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ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ 
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Οι σπουδαιότεροι στόχοι κάθε σύγχρονου Ευρωπαϊκού κράτους στο 
σημερινό κόσμο είναι να συμβαδίζει με τις εξελίξεις που 
πραγματοποιούνται και να μπορεί να ανταπεξέλθει στις ανάγκες που θα 
συναντά, έτσι ώστε να συμπορεύεται με τα υπόλοιπα κράτη μέλη. Για 
να έχουμε λοιπόν μια υγειή σχέση με τα υπόλοιπα κράτη μέλη θα 
πρέπει να έχουμε εξασφαλίσει τις δυνατότητες για κάλυψη τυχόν 
ανακών, που ίσως παρουσιαστούν μελλοντικά. Όπως ακριβώς 
καταφέραμε να καλύψουμε και τις ανάγκες που παρουσιάστηκαν στο 
παρελθόν με τα αντίστοιχα μέσα.

Ως ανάγκη λοιπόν μπορεί να ορισθεί το δυσάρεστο αίσθημα μιας 
έλλειψης, που συνοδεύεται από τη προσπάθεια ικανοποίησής της 
(ικανοποίηση -  ευχαρίστηση, χρησιμότητα). Το αίσθημα ικανοποίησης 
μιας ανάγκης δημιουργήθηκε στον άνθρωπο όταν τα υλικά αγαθά που 
έβρισκε δεν επαρκούσαν για την κάλυψη των αναγκών του. Πόσο 
μάλιστα όταν ο καταναλωτής νιώθει ότι κατακλύζεται από προϊόντα 
που η προβολή τους είναι συνεχής. Τότε το αίσθημα ανάγκης για την 
απόκτηση αυτών των αγαθών είναι εντονότερη και δυσκολότερη.

Οι ανάγκες αυτές δημιουργήθηκαν στον άνθρωπο πολύ πιο έντονα 
από τότε που έλαβαν δράση τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.). 
Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό εργαλείο 
στα χέρια των ανθρώπων. Αν χρησιμοποιηθεί σωστά, τότε μπορεί να 
συμβάλει τα μέγιστα στην ανύψωση του ανθρώπου, να τον μορφώσει, 
να το εκπολιτίσει, να τον κάνει πιο ανθρώπινο. Αν δε χρησιμοποιηθεί 
σωστά, τότε μπορεί να κάνει ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή να ενισχύσει 
σε αφάνταστο βαθμό το καταραμένο τρίγωνο της δυστυχίας(μοναξιά- 
θλίψη-απανθρωπιά), γεγονός που θα οδηγήσει σε παραπέρα 
υποβιβασμό, αντιπαλότητα, μαλθακότητα, υποταγή και γενικότερα 
στον ανθρώπινο ηθικό κατήφορο. Η γενική εντύπωση είναι ότι τα 
Μ.Μ.Ε. προσφέρουν και θετικές αλλά και αρνητικές υπηρεσίες στον 
άνθρωπο. Η επικρατούσα άποψη είναι ότι δυστυχώς, οι καλές 
υπηρεσίες που προσφέρουν είναι λίγες αν όχι ελάχιστες σε σύγκριση 
με τις κακές υπηρεσίες.

Μια από τις σημαντικότερες επιπτώσεις των Μ.Μ.Ε. είναι ότι έχουν 
διαμορφώσει μια κοινωνία που βασίζεται στην «αναγνωρισιμότητα» 
ανθρώπων και υλικών αγαθών και όχι στη πραγματική τους αξία. Τα 
παραδείγματα του φαινομένου αυτού είναι πάρα πολλά, όπως : στις 
βουλευτικές ή άλλες εκλογές ψηφίζουμε ανθρώπους που
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αναγνωρίζουμε όπως π.χ. διάσημους (πολλές φορές και άσχετους με το 
αντικείμενο) αθλητές, ηθοποιούς, παρουσιαστές ειδήσεων κ.λ.π., ενώ 
έναν αξιόλογο υποψήφιο αλλά άγνωστο δεν τον προτιμούμε διότι δεν 
είναι αρκετά προβεβλημένος. Επίσης όταν ψωνίζουμε σε υπεραγορές 
προτιμούμε τα ράφια που έχουν προϊόντα τα οποία έχουμε δει πολλές 
φορές να διαφημίζονται στη τηλεόραση, εφημερίδες και όχι ένα 
άγνωστο προϊόν. Ίσως να ευθύνονται τα πρότυπα που δημιουργούνται 
από τα Μ.Μ.Ε., που είναι αναγνωρίσιμα άτομα αλλά όχι άξια να είναι 
και πρότυπα μιας δίκαιης και ανθρώπινης κοινωνίας, ιδιαίτερα για τους 
νέους.

Τα Μ.Μ.Ε. παράγουν μια «αξία» : Τη δημοσιότητα. Η αξία αυτή 
μεγαλώνει όσο αναπτύσσονται και εξαπλώνονται τα Μ.Μ.Ε. Σήμερα 
δε θα ήταν υπερβολή να ισχυρισθούμε ότι το χρήμα και η δημοσιότητα 
είναι δυο κυρίαρχες αξίες. Αν κάποιος συγκεντρώνει και τα δύο, τότε 
συγκεντρώνει μεγάλη δύναμη στα χέρια του. Τα Μ.Μ.Ε. δεν ελέγχουν 
απλώς την εξουσία, αλλά είναι από μόνα τους εξουσία. Όταν δεν 
λειτουργούν σωστά, μας πολιορκούν με σκοπό την αλλοτρίωση της 
ψυχής, του νου, των πεποιθήσεών μας, των ιδανικών μας. Μας έχουν 
κάνει απαθείς και ηττοπαθείς για όλα όσα συμβαίνουν στον πλανήτη 
μας. Και εμείς, δεν προβάλλουμε σχεδόν καμία αντίρρηση, παρά 
καθήμενοι στις πολυθρόνες μας μπροστά στην τηλεόραση, δεχόμαστε 
αδιαμαρτύρητα να μας ακρωτηριάζουν το πνεύμα και να μας 
διαστρέφουν το συναίσθημα.

Σε συνδυασμό λοιπόν της διαφήμισης και των αναγκών που 
δημιουργήθηκαν στον άνθρωπο (ακόμα πιο έντονα μετά την εμφάνιση 
των διαφημίσεων) έχουμε τη δημιουργία διαφόρων αγαθών, με στόχο 
την κάλυψη κάθε ανάγκης. Η οικονομική επιστήμη ορίζει ως αγαθό, τα 
διάφορα μέσα με τα οποία ικανοποιούνται οι διάφορες ανάγκες των 
ανθρώπων. Για να μπορούν όμως να ικανοποιούν ανθρώπινες ανάγκες 
θα πρέπει να έχουν κάποια χρησιμότητα, η οποία εξαρτάται από τις 
ανάγκες του καθενός μας. Έτσι ένα αγαθό χαρακτηρίζεται χρήσιμο 
όταν υπάρχει κάποια ανάγκη να καλύψει. Σε αντίθετη περίπτωση 
χαρακτηρίζεται ως μη χρήσιμο.

