Υποδοµής (Ε∆ΙΣΥ Α.Ε.) είναι θυγατρική 
εταιρεία του Ο.Σ.Ε. (Οργανισµός Σιδηροδρόµων Ελλάδος) η οποία αποτελεί την 
εθνική εταιρεία τραίνων και σιδηροδροµικής υποδοµής της Ελλάδας και ιδρύθηκε 
το 1971 (Ν.∆. 674/1970). Η εταιρεία Ε∆ΙΣΥ έχει αναλάβει τη διαχείριση και 
εκµετάλλευση της σιδηροδροµικής υποδοµής της Ελλάδας. Ασχολείται µε τη 
συντήρησή της και εισπράττει τα τέλη εκµετάλλευσης από τις σιδηροδροµικές 
εταιρείες που τη χρησιµοποιούν. Μαζί µε την εταιρεία Ε∆ΙΣΥ Α.Ε., ο Ο.Σ.Ε. έχει 
άλλες δύο θυγατρικές εταιρείες, την ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. και την ΓΑΙΑ ΟΣΕ Α.Ε. Η 
ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. αναλαµβάνει τις µελέτες των έργων του Ο.Σ.Ε. και την προµήθεια 
των υλικών για την υλοποίηση των έργων αυτών. Η ΓΑΙΑ ΟΣΕ Α.Ε. έχει αναλάβει 
τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του οργανισµού. Η εταιρεία Ε∆ΙΣΥ είναι 
ζηµιογόνα (τα καθαρά κέρδη ήταν αρνητικά το 2008 και το 2007), γεγονός που 
οφείλεται στα σηµαντικά οικονοµικά ελλείµµατα και τις ζηµίες του Ο.Σ.Ε.  

Τα µερίδια αγοράς περιορίζονται σηµαντικά για τις άλλες εταιρείες του 
υποκλάδου ‘7022’ και δεν ξεπερνούν το 5 µε 6%. 

Η OTEPLUS S.A. ανήκει στην COSMOTE και άρχισε να ξεχωρίζει από το 
2006 και µετά, λόγω των εξελίξεων στο χώρο των τηλεπικοινωνιών. Από την 
ίδρυσή της το 1987, η OTEPLUS S.A έχει καθιερωθεί και διακριθεί στην ελληνική 
αγορά συµβούλων για την εξειδικευµένη τεχνογνωσία στον τοµέα των νέων 
τεχνολογιών πληροφοριών, επικοινωνίας και management-consulting. Παρέχει ένα 
ευρύ φάσµα τεχνικών και επιχειρηµατικών λύσεων. Έχει πραγµατοποιήσει πάνω 
από 300 έργα σε θέµατα που αφορούν την οικονοµική, περιφερειακή και 
τεχνολογική ανάπτυξη, παρέχοντας συµβουλευτικές υπηρεσίες για την υποστήριξη 
οργανισµών του δηµοσίου και του ιδιωτικού τοµέα, στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό, σε περισσότερες από 10 χώρες. Επιπρόσθετα, έχει δραστηριοποιηθεί στα 
Βαλκάνια, παρέχοντας υπηρεσίες προσαρµοσµένες στις ιδιαιτερότητες και στις 
ανάγκες των περιοχών αυτών. Ακόµα, η OTEPLUS S.A συµµετείχε στο θεσµό 
European Foundation for Quality Management για την απόκτηση της διάκρισης 
“Committed to Excellence” και αξιολογήθηκε θετικά για το σχεδιασµό, την 
υλοποίηση και την παρακολούθηση της υλοποίησης τριών Σχεδίων ∆ράσης. 
Σύµφωνα µε την «Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 2009» της 
OTEplus, το 2009, η εταιρεία παρουσίασε θετικά αποτελέσµατα µε κέρδη προ 
φόρων της τάξεως των 2,22 χιλ ευρώ. Τα έσοδα ανήλθαν σε 36.455,49 χιλ ευρώ, 
καταγράφοντας µείωση 7,7% σε σχέση µε το 2008. Η µείωση αυτή οφείλεται 
κυρίως στην ανάληψη µικρότερης κλίµακας συµβουλευτικών έργων του δηµοσίου 



 

 284

τοµέα, καθώς και έργων τεχνικής και συµβουλευτικής υποστήριξης από τον Όµιλο 
ΟΤΕ. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το 45% των εσόδων προήλθαν από έργα σχετικά µε 
την παροχή τεχνολογικών και τεχνικών υπηρεσιών. Παράλληλα, η OTEplus παρέχει 
ένα ευρύ φάσµα επιχειρηµατικών λύσεων σε θέµατα στρατηγικής, επιχειρησιακής, 
οργανωτικής και λειτουργικής ανάπτυξης σε οργανισµούς του δηµοσίου και του 
ιδιωτικού τοµέα. Σε αυτό το πλαίσιο, περίπου το 55% των εσόδων της εταιρείας 
προήλθε από έργα παροχής επιχειρηµατικών συµβουλευτικών υπηρεσιών.   

∆ιαχρονικά τα υψηλότερα µερίδια αγοράς δεν παρέµειναν στις ίδιες εταιρείες. 
∆εν παρατηρείται σταθερότητα στην εξέλιξη του δείκτη, εκτός από τρεις ηγετικές 
εταιρείες: την SERVICE 800-TELEPERFORMANCE S.A., την ACCENTURE 
S.A. και την MCKINSEY BUSINESS CONSULTANTS SOLE PARTNER CO. 
LTD.  

Η TELEPERFORMANCE S.A. είναι µια πολυεθνική εταιρεία που ιδρύθηκε 
το 1978. Το 2008 αναγνωρίστηκε ως ένας παγκόσµιος ηγέτης (‘ leader’) στην 
παροχή υπηρεσιών κέντρων επικοινωνίας (the world largest teleservices provider). 
Είναι µια ηγετική επιχείρηση στην παροχή υπηρεσιών telemarketing (και λύσεις 
CRM). Το 2009 είχε εισόδηµα € 1.848 δις. Απασχολεί πάνω από 85.000 
εργαζόµενους και έχει 270 κέντρα επικοινωνίας σε 50 χώρες, ενώ υλοποιεί επίσης 
προγράµµατα σε πάνω από 66 γλώσσες (www.teleperformance.com). Η εταιρεία 
ACCENTURE S.A. είναι µια εξειδικευµένη εταιρεία σύµβουλος διεθνούς 
management, παροχής υπηρεσιών τεχνολογίας και ανάθεσης έργων (outsourcing) 
και διαθέτει µια διεθνή εκτελεστική οµάδα εµπειρογνωµόνων (executive leadership 
team). Η MCKINSEY BUSINESS CONSULTANTS SOLE PARTNER CO. LTD. 
είναι ηγετική εταιρεία στην παροχή χρηµατοοικονοµικών συµβουλών και 
management (global leader in strategic consulting) προς τις παραδοσιακές και µη 
παραδοσιακές χρηµατοοικονοµικές επιχειρήσεις, τις τράπεζες, τις ασφαλιστικές 
εταιρείες και τους διάφορους χρηµατοοικονοµικούς φορείς. Παρέχονται πάνω από 
800 χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες από υψηλά καταρτισµένους εµπειρογνώµονες 
σε περίπου 50 χώρες του κόσµου.    

Από το 2003 και µετά, η SERVICE 800-TELEPERFORMANCE S.A8. στην 
Ελλάδα παραµένει, µε βάση τον κύκλο εργασιών (Πίνακας 25.5), στις πρώτες 
θέσεις, µαζί µε την ACCENTURE S.A., αν εξαιρεθεί η περίοδος 2004-2006. Είναι 
και οι δύο από τις πιο κερδοφόρες εταιρείες στην παροχή συµβουλευτικών 
υπηρεσιών.  