Κάθε άνθρωπος για να έχει μια αξιοπρεπή ζωή, θα πρέπει να έχει 
εξασφαλίσει κάποια βασικά υλικά και πνευματικά αγαθά. Από πλευράς 
υλικών αγαθών, τα απαραίτητα είναι στέγη, τροφή, νερό, και από 
πλευράς πνευματικών αγαθών μια σωστή μόρφωση και παιδεία κ.ά.
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Μια κοινωνία που εξασφαλίζει αυτά τα αγαθά σε κάθε μέλος της είναι 
μια υγιής κοινωνία.

Έχοντας εξασφαλίσει τα πιο πάνω αγαθά, ο άνθρωπος 
απελευθερώνεται από το καθημερινό άγχος, την ανασφάλεια, το φόβο 
και νιώθει σίγουρος και ήρεμος. Μέσα σε ένα τεράστιο κοινωνικό 
πλαίσιο, όπου επικρατεί η σιγουριά και η ηρεμία, ο άνθρωπος μπορεί 
να βάλει κάποιους παραπέρα δικούς του στόχους. Αυτοί οι στόχοι είναι 
συνήθως η απόκτηση περισσοτέρων υλικών ή πνευματικών αγαθών, ή 
και τα δύο.

Ένα ερώτημα που ταλανίζει τον άνθρωπο από καταβολής κόσμου 
είναι τούτο : Τι είναι πιο σημαντικό να αποκτήσει κάποιος στη ζωή 
του; Πολλά υλικά ή πνευματικά αγαθά? Το να τα αποκτήσει και τα δυο 
μαζί είναι λίγο δύσκολο αφού τα υλικά και τα πνευματικά αγαθά είναι 
αντιστρόφως ανάλογα. Δηλαδή όσο πιο λίγα έχεις από το ένα, τόσο πιο 
λίγα κατέχεις ή επιθυμείς να έχεις από το άλλο και αντίστροφα.

Στο διάβα των αιώνων υπήρξαν πολλοί σοφοί άνθρωποι που μας 
δίδαξαν ότι τα υλικά αγαθά δεν έχουν καμία άλλη αξία παρά μόνο να 
μας κρατάνε στη ζωή, για να υπηρετούμε τα πνευματικά αγαθά, που 
είναι και η πεμπτουσία της ζωής. Αυτή η άποψη επικράτησε από πολύ 
παλιά και διατυπώθηκε από πολλούς φιλόσοφους με διαφορετικό 
τρόπο από τον καθένα.

Μια ανασκόπηση της πορείας της ανθρωπότητας θα μας δείξει ότι 
οι άνθρωποι, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, δεν ακολούθησαν τις 
συμβουλές και οδηγίες των μεγάλων σοφών δασκάλων για μια ζωή 
ουσιαστική, γεμάτη από πνευματικές αξίες. Αντίθετα οι άνθρωποι 
προτίμησαν μετά μανίας τη συσσώρευση υλικών αγαθών και 
προπαντός του χρήματος.

Στην αρχαιότητα, ο ρόλος τους χρήματος ήταν ισχυρός. Ο 
Λυκούργος, ο μεγάλος μεταρρυθμιστής της Σπάρτης, προκειμένου να 
αποτρέψει τη ροπή των Σπαρτιατών προς το χρήμα, επινόησε της εξής 
«νομισματική» μέθοδο.

Η κάθε δραχμή ήταν ένα κομμάτι σίδερο, τόσο μεγάλο και βαρύ, 
που ήταν περίπου ασήκωτο. Έτσι, οι συναλλαγές με το χρήμα, αλλά 
και η συσσώρευση του χρήματος, έγινε τόσο δύσκολη που είχε σαν 
αποτέλεσμα να μην επιτευχθεί η φιλαργυρία. Ο Πλάτωνας, στην 
«Πολιτεία», απαγορεύει το χρυσό και το ασήμι. Παρόλα αυτά όμως 
στην Αρχαία Αθήνα υπήρχαν νομίσματα όπως σήμερα, με αποτέλεσμα
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να αναπτυχθεί η αγάπη για το χρήμα. Σήμερα δυστυχώς το χρήμα 
θεωρείται η σύγχρονη «θεότητα» των «νεκρών» συνειδήσεων!

Με βάση λοιπόν τα παραπάνω είναι λογικό να δεχθούμε ότι όσοι 
επιδιώκουν τα πνευματικά αγαθά είναι στο σωστό δρόμο, δηλαδή το 
δρόμο που οδηγεί στην ευτυχία. Έτσι λοιπόν γεννιέται το ερώτημα : 
Πώς είναι δυνατόν, η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων 
διαμέσου των αιώνων να ξεγελιούνται και να κουράζονται και να 
δουλεύουν ασταμάτητα για να συσσωρεύουν υλικά αγαθά, ενώ έτσι 
χάνουν αυτό ακριβώς για το οποίο δουλεύουν τόσο σκληρά, δηλαδή 
την ευτυχία. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειώσουμε ότι όλοι είμαστε 
στη πλευρά των υλικών αγαθών και θέλουμε να νιώσουμε την ευτυχία. 
Γι’ αυτό το λόγο, επιλέγουμε αγαθά μέσα από τις μεγάλες κατηγορίες 
που έχουμε δημιουργήσει για δική μας διευκόλυνση, και θα μας 
κάνουν να νιώθουμε καλά με την απόκτησή τους.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ

Ελεύθερα Αγαθά : Ελεύθερα αγαθά είναι αυτά που μας παρέχονται 
από τη φύση και υπάρχουν σε αφθονία σε σχέση με τις ανάγκες που 
καλύπτουν. Τέτοια αγαθά είναι για παράδειγμα ο ήλιος, ο αέρας που 
αναπνέουμε, το νερό που πίνουμε κ.α.

Οικονομικά Αγαθά :Είναι αποτέλεσμα της ανθρώπινης 
προσπάθειας και βρίσκονται σε περιορισμένη ποσότητα σε σχέση με 
τις ανάγκες που καλύπτουν και η απόκτησή τους απαιτεί αντιπαροχή 
για παράδειγμα το σιτάρι, ο άνθρακας, το μέταλλο. Επίσης είναι και η 
αιτία δημιουργίας οικονομικών προβλημάτων. Τα αγαθά αυτά 
ασχολούνται με καταστάσεις που δεν υπάρχει περιθώριο στρατηγικής 
σκέψης (τέλειος ανταγωνισμός ή τέλειο μονοπώλιο).

Τα οικονομικά αγαθά με τη σειρά τους διακρίνονται σε υλικά αγαθά 
και άϋλα αγαθά ή υπηρεσίες. Κάθε άνθρωπος για να έχει μια 
αξιοπρεπή ζωή, θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει κάποια βασικά υλικά 
αγαθά και πνευματικά αγαθά (υπηρεσίες).

❖  Υλικά Αγαθά : Στη κατηγορία των υλικών αγαθών ανήκουν 
όλα εκείνα τα αγαθά που δημιουργήθηκαν σαφώς για να καλύψουν τις 
ανθρώπινες ανάγκες και έχουν διάφορες μορφές όπως στέγη, τροφή, 
νερό και εργασία. Σύμφωνα με μελέτες έχει δειχθεί ότι ως κατηγορία
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τα υλικά αγαθά από τη φύση τους αποξενώνουν τον άνθρωπο από το 
συνάνθρωπό του, αφού σημαίνουν ιδιοκτησία, αντιπαλότητα. Το «δικό 
μου σπίτι», «το δικό μου αυτοκίνητο». Ακόμα και τα ζευγάρια και τα 
αδέρφια ξεχωρίζουν τα περιουσιακά τους στοιχεία. Είναι δηλαδή (τα 
υλικά αγαθά) κλουβί- φυλακή, όσο πολυτελές και να είναι γιατί 
είμαστε μόνοι και έγκλειστοι. Το συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι ο 
άνθρωπος πρέπει να εγκαταλείψει τον ανταγωνισμό και την αύξηση 
των υλικών αγαθών, γιατί αυτά μας οδηγούν σε αδιέξοδα. Η διάκριση 
των υλικών αγαθών σε κατηγορίες είναι οι εξής :

• Πρωτογενή : Είναι εκείνα τα αγαθά, των οποίων η ύπαρξη δεν 
είναι αποτέλεσμα της λειτουργίας της παραγωγικής διαδικασίας. Είναι 
συνήθως αγαθά που μας παρέχεται από τη φύση. Για παράδειγμα, 
πρωτογενή αγαθά θεωρούνται το ακατέργαστο ξύλο, μεταλλεύματα 
κ.α.

• Συμπληρωματικά αγαθά: Ονομάζονται εκείνα τα αγαθά τα 
οποία για να ικανοποιήσουν μια ανάγκη χρειάζεται απαραιτήτως και η 
χρήση κάποιου άλλου αγαθού. Δηλαδή ο τρόπος λειτουργίας του ενός 
προϊόντος θα πρέπει να συμπληρώνει τον τρόπο λειτουργίας του 
άλλου, με αποτέλεσμα την ικανοποίηση της ανάγκης μας στο 
επιθυμητό επίπεδο(π.χ φωτογραφική μηχανή και φίλμ).

• Παράγωγα : Ως παράγωγα αγαθά μπορούν να ορισθούν τα 
αγαθά τα οποία προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία με τη 
βοήθεια άλλων παραγωγικών μέσων. Έτσι έχουμε ένα ολοκληρωμένο 
προϊόν που μπορεί να ικανοποιήσει οποιαδήποτε ανάγκη μας. 
Παράδειγμα τέτοιων αγαθών είναι μηχανήματα, αυτοκίνητα, κ.ά.

• Διαρκή Αγαθά : Διαρκή είναι ονομάζουμε τα αγαθά τα οποία 
παράγονται σε ποσότητες, με άμεσο στόχο την κάλυψη των αναγκών 
μας για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα(ανάλογα πάντα με τη 
χρησιμότητά τους). Τα αγαθά αυτά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
αυτούσια για την άμεση ή έμμεση ικανοποίηση αναγκών, αλλά με
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παροχή από διαδοχικές υπηρεσίες. Παράδειγμα τέτοιων αγαθών είναι 
οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, οι κατοικίες κ.ά.

• Υπηρεσίες από διαρκή καταναλωτικά αγαθά: Καταναλωτικά 
αγαθά θεωρούνται όλα εκείνα τα αγαθά που παράγονται και 
προορίζονται για άμεση ικανοποίηση αναγκών - κατανάλωση 
(τρόφιμα, ροφήματα, ποτά, ρούχα), δημιουργία οποιουδήποτε 
καταναλωτικού αγαθού, ενός ρούχου ενός σπιτιού, ενός αυτοκινήτου 
κτλ απαιτεί έργο. Επίσης έχουμε τη κατηγορία των ταχέως κινούμενων 
καταναλωτικών αγαθών, όπου η κύρια ιδιότητά τους είναι η άμεση 
διαθεσιμότητά τους στην αγορά. Για παράδειγμα τα διαρκή 
καταναλωτικά αγαθά είναι αγαθά τα οποία κατασκευάζονται συνήθως 
σε αρκετά μεγάλες ποσότητες και έχουν διάρκεια ζωής αρκετά μεγάλη 
και φυσικά χρήσιμη για την εξυπηρέτηση των κατόχων τους. Στο 
τομέα των πωλήσεων περιλαμβάνονται:

> Κλιματιστικά Μηχανήματα για οικιακή και επαγγελματική 
χρήση. Στη κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται μηχανήματα 
κλιματισμού όλων των τύπων.

> <Λευκές> συσκευές : Στη κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται 
μεγάλες συσκευές, όπως είναι ψυγεία, κουζίνες, καταψύκτες, 
πλυντήρια ρούχων και πιάτων καθώς και εντοιχιζόμενες συσκευές.

> <Μαύρες> συσκευές : Αυτή τη κατηγορία περιλαμβάνονται 
συσκευές ήχου και εικόνας όπως τηλεοράσεις LCD, ηχοσυστήματα, 
DVD, DVDR, και άλλες συσκευές.

> Μικροσυσκευές : εδώ περιλαμβάνονται μικρές οικιακές 
συσκευές όπως σκούπες, πρέσες σιδερώματος, φουρνάκια, φούρνους 
μικροκυμάτων, αποροφητήρες κ.ά. •

• Μη Διαρκή Καταναλωτικά Αγαθά : πρόκειται πάλι για αγαθά 
που κατασκευάζονται σε μεγάλες ποσότητες , αλλά δεν έχουν μεγάλη 
διάρκεια ζωής. Παράγονται όμως για να εξυπηρετούν ανάγκες της 
καθημερινότητάς μας. Τέτοια αγαθά μπορούν να είναι φυτικά και 
ζωικά έλαια, γαλακτοκομικά προϊόντα, είδη αρτοποιείας κ.ά.
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• Αναλώσιμα Αγαθά : Αναλώσιμα (ή καταναλωτά) είναι εκείνα 
τα αγαθά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτούσια και μόνο μια 
φορά για την ικανοποίηση αναγκών. Ο κύκλος αυτός μπορεί να 
ξαναγίνει βέβαια αλλά όχι με το συγκεκριμένο αγαθό. Για παράδειγμα 
δηλαδή, τα φαγητά, τα τσιγάρα, οι τσίχλες. Υπάρχουν όμως και κάποια 
αγαθά τα οποία μπορούν χρησιμοποιηθούν και ως διαρκή και ως 
καταναλωτά για παράδειγμα η εκτροφή μιας αγελάδας, η οποία δίνει 
το γάλα της ως διαρκές αγαθό ενώ το κρέας της χρησιμοποιείται μία 
και μόνο φορά δηλαδή ως καταναλωτά.