                                                 
8 Ηγετική επιχείρηση στην παροχή υπηρεσιών telemarketing και λύσεις CRM. 
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25.5. Χρηµατοοικονοµικοί δείκτες  

Οι δείκτες αποδοτικότητας ενεργητικού και απόδοσης ιδίων κεφαλαίων του 
υποκλάδου των επαγγελµατικών υπηρεσιών ‘6920’ µειώνονται σταθερά από το 
1999 έως το 2003-2004, στη συνέχεια αυξάνονται µέχρι το 2007 και µειώνονται το 
2008 (Πίνακας 25.6). Από 13,1% που ήταν το 1999, ο δείκτης απόδοσης 
ενεργητικού του υποκλάδου αυξήθηκε συστηµατικά µέχρι το 2007 (19,6%) και 
διαµορφώθηκε στο 16,4% το 2008, επηρεασµένος από τη µείωση των καθαρών 
κερδών που συντελέστηκε το 2008. Για όλες τις επιχειρήσεις µια ανοδική πορεία 
καταγράφεται µέχρι το 2007 και µια µικρή πτώση το 2008. Ο αναφερόµενος δείκτης 
είναι ιδιαίτερα σηµαντικός για την εταιρεία KPMG CERTIFIED AUDITORS S.A. 
(1999: 31,7% και 2008: 89,4%). 

Ο δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων από 82,1% που ήταν το 1999 
διαµορφώθηκε στο 74,8% το 2008. Ο δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων έχει πολύ 
υψηλές τιµές για ορισµένες εταιρείες. Ίσως δεν έχει νόηµα στις υπηρεσίες διότι 
είναι εταιρείες εντάσεως ανθρώπινου κεφαλαίου-εργασίας και όχι κεφαλαίου, όπως 
ο κλάδος των κατασκευών και άλλων προϊόντων.  

Οι δείκτες αποδοτικότητας ενεργητικού και απόδοσης ιδίων κεφαλαίων του 
υποκλάδου των επαγγελµατικών υπηρεσιών ‘7022’ µειώνονται σταθερά από το 
1999 έως το 2003 και µετά την αυξητική πορεία που παρατηρείται το 2004 έως το 
2006, οι δείκτες µειώνονται το 2007 και 2008 (Πίνακας 25.7). Οι αυξοµειώσεις 
αυτές οφείλονται στην πορεία των καθαρών κερδών και οφείλονται στα µειωµένα 
κέρδη των επιχειρήσεων.  

Από 1,6% που ήταν το 1999, ο δείκτης απόδοσης ενεργητικού διαµορφώθηκε 
στο -6,6% το 2008, επηρεασµένος από τη µείωση των καθαρών κερδών που 
συντελέστηκε εκείνη την περίοδο. Ο δείκτης απόδοσης ενεργητικού είναι αρνητικός 
για τις ζηµιογόνες επιχειρήσεις, που σηµείωσαν αρνητικά καθαρά κέρδη. Στην 
περίπτωση αυτή είναι η εταιρεία E.DI.S.Y S.A. (2008: -40,6% και 2007: -74,0%), 
MCDONALD’S HELLAS SOLE SHAREHOLDER CO. LTD (2008: -86,1%, 1999: 
-41,4%) και PALLAS DYNAMIC S.A. (2008: -14,3%). Αντίθετα, για τις ‘ηγετικές’ 
εταιρείες, η απόδοση ενεργητικού είναι θετική. Για παράδειγµα για την SERVICE 
800-TELEPERFORMANCE S.A., ο δείκτης αυτός ήταν 6,8% το 1999 και 
περιορίστηκε στο 4,3% το 2008, για την ACCENTURE S.A. κυµάνθηκε από 9,2% 
το 1999 σε 9,5% το 2008 και για την εταιρεία MCKINSEY BUSINESS 
CONSULTANTS SOLE PARTNER CO. LTD από 11,7% το 2000 σε 18,0% το 
2008.  

Ο δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων από 2,3% που ήταν το 1999 
διαµορφώθηκε στο -33,1% το 2008.   
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Οι δείκτες ρευστότητας εκφράζουν τη δυνατότητα µιας επιχείρησης να 
ικανοποιήσει τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της πληρωµών και παρέχει µια 
εικόνα για την ασφάλεια που απολαµβάνουν οι βραχυχρόνιοι πιστωτές της.  

Συνολικά ο υποκλάδος των επαγγελµατικών υπηρεσιών ‘6920’ δεν 
παρουσιάζει πρόβληµα ρευστότητας (Πίνακας 25.6). Οι δείκτες παίρνουν τις τιµές 
µεταξύ 1,1 και 1,2. Οι τιµές του δείκτη είναι µεγαλύτερες της µονάδας και δείχνουν 
ότι οι επιχειρήσεις µπορούν να καλύψουν µε άνεση τις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις 
τους9. Οι δείκτες ρευστότητας ακολουθούν µια σταθερή πορεία από το 1999 (1,1: 
καλός δείκτης) έως το 2008 (1,2: καλός δείκτης) µε µικρές αυξοµειώσεις. Συνολικά 
ενθαρρυντική παραµένει η εικόνα της ρευστότητας του υποκλάδου ‘6920’. Το 2008, 
δεν εντοπίζεται κάποια επιχείρηση µε ιδιαίτερα προβλήµατα αφερεγγυότητας στο 
σύνολο των 15 επιχειρήσεων που παρουσιάζονται.  

Συνολικά, ο υποκλάδος των επαγγελµατικών υπηρεσιών ‘7022’ δεν 
παρουσιάζει πρόβληµα ρευστότητας και οι δείκτες ρευστότητας κυµαίνονται µεταξύ 
1,3 και 2,2 (Πίνακας 25.7). Ο δείκτης ρευστότητας ακολουθεί µια ανοδική πορεία 
από το 1999 (1,6: καλός δείκτης) έως το 2004 (2,0: πολύ καλός δείκτης) και 
µειώνεται στη συνέχεια έως το 2008 (1,5). Συνολικά ενθαρρυντική παραµένει η 
εικόνα της ρευστότητας του υποκλάδου ‘7022’. Οι περισσότερες εταιρείες του 
υποκλάδου ‘7022’ παρουσιάζουν ικανοποιητικούς ως πολύ καλούς δείκτες 
ρευστότητας, πλην των επιχειρήσεων MEDIA SATURN ADMINISTRATION S.A. 
(0,6), SERVICE 800 - TELEPERFORMANCE S.A. (0,7), CARE DIRECT S.A. 
(0,8), CIVITAS COMMUNICATIONS S.A. (0,8), για τις οποίες οι δείκτες είναι 
χαµηλοί (<1) και προβάλλουν προβλήµατα αφερεγγυότητας των επιχειρήσεων.  

Οι δείκτες χρέους αναφέρονται στο δείκτη δανειακής πίεσης και δανειακής 
επιβάρυνσης

10. Οι δείκτες δανειακής πίεσης και δανειακής επιβάρυνσης, για τον 
υποκλάδο των επαγγελµατικών υπηρεσιών ‘6920’, την περίοδο 1999-2008, 
παρουσιάζουν συνεχή µείωση (Πίνακας 25.6). Από 0,84 φορές και 5,2 αντίστοιχα 
για τον κάθε δείκτη, που ήταν το 1999, διαµορφώθηκαν σε 0,78 φορές και 3,6 το 
2008. Καθοδική παραµένει η τάση για τις περισσότερες επιχειρήσεις του υποκλάδου 
‘6920’. Εποµένως, µπορούµε να συµπεράνουµε από τα στοιχεία ότι παρουσιάζεται 
                                                 
9 Όµως όταν οι τιµές του δείκτη είναι πάνω από 3, δηλώνεται ύπαρξη υπερβολικής ρευστότητας, 
κάτι που σηµαίνει ότι πιθανόν η επιχείρηση να µην χρησιµοποιεί αποδοτικά τα κεφάλαιά της. 
Αντίθετα, τιµές του δείκτη µικρότερες της µονάδας εκφράζουν προβλήµατα αφερεγγυότητας της 
επιχείρησης διότι η επιχείρηση δεν µπορεί να ανταποκριθεί  πλήρως στις βραχυπρόθεσµες 
υποχρεώσεις της.   
10 Ο δείκτης δανειακής πίεσης εκφράζει το µέρος των περιουσιακών στοιχείων που έχει 
χρηµατοδοτηθεί µε ξένα κεφάλαια. Όσο µειώνεται ο δείκτης αυτός, τόσο γίνεται καλύτερος. Με 
τον δείκτη δανειακής επιβάρυνσης συγκρίνονται τα ξένα κεφάλαια µε τα ίδια κεφάλαια για να 
διαπιστωθεί πόσο υπερέχουν τα ξένα κεφάλαια και να καθοριστεί το µέγεθος αυτονοµίας της 
θέλησης της διοίκησης. Όσο µειώνεται ο δείκτης, τόσο γίνεται καλύτερος.    
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κάποια βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης του υποκλάδου ‘6920’, δεδοµένου 
ότι οι δείκτες µειώθηκαν. 