• Έτοιμα και Ημικατεργασμένα Αγαθά : Έτοιμα αγαθά είναι 
εκείνα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν όπως είναι χωρίς καμία άλλη 
επεξεργασία π.χ. τα φρούτα, λαχανικά. Ημικατεργασμένα είναι εκείνα 
τα αγαθά που δε μπορούν να χρησιμοποιηθούν καθαυτού όπως είναι 
γιατί χρειάζονται περαιτέρω επεξεργασία π.χ. το ύφασμα, οι πρώτες 
ύλες . Η διάκριση αυτή των αγαθών αναφέρεται σε ολόκληρη την 
παραγωγική διαδικασία και όχι μόνο στο στάδιο της παραγωγής.

*1* Αϋλα Αγαθά : Τα άϋλα αγαθά τα οποία ονομάζονται και 
υπηρεσίες, είναι ένα είδος αγαθού το οποίο δεν έχει φυσική υπόστασή 
τους έχει τις εξής μορφές: παιδεία, μόρφωση, πνευματικά δικαιώματα, 
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, πιστοποιητικό υποδείγματος χρησιμότητας, 
σήμα προϊόντων και υπηρεσιών. Τα άϋλα αγαθά ή υπηρεσίες με τη 
σειρά τους διακρίνονται σε :

• Προσωπικές υπηρεσίες : Είναι τα μέσα τα οποία υπάρχουν για 
να ικανοποιήσουν τις ανθρώπινες ανάγκες πάντα όμως με βασικό 
όργανο λειτουργίας τον ανθρώπινο παράγοντα. Δηλαδή δεν είναι 
τίποτα άλλο από τις διάφορες μορφές εργασίας όπως για παράδειγμα ο 
δημόσιος υπάλληλος, η ανοιχτή γραμμή εξυπηρέτησης πολιτών. •

• Πνευματικά αγαθά : Τα πνευματικά αγαθά είναι δωρεάν. Το 
τραγούδι, η τέχνη, η ποίηση, ο πολιτισμός, η αγάπη. Είναι αυτά που 
φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά γιατί όλα αυτά εκφράζονται με μια 
πανανθρώπινη γλώσσα. Το σπουδαιότερο είναι ότι τα πνευματικά 
αγαθά είναι η πρώτη ύλη που φέρνει τους ανθρώπους πλησιέστερα για
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να πλέξουν έναν ιστό για να δημιουργήσουν μια καλύτερη ζωή για 
όλους.

Υπάρχουν όμως και άλλα είδη αγαθών τα οποία διακρίνονται 
ανάλογα με τη χρησιμότητα, το είδος και την υπόστασή τους σε 
διάφορες κατηγορίες, και είναι οι εξής :

• Ακίνητα και Κινητά Αγαθά : Είναι συνήθως αντικείμενα 
μεγάλης χρηματικής αξίας και ονομάζονται ακίνητα διότι η 
μετακίνησή τους τις περισσότερες φορές είναι δύσκολη, έως και 
αδύνατη. Τέτοια είδη αγαθών είναι τα εξής: κατασκευή κτιρίων, αγορά 
ή μίσθωση, οικόπεδα, επαγγελματικές στέγες, κατοικίες.

Ανάλογα με την εισοδηματική ελαστικότητα διακρίνουμε τα 
αγαθά σε πολυτελείας, πρώτης ανάγκης, κανονικά και κατώτερα 
αγαθά.

Α) Πολυτελείας αγαθά: Πολυτελείας (αξία επωνυμίας) 
ονομάζονται τα αγαθά τα οποία προτιμούν καταναλωτές οι οποίοι 
έχουν ένα αρκετά αξιόλογο εισόδημα (π.χ. φρέσκα ψάρια και 
βούτυρο). Επίσης τα αγαθά αυτά έχουν εισοδηματική ελαστικότητα 
μεγαλύτερη της μονάδας. Τα διάσημα εμπορικά σήματα έχουν 
μετατρέψει τις εταιρίες -  κατόχους σε υπερδυνάμεις.

Β) Κατώτερα Αγαθά: Κατώτερα αγαθά ή υποκατάστατα 
ονομάζονται εκείνα τα οποία μπορούν να αντικαταστήσουν κάποιο 
άλλο αγαθό για την ικανοποίηση της ίδιας ανάγκης (π.χ ελαιόλαδο- 
σογιέλαιο). Τα αγαθά αυτά έχουν εισοδηματική ελαστικότητα 
μικρότερη του μηδενός.

Γ)Κανονικά Αγαθά : Έχουν εισοδηματική ελαστικότητα 
μεγαλύτερη του μηδενός.

Δ)Πρώτης ανάγκης αγαθά : Ονομάζονται τα αγαθά εκείνα τα 
οποία είναι απαραίτητα για στη καθημερινότητά μας (π.χ τρόφιμα, 
ιατρική φροντίδα). Τα αγαθά αυτά έχουν εισοδηματική ελαστικότητα 
μικρότερη της μονάδας. •

• Ενδιάμεσα Αγαθά : Ενδιάμεσα αγαθά είναι όλα εκείνα τα 
αγαθά τα οποία βρίσκονται ακόμα σε επεξεργασία. Δηλαδή είναι 
αγαθά που δεν είναι τελειοποιημένα για να προωθηθούν στην αγορά.
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Παράδειγμα τέτοιων αγαθών είναι ημικατεργασμένα μέταλλα, ορυκτά 
που προορίζονται για παραγωγή διαφόρων αντικειμένων όπως πόρτες 
αλουμινίου, εργαλεία κ.ά.

• Βασικά Αγαθά : Ονομάζονται εκείνα τα αγαθά τα οποία είναι 
απαραίτητα και αναγκαία για τη κάλυψη πρώτων και βασικών 
αναγκών στη καθημερινότητά μας. Η υπόστασή τους μπορεί να έχει 
διάφορες μορφές όπως υλική και άϋλη μορφή. Παραδείγματα υλικών 
και άϋλων βασικών αγαθών είναι η ένδυση, η τροφή, ο αέρας αφού 
χωρίς αυτά ο άνθρωπος δε θα μπορούσε να επιβιώσει.

• Φυσικά Αγαθά : Φυσικά αγαθά θεωρούνται όλα εκείνα τα 
αγαθά τα οποία μας παρέχει η φύση δηλαδή καρπούς, φυτά, δέντρα. 
Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι κατανάλωναν ότι έβρισκαν γύρω τους, 
στη φύση. Στη συνέχεια κατανάλωναν ότι μπορούσαν να παραγάγουν 
οι ίδιοι από τη φύση. Και ύστερα άρχισαν οι συναλλαγές των 
προϊόντων της ανθρώπινης παραγωγικότητας, και καθένας μπορούσε 
να έχει ότι και οι άλλοι. Αρκούσε μόνο να παράγει αρκετά, έτσι ώστε 
να έχει τη δυνατότητα να ανταλλάξει τα δικά του προϊόντα με προϊόντα 
ξένα τα οποία είχε ανάγκη. Κατόπιν ήλθαν τα νομίσματα και έγιναν το 
μέσο απόκτησης των αγαθών.

• Προσωπικά Αγαθά : Υπάρχουν αρκετές κατηγορίες 
προσωπικών αγαθών, οι οποίες διακρίνονται ως εξής : Ο εμπιστευτικός 
χαρακτήρας των προσωπικών δεδομένων -  Το απόρρητο -  Η 
προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας -Η  ελευθερία 
έκφρασης- Λοιπά νομικά θέματα- Η προστασία του καταναλωτή- 
νομικά έναντι ηθικών ζητημάτων (νομικό πλαίσιο). Παράδειγμα 
ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων είναι η ηλικία, η θρησκεία, η 
οικογένεια, η οικονομική κατάσταση, η κατάσταση της υγείας κ.ά.

• Κεφαλαιουχικά Αγαθά : Τα κεφαλαιουχικά αγαθά είναι αγαθά 
τα οποία χρησιμοποιούνται για τη παραγωγή άλλων αγαθών που θα 
ικανοποιήσουν τις ανάγκες μας και αποτελούν κεφάλαιο. 
Παραδείγματα τέτοιων αγαθών είναι εργαλεία, υποδομές, γη κλπ.
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• Επενδυτικά Αγαθά : Είναι αγαθά στα οποία επενδύουμε 
μεγάλα χρηματικά ποσά για να παράγουμε ποσότητες διαφόρων 
προϊόντων που θα καταλήξουν στην αγορά για κάλυψη αναγκών. Για 
παράδειγμα, η αγορά ενός μηχανήματος που παρασκευάζει λάμπες. 
Ένας μοντέρνος πλέον τρόπος επένδυσης για παραγωγή κέρδους και 
μετά προϊόντων είναι το χρηματιστήριο, το οποίο έχει αποδειχθεί ότι 
δεν είναι η ασφαλέστερη μέθοδος επένδυσης. Παρόλα αυτά υπάρχουν 
ακόμα άτομα τα οποία επιλέγουν αυτή τη μέθοδο επένδυσης με το 
κίνδυνο χρεοκόπησης ή εύκολου κέρδους.

Ένας σύντομος απολογισμός της πορείας της ανθρωπότητας, από 
καταβολής κόσμου μέχρι σήμερα, θα μπορούσε να συνοψιστεί στα 
εξής: Η ανθρωπότητα έχει προοδεύσει χάρις στους αναρίθμητους 
αγώνες και τις θυσίες των λαών της, που συνέβαλαν αποφασιστικά 
στην εγκαθίδρυση ορισμένων πανανθρώπινων αξιών (όπως της 
ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, της δικαιοσύνης και της 
ειρήνης). Η ανθρωπότητα έχει επίσης εξελιχτεί χάρις στη συμβολή 
πολλών προικισμένων συνανθρώπων μας, σε διάφορους τομείς όπως 
είναι η επιστήμη, η φιλοσοφία, η τέχνη, ο πολιτισμός και γενικά η 
πνευματική και ηθική ζωή του ανθρώπου.

Τις τελευταίες δεκαετίες, η πρόοδος στην επιστήμη και την 
τεχνολογία υπήρξε εξαιρετικά θεαματική. Η πρόοδος αυτή διάνοιξε 
τεράστιες δυνατότητες, τόσο για το καλό, όσο, δυστυχώς, και για το 
κακό. Αν χρησιμοποιηθεί για το καλό της ανθρωπότητας, τότε με 
σιγουριά μπορούμε να πούμε ότι, ο άνθρωπος σήμερα διαθέτει την 
εξαιρετικά ευχάριστη δυνατότητα να μπορεί να παράγει αγαθά ικανά 
να θρέψουν ολόκληρη την ανθρωπότητα και συγχρόνως να βάλει ένα 
τέλος στη φτώχεια, την εξαθλίωση, την αρρώστια και την 
αγραμματοσύνη πάνω στη Γη. Ποτέ άλλοτε στην πορεία του, δια 
μέσου των αιώνων, ο άνθρωπος δεν είχε την ανεκτίμητη αυτή ευκαιρία 
να φανεί τόσο χρήσιμος στον συνάνθρωπό του και στην οικουμένη 
ολόκληρη.

Αν όμως η πρόοδος συνεχίσει να χρησιμοποιείται με τον τρόπο που 
γίνεται σήμερα, τότε χωρίς δυσκολία διαπιστώνουμε ότι ο άνθρωπος, 
από μόνος του, οδηγείται στην υπονόμευση του ίδιου του εαυτού του, 
της ίδιας του της ύπαρξης, δημιουργώντας μεγάλους κινδύνους και 
απειλές για την ανθρωπότητα. Οι σημαντικότερες από τις απειλές 
αυτές είναι:
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• Η απειλή των μεγάλων καταστροφών της ανθρωπότητας και 
του πλανήτη μας (ο πολεμικός όλεθρος, η καταστροφή του 
περιβάλλοντος, ο υπερπληθυσμός, η ενεργειακή κρίση, τα μολυσμένα 
τρόφιμα, τα ναρκωτικά, η παγκοσμιοποίηση, η διεθνής τρομοκρατία, 
κ.λ.π.).

• Η απειλή της κατάρρευσης των πανανθρώπινων αξιών (των 
πνευματικών, ηθικών και πολιτισμικών αξιών).

• Η απειλή της αυξανόμενης απανθρωπιάς (η φτώχεια, η πείνα, η 
αρρώστια και η εξαθλίωση, που μαστίζουν τουλάχιστον το μισό 
πληθυσμό της Γης). Το τρίπτυχο αυτό των απειλών υπονομεύει σοβαρά 
το μέλλον της ανθρωπότητας σε βαθμό που μπορεί να προκαλέσει 
ανυπολόγιστες καταστροφές, ακόμα και τον πλήρη αφανισμό της.