Οι δείκτες δανειακής πίεσης και δανειακής επιβάρυνσης, για τον υποκλάδο 
των επαγγελµατικών υπηρεσιών ‘7022’, την περίοδο 1999-2008, παρουσιάζουν 
συνεχή αύξηση (Πίνακας 25.7). Από 0,3 φορές και 0,4 αντίστοιχα για τον κάθε 
δείκτη, που ήταν το 1999, διαµορφώθηκαν σε 0,8 φορές και 4,0 το 2008. Αυξητική 
παραµένει η τάση και για την πλειονότητα των επιχειρήσεων του υποκλάδου 
‘7022’. Μπορούµε να συµπεράνουµε από τα στοιχεία ότι δεν παρουσιάζεται καµία 
βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης του υποκλάδου ‘7022’. Αντιθέτως, 
παρατηρούνται σταδιακές επιβαρύνσεις που προκαλούνται κατά κύριο λόγο από τις 
αυξηµένες υποχρεώσεις των επιχειρήσεων.   

Ο δείκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους δείχνει καθαρά αν µια επιχείρηση έχει 
χρέη ή ζηµίες. Την περίοδο 1999-2008, οι δείκτες καθαρού περιθωρίου κέρδους 
παρουσιάζουν ανοδική πορεία στον υποκλάδο των επαγγελµατικών υπηρεσιών 
‘6920’ και διαµορφώνονται από 6,2% το 1999 στο 9,5% το 2008 (Πίνακας 25.6). Το 
2008, ξεχώρισαν µε υψηλό ποσοστό καθαρού περιθωρίου κέρδους τρεις εταιρείες: η 
KPMG CERTIFIED AUDITORS S.A. (33,0%), η BAKER TILLY HELLAS A.E. 
(23,7%) και η PKF EUROAUDITING S.A. (19,8%). 

Την περίοδο 1999-2008, οι δείκτες καθαρού περιθωρίου κέρδους 
παρουσιάζουν καθοδική πορεία στον υποκλάδο ‘7022’ και διαµορφώνονται από 
3,6% το 1999 στο -11,8% το 2008 (Πίνακας 25.7). Οι δείκτες έχουν αρνητικές τιµές 
για τις ζηµιογόνες επιχειρήσεις, όπως είναι η E.DI.S.Y. S.A. (-68,1%) και η 
MCDONALD'S HELLAS SOLE SHAREHOLDER CO. LTD (-53,3%). Αντίθετα, 
η KPMG ADVISORS και η CANELLOPOULOS, N. - CHR. ADAMANTIADES 
S.A. είναι θετικές επιχειρήσεις που ξεχωρίζουν σηµαντικά από τις υπόλοιπες. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 25.6 
Χρηµατοοικονοµικοί δείκτες κυριότερων επιχειρήσεων του κλάδου των 

επαγγελµατικών υπηρεσιών ‘6920’, 1999-2008 
Όνοµα επιχείρησης/ κλάδος 
‘6920’ 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Απόδοση ενεργητικού (%) 

Sol associated cert public 
account sa 

8,0 8,2 10,5 10,5 7,9 0,9 0,8 0,9 1,5 5,8 

Pricewaterhousecoopers  7,4 5,7 -1,4 4,3 2,2 4,9 15,1 17,7 25,1 21,3 
Pricewaterhousecoopers 
business solutions s.a. 

-21,6  13,4 8,9 5,4 11,0 12,2 21,5 25,4 15,1 

Deloitte Hadjipavlou 
Sofianos & Cambanis s.a. 

6,3 9,6 10,2 11,4 12,1 12,4 11,7 14,1 14,8 14,3 

Ernst & Young (Hellas) 
Certified Auditors 
Accountants s.a. 

2,7 3,3  12,8 1,0 1,8 19,7 12,9 36,0 11,4 

Kpmg Certified Auditors  31,7 23,5 30,8 31,8 13,8 33,5 44,8 68,8 80,8 89,4 
Bdo Protypos Hellenic 
Auditing  

9,6 14,6 17,2 17,6 11,9 1,7 8,9 10,5 16,2 12,4 

Grant Thornton s.a. 8,9 6,8 7,0 5,2 4,2 5,5 5,5 3,8 13,2  
Ibm Bto Hellas s.a.   -72,6 32,3 9,1 22,7 26,0 -24,5 15,4 15,9 
Pkf Euroauditing s.a. 18,0 23,9 22,2 17,2 12,0 17,2 1,7 17,1 34,1 31,3 
Baker Tilly Hellas a.e.      35,5 31,9 35,6 42,0 34,2 
Accounting Solutions s.a.   3,3 15,4 17,6 16,8 8,1 18,9 20,7 17,7 
Moore Stephens Chart. 
Accountants  

7,8 11,7 20,0 8,3 2,6 0,1 6,1 8,3 9,4 8,1 

Ernst & Young Services  37,7 30,0 36,7 30,7 11,7  -5,4 19,1 16,7 20,2 
Oikonomiki-Achaia Pack  1,9 0,1 0,8 1,7 0,3 1,7 2,8 1,6 1,7 1,1 
Σύνολο υποκλάδου ‘6920’ 13,1 10,0 10,5 12,6 8,3 8,6 11,3 14,2 19,6 16,4 
  Απόδοση ιδίων κεφαλαίων (%) 
Sol associated cert public 
account sa 

53,0 53,6 58,6 40,1 26,3 3,1 2,7 3,0 5,6 23,4 

Pricewaterhousecoopers  59,1 49,5 -18,6 59,9 22,0 34,3 160,8 206,6 311,8 327,8 
Pricewaterhousecoopers 
business solutions s.a. 

-22,2  95,1 77,7 71,2 220,1 250,3 494,9 624,4 527,8 

Deloitte Hadjipavlou 
Sofianos & Cambanis s.a. 

36,9 52,4 72,5 94,4 96,7 88,7 106,1 106,9 87,2 114,8 

Ernst & Young (Hellas) 
Certified Auditors 
Accountants s.a. 