Αφού δημιουργήθηκαν αγαθά και καλύφθηκαν οι περισσότερες από 
τις ανθρώπινες ανάγκες έπρεπε να βρεθεί μια στρατηγική η οποία να 
χαλιναγωγεί τη λειτουργία του κράτους. Έτσι έχουμε τη δημιουργία 
του Ελληνικού Δημοσίου το οποίο απαρτίζεται από σύνολο 
υπουργείων και έχει ως σκοπό του να εξυπηρετεί τον ελληνικό λαό. Τα 
υπουργεία που το απαρτίζουν είναι τα ακόλουθα :

1). Υπουργείο Αιγαίου. Το Ελληνικό Κράτος ίδρυσε το Υπουργείο 
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής το 1985 με ομόφωνη απόφαση του 
Ελληνικού Κοινοβουλίου. Η θεσμοθέτηση και λειτουργία του 
Υπουργείου επιβάλει την εναρμόνιση και προσαρμογή της 
κυβερνητικής πολιτικής στη περιοχή του Αιγαίου. Κύρια δράση του 
Υπουργείου είναι ο συντονισμός και κινητοποίηση των δημόσιων και 
ιδιωτικών φορέων στα πλαίσια των κυβερνητικών δράσεων στο 
Αιγαίο.

Οι στόχοι του Υπουργείου Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής είναι:
• Η υλοποίηση των πολιτικών που προβλέπονται για τη βιώσιμη 

ανάπτυξη των νησιών του Αιγαίου.
• Η άμεση και αποτελεσματική εισήγηση στην Ελληνική 

Κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, των κυβερνητικών μέτρων που 
κρίνονται αναγκαία προκειμένου να αντιμετωπιστούν και να επιλυθούν 
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά καιρούς οι νησιωτικές 
κοινωνίες.
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• Η αξιοποίηση και διάδοση της Αιγιακής πολιτισμικής 
κληρονομιάς.

• Η διαμόρφωση του Αρχιπελάγους σε μια ενιαία περιοχή που 
χαρακτηρίζεται από οικονομική και κοινωνική ευημερία, μέσω της 
εφαρμογής διαφοροποιημένων στρατηγικών βιώσιμης ανάπτυξης για 
το κάθε νησί.
Τα κεντρικά γραφεία του Υπουργείου Αιγαίου και Νησιωτικής 
Πολιτικής βρίσκονται στη Μυτιλήνη. Το ανθρώπινο δυναμικό του 
Υπουργείου αποτελείται από 70 εργαζομένους.

Ο Ελληνικός νησιωτικός χώρος περιλαμβάνει 112 νησιά τα οποία 
κατοικούνται ενώ άλλα 107 έχοντας κατοικηθεί διατηρούν το 
χαρακτήρα οικισμού. Τα 81 από αυτά αποτελούν έδρα ενός 
τουλάχιστον Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Περίπου το 14,5% 
του πληθυσμού της Ελλάδας σύμφωνα με την απογραφή του 1991 και 
15%σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της απογραφής του Απριλίου 
2001. Στο Αιγαίο αρχιπέλαγος υπάρχουν νησιά όλων των κατηγοριών. 
Στο νότο η Κρήτη, συγκαταλέγεται στα πολύ μεγάλα νησιά και 
αποτελεί μαζί με τη Σικελία, τη Σαρδηνία και τη Κορσική, τμήμα των 
νοτίων συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ήπειρο της Αφρικής. 
Σε σχετικά μικρή απόσταση από την Ηπειρωτική Ελλάδα, υπάρχουν 
πολυάριθμα νησιά που ανήκουν διοικητικά σε νομούς της ηπειρωτικής 
Ελλάδας. Στο Ιόνιο Πέλαγος, σε μικρή απόσταση από τις δυτικές ακτές 
της Ελλάδας, συναντάμε 5νησιά μεγάλου και μεσαίου μεγέθους και 
αρκετά μικρότερα νησιά και βραχονησίδες που ανήκουν στη 
περιφέρεια των Ιόνιων Νησιών. Το Αιγαίο, ανάμεσα στην Ελλάδα και 
την Τουρκία είναι κατάσπαρτο από Ελληνικά νησιά μικρού και 
μεσαίου μεγέθους που διοικητικά ανήκουν σε πέντε νομούς και δύο 
περιφέρειες αποκλειστικά νησιωτικές.

2). Υπουργείο Ανάπτυξης. Το υπουργείο Ανάπτυξης έχει ως 
αποστολή του:

> Τη χάραξη πολιτικής στον τομέα ενέργειας και αξιοποίησης 
των ορυκτών πρώτων υλών, τη λήψη των εκάστοτε ενδεδειγμένων 
μέτρων για την υλοποίησή της καθώς και την εποπτεία όλων των 
φορέων που σχετίζονται με την ενέργεια και τον ορυκτό πλούτο της 
χώρας.
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> Τη χάραξη και την άσκηση της εθνικής πολιτικής στους τομείς 
της επιστημονικής έρευνας και τεχνολογίας.

> Την άσκηση Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα της 
Βιομηχανίας, τον προγραμματισμό και την εποπτεία βιομηχανικής 
δραστηριότητας του δημοσίου τομέα. Την προαγωγή και ενθάρρυνση 
της εν γένει βιομηχανικής δραστηριότητας του ιδιωτικού τομέα.

> Την άσκηση πολιτικής σε θέματα ποιότητας της βιομηχανικής 
παραγωγής και την εποπτεία των φορέων που δραστηριοποιούνται στο 
Βιομηχανικό τομέα.

Τη χάραξη και εφαρμογή της Κυβερνητικής πολιτικής στους τομείς 
Εμπορίου και καταναλωτή.

> Τον έλεγχο της φερεγγυότητας των Ασφαλιστικών 
Επιχειρήσεων και την εποπτεία των παρερχομένων ασφαλιστικών 
προϊόντων.

>  Τη χάραξη της Πολιτικής περί Ανωνύμων Εταιριών.
> Τον έλεγχο και καταχώρηση του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού 

σήματος
> Τη χάραξη της Πολιτικής Προστασίας καταναλωτή και την 

εφαρμογή Τεχνικών Ελέγχων.
> Τη κατάρτιση, τροποποίηση και συμπλήρωση του Ενιαίου 

Προγράμματος Κρατικών Προμηθειών.
> Τη διαχείριση του επιχειρησιακού Προγράμματος για την 

ανταγωνιστικότητα.

3). Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τον Απρίλιο 
του 1910 βάσει νόμου συστάθηκε και το έβδομο Υπουργείο, το 
«Γεωργίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας» που μετονομάστηκε σε 
«Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας», με τις εξής αρμοδιότητες:

> Σύσταση, οργάνωση, και διοίκηση Γεωργικών Σταθμών, 
προτύπων Αγροκηπίων, ειδικών Ζωοτεχνικών, Οινοποιητικών, 
Ελαιοκομικών, Γαλακτοκομικών και Υδατοκομικών Σταθμών και 
Γεωργικών Χημικών Εργοστασίων.

> Τη Γεωργική εκπαίδευση γενικά
> Τη φροντίδα περί Σύστασης Γεωργικών Επιμελητηρίων
>  Την Αγροτική Αστυνομία και την Αστυνομία των φυτικών 

ασθενειών
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> Την Αστυνομία των Επιζωοτικών και την Κτηνιατρική 
Υπηρεσία του κράτους.

> Την εποπτεία και συντήρηση δενδροστοιχιών και κήπων κλπ.
Στην αρχή προβλεπόταν ένα μόνο τμήμα: «Γεωργίας», το οποίο

ανατέθηκε στον Γεωπόνο Σπόρο Χασιώτη. Με το νόμο που ψηφίστηκε 
το 1916 προστέθηκαν τα τμήματα «Γεωργικής Οικονομίας», «Δασών», 
«Ζωοτεχνικής και Κτηνιατρικής Υπηρεσίας».Για πρώτη φορά 
εισάγεται ο θεσμός του «Νομογεωπόνου» και των «ειδικών» και 
μετατρέπονται οι Γεωργικοί σταθμοί σε Αγροκήπια, των οποίων 
προβλέπεται η επέκταση. Αγροκήπια :Οι Γεωργικοί Σταθμοί που 
υπήρχαν καταργούνται και αντ’αυτών ιδρύονται «Πρότυπα 
Αγροκήπια», τα οποία επεκτείνονται και σε άλλα κέντρα του Νομού, 
εφόσον δεν λειτουργούν σταθμοί, προβλέπεται η ίδρυση αυτών με 
πρωτοβουλία και δαπάνη των Δήμων.

4). Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Σε αυτό συμπεριλαμβάνονται όλα 
εκείνα τα σώματα- ομάδες-τμήματα τα οποία είναι υπεύθυνα για τη 
ρύθμιση και ύπαρξη μιας ομαλής λειτουργίας του κράτους. Τέτοιες 
υπηρεσίες είναι η Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό σώμα 
Ελλάδας, η Ελληνική Αγροφυλακή, Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.

Η Ελληνική Αστυνομία με τη σημερινή της μορφή δημιουργήθηκε 
το 1984, με τη συγχώνευση της Χωροφυλακής και της Αστυνομίας 
Πόλεων. Σύμφωνα με το νόμο (2800/2000) που ψηφίστηκε είναι πλέον 
σώμα ασφαλείας και έχει ως αποστολή:

• Την εξασφάλιση τη δημόσιας ειρήνης και ευταξίας και της 
απρόσκοπτης κοινωνικής διαβίωσης των πολιτών, που περιλαμβάνει 
την άσκηση της αστυνομίας γενικής αστυνόμευσης και τροχαίας.

• Τη πρόληψη και αποστολή του εγκλήματος και την προστασία 
του Κράτους και του δημοκρατικού πολιτεύματος, στα πλαίσια της 
συνταγματικής τάξης, που περιλαμβάνει την άσκηση της αστυνομίας 
δημόσιας και κρατικής ασφάλειας.

Η Ελληνική Αστυνομία συγκροτείται από Κεντρικές και 
Περιφερειακές υπηρεσίες. Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας 
αποτελεί την προϊστάμενη αρχή των υπηρεσιών αυτών. Το έργο του 
συνίσταται στην μέριμνα για την εκπλήρωση της αποστολής του 
Σώματος, στα πλαίσια της πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών. Για 
το σκοπό αυτό προγραμματίζει, κατευθύνει παρακολουθεί και ελέγχει
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τη δράση των Υπηρεσιών του και εξασφαλίζει τις αναγκαίες 
προϋποθέσεις για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. Η Ελληνική 
Αστυνομία, πάντα κοντά στον πολίτη, ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις 
της εποχής μας με αναβαθμισμένη εκπαίδευση, με σύγχρονη 
αντιεγκληματική πολιτική, με αξιοποίηση των επιτευγμάτων της 
επιστήμης και της τεχνολογίας, αλλά και με διεθνή αστυνομική 
συνεργασία.

5) . Υπουργείο Δικαιοσύνης. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης 
συγκροτήθηκε για πρώτη φορά ως επί της Δικαιοσύνης Γραμματεία 
της Επικράτειας τον Απρίλιο του 1833. Είναι συνδεδεμένο με τη 
διαχείριση μιας εκ των τριών λειτουργιών της Πολιτείας, της 
δικαστικής. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης ασκεί εποπτεία στη διοίκηση της 
δικαιοσύνης, δηλαδή σε θέματα οργάνωσης των δικαστηρίων, 
υποδομής καθώς και οικονομικής και διοικητικής υποστήριξης και 
μεριμνά για τη διασφάλιση της προσωπικής και λειτουργικής 
ανεξαρτησίας των δικαστικών λειτουργών σύμφωνα με τις 
συνταγματικές απαιτήσεις.

Παράλληλα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι επιφορτισμένο με την 
ανάπτυξη νομοθετικής πρωτοβουλίας σε βασικούς τομείς του δικαίου, 
στην οποία εμπεριέχεται και η εναρμόνιση των κανόνων της 
εσωτερικής έννομης τάξης προς τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου, 
καθώς και στην ανάπτυξη θεσμικών δράσεων που διευρύνουν και 
σφυρηλατούν τον κύκλο των ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών 
και ενδυναμώνουν εν γένει τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών. 
Στην εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης υπάγονται επίσης τα 
Υποθηκοφυλακεία και τα Κτηματολογικά Γ ραφεία καθώς και το 
σύνολο των συλλόγων Λειτουργιών της Δικαιοσύνης. Περαιτέρω το 
Υπουργείο Δικαιοσύνης συνδέεται με τη σχεδίαση και εφαρμογή της 
γενικής σωφρονιστικής πολιτικής της χώρας.

6) . Υπουργείο Εθνικής Αμυνας. Σε κάθε αλλαγή, ο ανθρώπινος 
παράγοντας αποτελεί την κινητήρια δύναμη των εξελίξεων. Στα 
πλαίσια του κοινωνικού ρόλου, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 
επιδιώκει τη συμμετοχή των ενόπλων Δυνάμεων σε ποικίλες 
δραστηριότητες, συντρέχοντας τις προσπάθειες της Πολιτείας για τη 
διαφύλαξη και διατήρηση του ομαλού ρυθμού ζωής στη χώρα,
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συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτων αναγκών 
και υποβοηθώντας τόσο τις τοπικές κοινωνίες όσο και την επίτευξη 
γενικότερων κοινωνικών σκοπών.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις συνδράμουν με προσωπικό, μέσα και υλικά 
στην αποτροπή και την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων, που 
προκαλούνται από φυσικά ή άλλα αίτια, όπως πυρκαγιές, πλημμύρες, 
χιονοπτώσεις, σεισμοί, θανατηφόρες επιδημίες, κλπ. Πιο 
συγκεκριμένα, στο έργο των Ενόπλων Δυνάμεων προς το ευρύτερο 
κοινωνικό σύνολο συγκαταλέγονται ενδεικτικά:

> Η αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών -  καταστροφών με τη 
διάθεση προσωπικού και καταλλήλων μέσων (π.χ. για κατασβέσεις 
πυρκαγιών).