41,4 52,7  107,8 9,6 16,2 158,2 251,4 117,9 60,3 

Kpmg Certified Auditors  1435,0 857,1 1208,3 212,6 336,0 898,1 1168,8 1809,9 2836,6 3853,1 
Bdo Protypos Hellenic 
Auditing  

113,9 106,9 147,7 156,6 154,2 15,8 104,7 172,8 373,7 353,0 

Grant Thornton s.a. 51,2 71,7 60,8 48,0 46,9 52,0 72,7 58,3 134,7  
Ibm Bto Hellas s.a.   109,3 -1035,7 62,4 208,3 201,8 700,0 219,5 71,2 
Pkf Euroauditing s.a. 61,1 73,0 80,5 108,8 52,4 75,9 5,5 74,8 182,3 174,4 
Baker Tilly Hellas a.e.      543,2 637,2 561,0 966,9 83,6 
Accounting Solutions s.a.   59,5 76,9 70,5 44,8 53,2 100,2 118,9 94,4 
Moore Stephens Chart. 
Accountants  

55,0 55,5 70,5 24,7 8,9 0,5 25,1 23,8 28,5 25,3 

Ernst & Young Services  90,9 67,6 122,3 102,7 39,8  -18,8 52,1 47,0 163,2 
Oikonomiki-Achaia Pack  5,1 0,2 2,2 4,3 0,6 3,9 4,0 4,1 7,1 1,3 
Σύνολο υποκλάδου ‘6920’ 82,1 62,1 68,8 67,3 42,9 42,8 60,0 77,5 94,9 74,8 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 25.6 (συνέχεια) 
Όνοµα επιχείρησης/ κλάδος 
‘6920’ 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Ρευστότητα 

Sol associated cert public 
account sa 

1,3 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 

Pricewaterhousecoopers  1,0 1,1 1,0 1,0 1,1 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 
Pricewaterhousecoopers 
business solutions s.a. 

37,0  1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,0 

Deloitte Hadjipavlou 
Sofianos & Cambanis s.a. 

1,0 1,1 1,0 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 

Ernst & Young (Hellas) 
Certified Auditors 
Accountants s.a. 

1,1 0,8  1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,6 

Kpmg Certified Auditors  0,9 1,0 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Bdo Protypos Hellenic 
Auditing  

1,1 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 

Grant Thornton s.a. 1,2 1,0 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0  
Ibm Bto Hellas s.a.   0,8 1,3 1,2 1,0 1,0 0,9 1,2 1,4 
Pkf Euroauditing s.a. 1,5 1,6 1,5 1,3 1,3 1,3 1,4 1,2 1,2 1,2 
Baker Tilly Hellas a.e.      1,0 1,0 1,0 1,0 1,6 
Accounting Solutions s.a.   0,8 1,0 1,2 1,7 1,3 1,5 1,5 1,7 
Moore Stephens Chart. 
Accountants  

1,4 1,2 1,3 1,4 1,3 1,2 1,3 1,5 1,5 1,4 

Ernst & Young Services  1,7 1,8 1,4 1,4 1,3  1,4 1,5 1,5 1,1 
Oikonomiki-Achaia Pack  1,3 1,2 1,2 1,2 1,6 0,8 1,0 0,4 0,3 1,2 
Σύνολο υποκλάδου ‘6920’ 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

 ∆ανειακή πίεση 
Sol associated cert public 
account sa 

0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 

Pricewaterhousecoopers s.a. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 
Pricewaterhousecoopers 
business solutions s.a. 

  0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Deloitte Hadjipavlou 
Sofianos & Cambanis s.a. 

0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 

Ernst & Young (Hellas) 
Certified Auditors 
Accountants s.a. 

0,9 0,9  0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,7 0,8 

Kpmg Certified Auditors s.a. 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Bdo Protypos Hellenic 
Auditing  

0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 

Grant Thornton s.a. 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9  
Ibm Bto Hellas s.a.   1,7 1,0 0,9 0,9 0,9 1,0 0,9 0,8 
Pkf Euroauditing s.a. 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 
Baker Tilly Hellas a.e.      0,9 0,9 0,9 1,0 0,6 
Accounting Solutions    0,9 0,8 0,7 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8 
Moore Stephens Chart. 
Accountants  

0,9 0,8 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 

Ernst & Young Services  0,6 0,6 0,7 0,7 0,7  0,7 0,6 0,6 0,9 
Oikonomiki-Achaia Pack s.a. 0,6 0,6 0,6 0,6 0,4 0,6 0,3 0,6 0,8 0,2 
Σύνολο υποκλάδου ‘6920’ 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 
           
           
           
           
           
           
           



 

 290

           
ΠΙΝΑΚΑΣ 25.6 (συνέχεια) 
Όνοµα επιχείρησης/ κλάδος 
‘6920’ 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
∆ανειακή επιβάρυνση 

Sol associated cert public 
account sa 

5,6 5,5 4,6 2,8 2,3 2,4 2,3 2,6 2,8 3,1 

Pricewaterhousecoopers s.a. 7,0 7,7 12,0 13,1 9,1 5,9 9,7 10,7 11,4 14,4 
Pricewaterhousecoopers 
business solutions s.a. 

  6,1 7,8 12,1 19,1 19,6 22,1 23,6 34,0 

Deloitte Hadjipavlou 
Sofianos & Cambanis s.a. 

4,8 4,5 6,1 7,2 7,0 6,2 8,0 6,6 4,9 7,0 

Ernst & Young (Hellas) 
Certified Auditors 
Accountants s.a. 

14,5 14,8  7,4 9,0 8,1 7,0 18,4 2,3 4,3 

Kpmg Certified Auditors s.a. 44,2 35,4 38,2 5,7 23,4 25,8 25,1 25,3 34,1 42,1 
Bdo Protypos Hellenic 
Auditing  

10,9 6,3 7,6 7,9 11,9 8,5 10,7 15,5 22,0 27,4 

Grant Thornton s.a. 4,7 9,6 7,7 8,2 10,2 8,4 12,2 14,4 9,2  
Ibm Bto Hellas s.a.   -2,5 -33,1 5,8 8,2 6,7 -29,5 13,3 3,5 
Pkf Euroauditing s.a. 2,4 2,1 2,6 5,3 3,4 3,4 2,3 3,4 4,3 4,6 
Baker Tilly Hellas a.e.      14,3 19,0 14,7 22,0 1,4 
Accounting Solutions s.a.   17,2 4,0 3,0 1,7 5,6 4,3 4,7 4,3 
Moore Stephens Chart. 
Accountants  

6,1 3,8 2,5 2,0 2,3 3,5 3,1 1,9 2,0 2,1 

Ernst & Young Services s.a. 1,4 1,3 2,3 2,3 2,4  2,5 1,7 1,8 7,1 
Oikonomiki-Achaia Pack s.a. 1,6 1,4 1,7 1,5 0,7 1,3 0,4 1,6 3,3 0,3 
Σύνολο υποκλάδου ‘6920’ 5,3 5,2 5,5 4,3 4,2 4,0 4,3 4,5 3,8 3,6 
 Περιθώριο καθαρού κέρδους (%) 
Sol associated cert public 
account sa 

3,3 3,8 4,8 4,6 3,6 0,4 0,4 0,4 0,7 2,9 

Pricewaterhousecoopers s.a. 3,0 2,3 -0,6 2,1 1,0 2,2 7,9 8,1 11,1 10,1 
Pricewaterhousecoopers 
business solutions s.a. 

  8,2 5,9 3,4 7,8 6,3 10,7 12,2 8,0 

Deloitte Hadjipavlou 
Sofianos & Cambanis s.a. 

2,0 3,8 4,9 5,1 5,3 6,8 6,6 7,7 7,5 7,3 

Ernst & Young (Hellas) 
Certified Auditors 
Accountants s.a. 

0,9 1,7  4,2 0,6 1,0 9,2 7,0 19,6 5,6 

Kpmg Certified Auditors s.a. 18,4 13,6 19,7 17,8 5,9 15,0 17,1 21,8 27,2 33,0 
Bdo Protypos Hellenic 
Auditing  

5,2 5,2 6,5 7,1 6,5 0,7 4,0 4,7 7,2 6,0 

Grant Thornton s.a. 4,2 3,3 3,6 2,8 2,3 2,7 3,0 2,0 6,7  
Ibm Bto Hellas s.a.   -16,7 11,2 2,3 5,7 5,8 -3,0 3,1 3,4 
Pkf Euroauditing s.a. 6,5 6,8 6,7 6,6 3,8 5,7 1,0 10,6 23,4 19,8 
Baker Tilly Hellas a.e.      23,2 20,2 22,3 28,2 23,7 
Accounting Solutions s.a.   3,2 9,9 12,5 11,0 14,8 12,7 15,2 12,1 
Moore Stephens Chart. 
Accountants  

2,6 3,1 6,0 2,7 1,1 0,0 2,5 2,9 3,8 3,1 

Ernst & Young Services s.a. 22,8 15,6 23,6 15,6 5,9 0,0 -1,5 10,1 8,4 10,0 
Oikonomiki-Achaia Pack s.a. 3,1 0,1 1,3 2,3 0,4 1,9 2,1 1,9 2,6 2,5 
Σύνολο υποκλάδου ‘6920’ 6,2 4,9 5,4 6,2 4,4 4,8 6,2 7,7 10,9 9,5 

Πηγή: ∆ηµοσιευµένοι Ισολογισµοί, ICAP, Επεξεργασία ΚΕΠΕ. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 25.7 
Χρηµατοοικονοµικοί δείκτες κυριότερων επιχειρήσεων του κλάδου  

των επαγγελµατικών υπηρεσιών ‘7022’, 1999-2008 
Όνοµα επιχείρησης/ κλάδος 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Απόδοση ενεργητικού (%) 
E.di.s.y. s.a.        1,9 -74,0 -40,6 
Service 800-
Teleperformance  

6,8 8,0 13,9 13,1 13,4 11,2 7,2 5,3 5,4 4,3 

Mckinsey Business Cons.   11,7 17,7 14,7 3,2 11,8 16,6 8,9 18,0  
Oteplus s.a. 4,4 6,6 7,5 3,0 -5,1 -21,9 9,2 13,3 11,9 15,0 
Accenture s.a. 9,2 8,9 3,4 1,8 5,5 1,9 10,7 0,8 1,3 9,5 
Planet s.a. 9,1 6,2 3,0 1,4 1,3 3,6 1,6 2,0  -0,1 
Mcdonald's Hellas  -41,4 -38,8 -48,2 -35,4 -53,3 -49,9 -77,7 -67,4 -71,3 -86,1 
Hellenic Agency for Local 
Devt & Local Govt s.a. 

16,6 3,1 3,2 1,7 2,2 0,9 1,4 2,0 0,8 0,3 

Media Saturn Admin.         -8,2 4,7 7,5 
Kpmg Advisors s.a.   49,5 42,2 0,4 12,5 25,4 47,8 58,0 87,7 
Coca-Cola Hellas  3,3 3,1 5,0 4,4 10,4 8,5 7,4 7,4 5,8 9,1 
Randstad Hellas  4,2 4,1 -24,7 -18,1 -26,0 8,1 0,9 3,1 2,2 2,8 
International Sports Managt       0,5 0,3 1,8 2,9 3,7 
Civitas Communications  0,5 1,8 2,6 1,6 0,3 8,1 3,8 5,9 7,9 1,7 
Kantor Managt Consultants  10,8 9,7 9,7 11,3 13,7 0,0 1,4 2,3 4,7 2,5 
Care Direct s.a. 41,7 0,0 0,0 3,5 7,3 7,5 8,7 2,1 1,9 2,3 
Ppg Chromata-Ypiressies  -3,6 4,9 1,8 -8,0 -13,3 -6,0 -2,4 -4,5 -2,9 2,1 
Accenture Bpm s.a. 14,4 9,2 38,0 1,6 6,9 22,9 3,3 23,9 25,8 26,6 
Canellopoulos-
Adamantiades 

1,9 1,9 2,1 8,4 7,9 0,0 29,4 11,4 12,3 12,0 

Pallas Dynamic  7,4 -14,5 -14,2 -7,0 -12,5 -0,6 -8,0 -2,3 -2,9 -14,3 
Σύνολο υποκλάδου ‘7022’ 1,6 0,5 0,9 0,6 0,2 0,6 1,5 2,7 -7,9 -6,6 
 Απόδοση ιδίων κεφαλαίων (%) 
E.di.s.y. s.a.        1,9 -269,7 168,9 
Service 800-
Teleperformance  

28,6 38,5 85,1 52,9 81,9 72,3 48,7 34,9 42,6 29,4 

Mckinsey Business Cons.   95,4 75,8 37,5 5,5 24,7 38,6 23,9 35,2  
Oteplus s.a. 6,7 10,9 13,9 5,8 -14,2 -153,1 78,6 68,5 68,1 70,3 
Accenture s.a. 43,8 60,0 161,2 45,9 151,2 40,0 310,9 16,6 -21,9 73,1 
Planet s.a. 18,5 11,9 6,6 3,3 3,1 7,1 3,3 4,8  -0,2 
Mcdonald's Hellas  -142,2 198,9 -117,1 -89,6 -257,3 -836,2 184,0 99,9 66,2 62,4 
Hellenic Agency for Local 
Devt & Local Govt s.a. 

36,8 11,8 12,5 8,7 10,4 3,0 4,6 5,6 1,8 0,9 

Media Saturn Admin.         123,3 -33,9 1563,6 
Kpmg Advisors s.a.   5591,0 1651,3 13,8 446,3 1276,3 2075,0 2660,0 4235,8 
Coca-Cola Hellas  3,9 6,0 7,9 9,0 17,4 13,3 11,1 10,4 9,2 11,6 
Randstad Hellas  12,6 13,4 -600,0 -533,3 -367,7 58,8 10,5 24,5 13,9 16,9 
International Sports Managt       9,1 8,0 31,6 39,0 49,8 
Civitas Communications  2,9 33,3 46,7 29,6 4,0 76,1 72,8 110,1 163,4 33,3 
Kantor Managt Consultants  27,1 17,1 18,1 20,4 25,0 0,0 3,0 5,6 9,9 6,3 
Care Direct s.a. 121,4   10,2 20,8 21,6 36,2 13,8 12,4 16,6 
Ppg Chromata-Ypiressies  -65,5 53,6 18,2 -450,0 -25,3 -9,5 -6,8 -15,8 -10,5 4,7 
Accenture Bpm s.a. 43,9 14,5 76,3 1,6 8,2 37,7 16,0 103,1 89,0 99,4 
Canellopoulos-
Adamantiades 

1,9 1,9 2,2 27,8 25,8 0,0 38,6 15,2 15,9 16,5 

Pallas Dynamic  11,0 -18,4 -19,2 -20,1 -59,4 -2,8 -52,5 -14,4 -21,1 33,8 
Σύνολο υποκλάδου ‘ 7022’  2,3 0,8 1,4 0,9 0,3 1,0 2,8 6,9 -21,5 -33,1 

 
 



 

 292

ΠΊΝΑΚΑΣ 25.7 (συνέχεια)  
Όνοµα επιχείρησης/ κλάδος 
‘7022’ 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Ρευστότητα 

E.di.s.y. s.a.        128,8 4,2 1,1 
Service 800-Teleperformance  0,8 1,0 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,7 
Mckinsey Business Cons.   1,0 1,3 1,6 2,3 1,9 1,8 1,6 2,0  
Oteplus s.a. 2,9 2,3 1,9 1,9 1,4 1,1 1,1 1,4 1,4 1,4 
Accenture s.a. 1,2 1,2 1,0 1,0 0,8 1,1 1,1 1,1 0,9 1,1 
Planet s.a. 1,7 1,9 1,6 1,5 2,3 2,9 2,5 1,8  2,2 
Mcdonald's Hellas s 0,6 0,3 0,8 0,7 0,6 0,6 0,3 0,2 0,1 0,1 
Hellenic Agency for Local 
Devt & Local Govt s.a. 

1,9 1,4 1,4 1,3 1,1 1,5 1,6 1,8 2,3 2,0 

Media Saturn Administration         0,9 0,8 0,6 
Kpmg Advisors s.a.   1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Coca-Cola Hellas  1,8 1,2 1,2 1,2 1,5 1,8 2,2 2,6 2,2 3,7 
Randstad Hellas  1,5 1,4 0,9 1,9 1,6 1,1 1,1 1,1 1,6 1,4 
International Sports Managt 
Group s.a. 

     1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Civitas Communications  1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0 1,0 0,8 0,8 
Kantor Managt Consultants sa 1,4 1,9 1,6 1,6 1,7  1,1 1,0 1,2 1,0 
Care Direct s.a. 1,4   0,9 1,1 1,1 0,9 0,8 0,8 0,8 
Ppg Chromata-Ypiressies  1,1 1,1 1,1 1,0 2,1 2,8 1,6 1,4 1,5 1,9 
Accenture Bpm s.a. 1,3 2,1 2,0 217,0 6,2 2,6 1,3 1,4 1,6 1,5 
Canellopoulos-Adamantiades 17,5 19,2 18,2 1,0 1,0  2,3 1,3 1,7 1,8 
Pallas Dynamic  2,5 1,5 0,8 0,4 0,3 0,3 1,7 0,9 1,1 0,8 
Σύνολο υποκλάδου ‘7022’ 1,6 1,5 2,2 2,0 2,0 2,0 1,8 1,3 1,5 1,5 

  ∆ανειακή πίεση 

E.di.s.y. s.a.         0,7 1,2 
Service 800-Teleperformance  0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,9 0,9 
Mckinsey Business Cons.   0,9 0,8 0,6 0,4 0,5 0,6 0,6 0,5  
Oteplus s.a. 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 
Accenture s.a. 0,8 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 0,9 
Planet s.a. 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5 0,5 0,6  0,7 
Mcdonald's Hellas  0,7 1,2 0,6 0,6 0,8 0,9 1,4 1,7 2,1 2,4 
Hellenic Agency for Local 
Devt & Local Govt s.a. 

0,5 0,7 0,7 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7 

Media Saturn Administration         1,1 1,1 1,0 
Kpmg Advisors s.a.   1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Coca-Cola Hellas  0,2 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,2 
Randstad Hellas  0,7 0,7 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 
International Sports Managt 
Group s.a. 

     0,9 1,0 0,9 0,9 0,9 

Civitas Communications  0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 0,9 
Kantor Managt Consultants  0,6 0,4 0,5 0,4 0,5  0,5 0,6 0,5 0,6 
Care Direct s.a. 0,7   0,7 0,6 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 
Ppg Chromata-Ypiressies  0,9 0,9 0,9 1,0 0,5 0,4 0,6 0,7 0,7 0,6 
Accenture Bpm s.a. 0,7 0,4 0,5 0,0 0,2 0,4 0,8 0,8 0,7 0,7 
Canellopoulos-Adamantiades    0,7 0,7  0,2 0,2 0,2 0,3 
Pallas Dynamic  0,3 0,2 0,3 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 1,4 
Σύνολο υποκλάδου ‘7022’ 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,6 0,8 
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ΠΊΝΑΚΑΣ 25.7 (συνέχεια) 
Όνοµα επιχείρησης/ κλάδος 
‘7022’ 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
∆ανειακή επιβάρυνση 

E.di.s.y. s.a.        0,0 2,6 -5,2 
Service 800-Teleperformance  3,2 3,8 5,1 3,0 5,1 5,5 5,7 5,5 6,9 5,9 
Mckinsey Business Cons.   7,1 3,3 1,6 0,7 1,1 1,3 1,7 1,0  
Oteplus s.a. 0,5 0,7 0,9 0,9 1,8 6,0 7,6 4,1 4,7 3,7 
Accenture s.a. 3,8 5,7 46,0 24,2 26,4 20,4 28,2 19,6 -17,6 6,7 
Planet s.a. 1,0 0,9 1,2 1,3 1,4 1,0 1,1 1,4  2,0 
Mcdonald's Hellas 2,4 -6,1 1,4 1,5 3,8 15,8 -3,4 -2,5 -1,9 -1,7 
Hellenic Agency for Local Devt 
& Local Govt s.a. 

1,2 2,8 2,9 4,0 3,7 2,5 2,2 1,8 1,4 2,0 

Media Saturn Administration         -16,1 -8,2 206,8 
Kpmg Advisors s.a.   111,9 38,2 34,4 34,7 49,3 42,4 44,9 47,3 
Coca-Cola Hellas  0,2 0,9 0,6 1,0 0,7 0,6 0,5 0,4 0,6 0,3 
Randstad Hellas  2,0 2,3 23,3 28,5 13,1 6,3 11,2 7,0 5,5 5,0 
International Sports Managt Gp      18,8 21,9 16,3 12,4 12,6 
Civitas Communications  5,1 17,1 17,0 17,7 12,8 8,5 18,0 17,7 19,8 18,5 
Kantor Managt Consultants s.a. 1,5 0,8 0,9 0,8 0,8  1,2 1,4 1,1 1,5 
Care Direct s.a. 1,9   1,9 1,8 1,9 3,2 5,5 5,7 6,2 
Ppg Chromata-Ypiressies  17,2 10,0 9,0 55,0 0,9 0,6 1,8 2,6 2,6 1,2 
Accenture Bpm s.a. 2,0 0,6 1,0  0,2 0,7 3,8 3,3 2,4 2,7 
Canellopoulos-Adamantiades    2,3 2,3  0,3 0,3 0,3 0,4 
Pallas Dynamic  0,5 0,3 0,3 1,9 3,8 3,7 5,6 5,3 6,3 -3,4 
Σύνολο υποκλάδου ‘7022’ 0,4 0,5 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 1,5 1,7 4,0 
 Περιθώριο καθαρού κέρδους (%) 
E.di.s.y. s.a.         -79,9 -68,1 
Service 800-Teleperformance  3,5 4,7 8,0 6,2 6,4 5,0 3,4 2,1 2,8 2,0 
Mckinsey Business Cons.   9,0 17,5 12,5 2,8 13,1 20,2 10,7 17,7  
Oteplus s.a. 6,3 6,0 5,9 2,7 -5,2 -11,4 5,9 7,1 7,2 8,9 
Accenture s.a. 4,7 4,3 2,4 1,2 4,0 1,6 8,7 0,3 0,5 3,4 
Planet s.a. 8,1 7,0 3,4 1,3 1,3 3,4 1,8 2,3   
Mcdonald's Hellas  -49,3 -65,7 -118,5 -73,4 -98,8 -74,3 -100,2 -61,6 -53,0 -53,3 
Hellenic Agency for Local Devt 
& Local Govt s.a. 

3,9 4,6 1,6 1,0 1,2 0,4 0,6 1,1 0,7 0,3 

Media Saturn Administration         -3,9 1,1 2,0 
Kpmg Advisors s.a.   21,3 12,7 0,1 4,8 11,3 22,6 23,3 30,8 
Coca-Cola Hellas  4,3 2,4 3,1 2,7 5,2 4,7 5,0 5,7 4,4 8,1 
Randstad Hellas  1,6 1,8 -10,7 -6,3 -9,0 3,7 0,3 1,1 1,2 1,3 
International Sports Managt Gp      0,3 0,2 1,4 3,2 4,1 
Civitas Communications  0,3 1,0 1,2 1,0 0,2 2,4 2,8 4,1 4,1 2,4 
Kantor Managt Consultants s.a. 6,9 8,9 8,3 10,0 12,2 0,0 2,3 4,1 7,0 5,7 
Care Direct s.a. 17,1   0,9 3,3 3,7 4,8 1,7 1,2 1,6 
Ppg Chromata-Ypiressies  -3,2 3,8 1,4 -6,9 -11,5 -3,9 -1,6 -3,5 -1,8 4,4 
Accenture Bpm s.a. 3,3 2,1 22,9  20,3 32,1 4,2 10,4 8,3 8,9 
Canellopoulos-Adamantiades 8,5 11,0 14,3 14,2 12,7  3042,0 1114,7 563,3 1426,9 
Pallas Dynamic  24,9 -214,8         
Σύνολο υποκλάδου ‘7022’ 3,6 1,2 1,7 1,1 0,3 1,1 3,0 4,6 -11,6 -11,9 

Πηγή: ∆ηµοσιευµένοι Ισολογισµοί, ICAP, Επεξεργασία ΚΕΠΕ. 
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25.6. Χαρακτηριστικά απασχόλησης του εργατικού δυναµικού και αµοιβές 

Από τις αρχές της δεκαετίας του ’80 µέχρι το 2008 η απασχόληση στις 
επαγγελµατικές υπηρεσίες αυξήθηκε µε µέσο ρυθµό µεταβολής περίπου 10%. Στο 
τέλος της περιόδου, η απασχόληση στον τοµέα των επαγγελµατικών υπηρεσιών 
αντιπροσωπεύει το 20% της συνολικής απασχόλησης στις ΗΠΑ και την ∆υτική 
Ευρώπη (The International Encyclopaedia of Human Geography, 2008). Οι 
επιχειρήσεις που παρέχουν επαγγελµατικές συµβουλευτικές υπηρεσίες 
(‘professional service firms’, PSFs) είναι εντάσεως ανθρώπινου κεφαλαίου 
επιχειρήσεις (“knowledge intensive firms”), δηλαδή απασχολούν ειδικευµένο 
ανθρώπινο δυναµικό. Το ανθρώπινο κεφάλαιο αποτελεί το βασικό συντελεστή της 
παραγωγικής διαδικασίας.  

Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε στοιχεία της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού 
(2008α’), στους εξεταζόµενους υποκλάδους σε 3ψήφιο επίπεδο, µεταξύ 25 και 64 
ετών, το 67 µε 70% έχει ένα πτυχίο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (Πίνακας 25.8), ενώ 
σχεδόν οι µισοί ασκούν τα επαγγέλµατα των λογιστών και χρηµατιστών (Πίνακας 
25.9).  

ΠΙΝΑΚΑΣ 25.8  
Επίπεδο εκπαίδευσης ανά κλάδο 

Επίπεδο εκπαίδευσης Υποκλάδος Μ-692 
∆ραστηριότητες λογιστή, 
τήρησης βιβλίων και 

λογιστικού ελέγχου (%) 

Υποκλάδος Μ-702 
∆ραστηριότητες παροχής 
συµβουλών διαχείρισης 

(%) 

Σύνολο 
απασχολουµένων 

(%) 

Τριτοβάθµια εκπαίδευση 66,5 69,0 26,9 
Μεταλυκειακή µη τριτοβάθµια 
εκπαίδευση 

19,2 13,8 9,1 

∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση  14,0 17,2 44,7 
Άλλο 0,3 0,0 19,3 
Σύνολο 100,0 100,0 100,0 

        Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2008 α΄– Επεξεργασία ΚΕΠΕ. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 25.9 
Επαγγέλµατα σε 2ψήφιο επίπεδο ανά κλάδο 

Επάγγελµα Υποκλάδος Μ-692 
∆ραστηριότητες λογιστή, 
τήρησης βιβλίων και 

λογιστικού ελέγχου (%) 

Υποκλάδος Μ-702 
∆ραστηριότητες παροχής 
συµβουλών διαχείρισης 

(%) 

Σύνολο 
απασχολουµένων 

(%) 

Λογιστές και άλλα στελέχη επιχειρήσεων 29,4 19,0 1,21 
Νοµικοί εν γένει 9,2 0,0 1,07 
Ειδικευµένοι χρηµατιστές 32,1 16,8 4,54 
Υπάλληλοι γραφείου 16,9 20,6 9,17 
Πρόσωπα που ασκούν επιστηµονικά και 
καλλιτεχνικά επαγγέλµατα 

6,7 23,4 1,91 

∆ιευθυντές και ανώτερα στελέχη 1,1 8,5 1,55 
∆ιευθυντές επιχειρηµατίες και προϊστάµενοι 1,5 7,1 9,15 
Άλλα επαγγέλµατα 3,1 4,6 71,4 
Σύνολο 100,0 100,0 100,0 
Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2008 α΄– Επεξεργασία ΚΕΠΕ. 
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Επιπρόσθετα, οι επιχειρήσεις προσφέρουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες των 
εργαζοµένων τους. Υπάρχουν προγράµµατα συνεχιζόµενης εκπαίδευσης που 
υλοποιούνται συστηµατικά. Η συµβολή των ‘Big’ στην επαγγελµατική κατάρτιση 
είναι ουσιαστική (Sellami, 2008, σ.20). Οι εταιρείες αυτές παρέχουν σε όλα τα 
στελέχη και το προσωπικό ετήσια και περιοδική εκπαίδευση. Για παράδειγµα, το 
εσωτερικό πρόγραµµα σπουδών και κατάρτισης της PwCIL παρέχει µια σειρά 
τεχνικών λύσεων καθώς και προγράµµατα δεξιοτήτων σε εταιρικό και προσωπικό 
επίπεδο. Επίσης, το 2010, σηµειώθηκε µείωση της απασχόλησης γενικότερα στις 
επαγγελµατικές, επιστηµονικές και τεχνικές δραστηριότητες (Τράπεζα της Ελλάδος, 
2011). 

Σε πολλές µελέτες διακρίνεται ο ολιγοπωλιακός χαρακτήρας της αγοράς των 
υπηρεσιών του auditing. Παρόλο που αποτελεί µια ρυθµισµένη δραστηριότητα, η 
προσφορά των υπηρεσιών του auditing ενός γραφείου δεν µπορεί να θεωρηθεί 
υποκατάστατη της προσφοράς ενός άλλου γραφείου. Έτσι, η ανοµοιογένεια της 
προσφοράς δικαιολογεί, από την πλευρά των µεγάλων εταιρειών, αµοιβές 
υψηλότερες (Simunic, 1980).    

Στην πράξη, σε πολλές εταιρείες οι αµοιβές καθορίζονται µε βάση µια σειρά 
παραγόντων που αφορούν την αποδοτικότητα (αξιολόγηση της απόδοσης), τη 
διατήρηση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών, την εµπειρία, το βαθµό 
υπευθυνότητας και τις γνώσεις. Σε πολλές περιπτώσεις επίσης, η αµοιβή 
καθορίζεται και µε βάση τη συνολική κερδοφορία, σύµφωνα µε την Έκθεση 
∆ιαφάνειας πολλών εταιρειών. Για παράδειγµα στην PricewaterhouseCoopers, ο 
καθορισµός των αµοιβών του νόµιµου ελεγκτή της εταιρείας γίνεται από το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο, αφού έχει προηγηθεί η αξιολόγηση της απόδοσής του. Η 
αµοιβή του νόµιµου ελεγκτή της εταιρείας καθορίζεται από το βαθµό 
υπευθυνότητας, την αξιολόγηση της απόδοσης και µε βάση τη συνολική 
κερδοφορία (Έκθεση ∆ιαφάνειας, 2009). 

25.7. Συµπεράσµατα 

Στο πλαίσιο της παγκόσµιας κρίσης, µια σειρά από µέτρα προωθούνται από 
τις κυβερνήσεις των χωρών για την τόνωση της οικονοµικής δραστηριότητας. Ένα 
από αυτά αφορά την απελευθέρωση των επαγγελµατικών υπηρεσιών. Οι ρυθµίσεις 
στον τοµέα των επαγγελµατικών υπηρεσιών ήταν και είναι ένα αρκετά σύνηθες 
φαινόµενο στις χώρες του ΟΟΣΑ. Υποστηρίζεται πως οι ρυθµίσεις µειώνουν τις 
ασυµµετρίες πληροφόρησης, προστατεύουν τους καταναλωτές και διασφαλίζουν 
υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Έτσι, διαµορφώνονται όµως µη ανταγωνιστικές 
αγορές γύρω από ορισµένα επαγγέλµατα. Ως τέτοια επαγγέλµατα καταγράφονται τα 
επαγγέλµατα των δικηγόρων, συµβολαιογράφων, φαρµακοποιών, οδοντιάτρων, 
µηχανικών, λογιστών, ιδιοκτητών ταξί και φορτηγών ∆.Χ.  
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Στις µέρες µας δεν τίθεται θέµα πλήρους άρσης των ρυθµίσεων στις 
επαγγελµατικές υπηρεσίες που διασφαλίζουν τη φερεγγυότητα και την ποιότητα 
των υπηρεσιών αυτών. Εκείνο που συζητιέται είναι οι παρενέργειες στις τιµές, στην 
εξυπηρέτηση του καταναλωτή και στην οικονοµική ανάπτυξη. Υπάρχουν επίσης 
ρυθµίσεις που αναφέρονται στην πρόσβαση στο επάγγελµα, στη διαφήµιση ακόµα 
και στη µεταφορά ευθύνης και καθηκόντων των εµπειρογνωµόνων προς άλλες 
κατηγορίες του εργατικού δυναµικού. Το τελευταίο επιχείρηµα βασίζεται στην ιδέα 
ανάθεσης µέρους των εργασιών σε βοηθητικό προσωπικό (π.χ. η περίπτωση των 
νοµικών υπηρεσιών και συµβουλών και κτηνιατρικών υπηρεσιών). Έρευνες, σε 
εθνικό και διεθνές επίπεδο, έδειξαν πως οι κατώτατες τιµές, τα καθορισµένα από το 
νόµο ποσοστά κέρδους και οι περιορισµοί σε άδειες για επαγγελµατικές 
δραστηριότητες εµποδίζουν τη λειτουργία του ανταγωνισµού µεταξύ των 
επιχειρήσεων.  

Με βάση τα ανωτέρω συµπεράσµατα, χώρες της ΕΕ έχουν προβεί σε µια 
σειρά από µέτρα που οδηγούν στη µείωση των ρυθµίσεων σε αυτές τις αγορές. Τα 
συµπεράσµατα πολλών ευρωπαϊκών ερευνών συγκλίνουν και επιβεβαιώνουν ότι 
ένας υπερβολικός βαθµός ρυθµίσεων των ελεύθερων επιστηµονικών επαγγελµάτων 
έχει αρνητικές επιπτώσεις για τον καταναλωτή σε όρους ποιότητας και τιµής, ενώ 
αντίθετα ο περιορισµός τους θα συµβάλει σε ουσιαστική αύξηση του ΑΕΠ [OECD, 
(2002), (2010), Paterson et al. (2003), Blanchard and Giavazzi (2003), Cahuc et 
Kramarz (2004)]. Στην Ελλάδα, µελέτες του ΚΕΠΕ (2001) και του ΙΟΒΕ (2010) 
έδειξαν πως µε την κατάργηση των περιορισµών στην άσκηση επαγγελµατικών 
δραστηριοτήτων, αναµένεται τόνωση του ρυθµού ανάπτυξης, αύξηση της 
απασχόλησης των νέων επαγγελµατιών, αύξηση του τζίρου των επιχειρήσεων, 
µείωση των τιµών και κατά συνέπεια τόνωση της ανάπτυξης. Πιο συγκεκριµένα, το 
ΙΟΒΕ εκτιµά ότι το ΑΕΠ της χώρας µπορεί να αυξηθεί κατά 13 ποσοστιαίες 
µονάδες µε την απελευθέρωση των αγορών αγαθών και υπηρεσιών, και εκτιµά σε 
άλλες 3,5 µονάδες το κέρδος από την ευελιξία στην αγορά εργασίας (ΙΟΒΕ, 2010 
και ‘Το Βήµα’, 27/7/2010).  

Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζονται η ένταση του ανταγωνισµού καθώς και τα 
βασικότερα χρηµατοοικονοµικά µεγέθη, σε δύο υποκλάδους των επαγγελµατικών 
υπηρεσιών που εντάσσονται στον κλάδο Μ-Επαγγελµατικές, επιστηµονικές και 
τεχνικές δραστηριότητες, της NACE REV 2 EUROSTAT. Ο πρώτος υποκλάδος 
αφορά τις δραστηριότητες του auditing, δηλαδή τις ∆ραστηριότητες λογιστικής, 
τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου, παροχής φορολογικών συµβουλών (Μ-
‘6920’), ενώ ο δεύτερος τις δραστηριότητες του consulting και του management, 
δηλαδή τις ∆ραστηριότητες παροχής επιχειρηµατικών συµβουλών και άλλων 
συµβουλών διαχείρισης (Μ-‘7022’).  

Ανταγωνισµός φαίνεται να υπάρχει στον υποκλάδο Μ-‘7022’, ο οποίος 
γίνεται πιο έντονος τα τελευταία χρόνια. Ο υποκλάδος Μ-‘7022’ χαρακτηρίζεται 
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από χαµηλό βαθµό συγκέντρωσης, αφού οι 4 µεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου 
συγκεντρώνουν το 2008 το 32,4% (CR4), οι 8 µεγαλύτερες το 38,8% (CR8). Για τον 
υποκλάδο Μ-‘6920’ η αγορά έχει πιο ολιγοπωλιακή µορφή. Συνολικά, το 1999, οι 4 
πρώτες εταιρείες (4 µεγάλοι leaders) του υποκλάδου Μ-‘6920’-∆ραστηριότητες 
λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου, παροχής φορολογικών 
συµβουλών, συγκέντρωναν το 74,3% του µεριδίου της αγοράς, ενώ το 2008 
περιορίστηκαν στο 50,5%. Από την ανάλυση των χρηµατοοικονοµικών δεικτών, 
παρατηρούνται λίγες ζηµιογόνες επιχειρήσεις στον υποκλάδο Μ-‘7022’. Ενώ 
σταθερή είναι η αύξηση των πωλήσεων στον υποκλάδο Μ-‘6920’ και οι 15 πρώτες 
επιχειρήσεις που παρουσιάζονται σύµφωνα µε τις επιδόσεις του κύκλου εργασιών 
τους δεν κατέγραψαν ζηµίες. ∆εν εντοπίστηκαν επίσης επιχειρήσεις µε προβλήµατα 
ρευστότητας καθώς και δανειακής πίεσης, εκτός από τις περιπτώσεις των 
ζηµιογόνων επιχειρήσεων του υποκλάδου Μ-‘7022’. Η κεφαλαιακή διάρθρωση των 
επιχειρήσεων αυτών είναι σχετικά καλή µέχρι και το 2008. Σηµειώνεται επίσης ότι 
οι επιχειρήσεις που παρέχουν επαγγελµατικές συµβουλευτικές υπηρεσίες είναι 
εντάσεως ανθρώπινου κεφαλαίου επιχειρήσεις, δηλαδή απασχολούν ειδικευµένο 
ανθρώπινο δυναµικό. 

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων που εξετάστηκαν, 
όπως οι ελεγκτικές επιχειρήσεις καθώς και πολλές από τις επιχειρήσεις που 
σχετίζονται µε την παροχή επιχειρησιακών συµβουλών (consulting και 
management), είναι ότι εντάσσονται, µε την παγκοσµιοποίηση, σε διεθνή δίκτυα 
επιχειρηµατικών συµµαχιών και ακολουθούν την πορεία των συγχωνεύσεων που 
πραγµατοποίησαν τα διεθνή µεγάλα δίκτυα. Επίσης, η παροχή συµβουλευτικών 
υπηρεσιών στο δηµόσιο τοµέα αυξάνεται όλο και περισσότερο. Η αύξηση του 
δηµοσίου χρέους και τα προβλήµατα της φοροδιαφυγής έκαναν έντονη την ανάγκη 
παροχής υποστήριξης από αυτούς τους ελεγκτικούς οίκους.  
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