> Η παροχή υπηρεσιών υγείας πρόνοιας (π.χ. μεταφορά ασθενών 
με ελικόπτερα, πολεμικά πλοία, οργάνωση εθελοντικών ομάδων).

> Η διάθεση προσωπικού και μέσων για επιχειρήσεις έρευνας και 
διάσωσης.

Η συμβολή στο έργο της αναδάσωσης.
Η εκκαθάριση περιοχών από παλαιά βλήματα και εκρηκτικούς 

μηχανισμούς.
Η μεταφορά με στρατιωτικά μέσα ανθρωπιστικής βοήθειας.
Η δωρεάν διάθεση χώρων για πολιτιστικές εκδηλώσεις 

συλλογών και οργανώσεων
Η διάθεση μουσειακού υλικού σε ενδιαφερομένους φορείς.
Η διάθεση αγημάτων και μουσικής σε εκδηλώσεις.
Η παραχώρηση μηχανημάτων σε δήμους και κοινότητες για 

κοινωφελή έργα.
> Η διάθεση στρατιωτικών λεωφορείων για τη μεταφορά μαθητών 

ορεινών απομακρυσμένων χωριών για ψυχαγωγία, εκδρομές, 
μαθήματα.

> Η διάθεση και μεταφορά σκηνικού υλικού σε θεραπευτικές 
κοινότητες και ακριτικές περιοχές.

7). Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Το Υπουργείο 
Οικονομίας έχει να αντιμετωπίσει θέματα που σχετίζονται με την 
οικονομία, τις οικονομικές συναλλαγές της χώρας μας με άλλες χώρες, 
τη πορεία της οικονομίας μας ακόμα και σε σύγκριση με την οικονομία 
άλλων χωρών. Στόχοι της πολιτικής του υπουργείου οικονομίας είναι:
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Η δημοσιονομική εξυγίανση, ανταγωνιστική οικονομία, ταχύτερη 
αύξηση της παραγωγικότητας, αύξηση της απασχόλησης και μείωσης 
της ανεργίας, ενίσχυση των επενδύσεων και προσέλκυση ξένων 
επενδυτών, διατήρηση και ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναμικής, 
εξωστρέφεια, τόνωση της επιχειρηματικότητας, ενίσχυση της 
κοινωνικής συνοχής.

8). Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου και Νησιωτικής 
Πολιτικής: Η Ελληνική Πολιτεία αναγνωρίζοντας τη συμβολή της 
εμπορικής ναυτιλίας στην Εθνική Οικονομία και διαπιστώνοντας ήδη 
από πολύ νωρίς, ότι το μέλλον των διεθνών μεταφορών είναι άμεσα 
συνδεδεμένο με τη θάλασσα, προέβη στη σύσταση ενός εξειδικευμένου 
φορέα, του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου και Νησιωτικής 
Πολιτικής. Οι λειτουργίες που επιτελούνται στο Εμπορικής Ναυτιλίας 
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής στο μεγαλύτερο βαθμό είναι 
σύνθετες και απαιτούν την εμπλοκή και συνεργασία με έναν μεγάλο 
αριθμό συναρμοδίων Υπουργείων και Υπηρεσιών του Κράτους, 
περιφερειακών υπηρεσιών, αλλά και τη συνεργασία με τους 
κοινωνικούς εταίρους.

Στο πλαίσιο αυτό η ΥΕΝΑΝΠ : Μεριμνά για την οργάνωση, 
βελτίωση, προστασία και ανάπτυξη της ναυτιλίας,

• τη σύνδεσή της με την εθνική οικονομία,
• τη στήριξη του θαλάσσιου τουρισμού,
• την εξυπηρέτηση των θαλασσίων συγκοινωνιών,
• τη προστασία της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας στη 

θάλασσα,
• την έρευνα και διάσωση
• τη προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος,
• την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας,
• την προστασία των πλοίων και των λιμένων από έννομες 

ενέργειες, καθώς και -την την άσκηση της ναυτιλιακής πολιτικής της 
χώρας. Οργανώνει και εποπτεύει τη ναυτική εκπαίδευση, ρυθμίζει και 
επιλύει θέματα ναυτικής εργασίας και εποπτεύει την Οργάνωση και 
Διοίκηση Οργανισμών και Ασφαλιστικών Ιδρυμάτων. Εποπτεύει τη 
διοίκηση, οργάνωση, λειτουργία και εκμετάλλευση των λιμένων της
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χώρας, την οργάνωση και διοίκηση της πλοηγικής υπηρεσίας και ασκεί 
τη λιμενική πολιτική της χώρας.

Οργανώνει και εποπτεύει την αστυνόμευση των πλοίων, λιμένων, 
θαλάσσιου χώρου, καθώς και των θαλασσίων συνόρων σύμφωνα με 
την Ελληνική/κοινοτική νομοθεσία και τις διεθνής συμβάσεις. Η 
οργάνωση του διοικητικού ναυτιλιακού φορέα -και σε αυτό το σημείο 
πρέπει να σημειωθεί ότι είναι μοναδικός στον κόσμο που ασχολείται 
αποκλειστικά με τις θαλάσσιες μεταφορές- είναι τέτοια ώστε να είναι 
δυνατή όλο το 24ωρο η αντιμετώπιση των προβλημάτων που αφορούν 
το πλοίο και τον Έλληνα ναυτικό σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου.

Οι σχετικές δράσεις στηρίζονται στην εθνική, κοινοτική και διεθνή 
ναυτιλιακή νομοθεσία και αποσκοπούν βασικά στην απρόσκοπτη 
δραστηριοποίηση του πλοίου και την αποφυγή αναίτιων 
καθυστερήσεων, καθώς και στη επίλυση των προβλημάτων που 
αντιμετωπίζουν τα πλοία και οι Έλληνες ναυτικοί, τόσο στο εσωτερικό 
όσο και στο εξωτερικό.

9). Υπουργείο Εμπορίου. Είναι το κέντρο εξυπηρέτησης των 
επενδυτών και δραστηριοποιείται στους εξής τομείς:

> Τομέας ενέργειας και φυσικών πόρων
> Τομέας βιομηχανίας
> Τομέας εμπορίου
> Τομέας έρευνας και τεχνολογίας
> Τομέας ανταγωνιστικότητας
Μια από τις υπηρεσίες που θα αναπτύξει και θα προσφέρει το 

Παρατηρητήριο Εμπορίου αφορά στη διεξαγωγή ερευνών, που θα 
στηρίζουν την εκπόνηση μελετών και οι οποίες ως στόχο θα έχουν τη 
καταγραφή, ανάλυση και αποτίμηση βασικών γεγονότων, τάσεων και 
δεικτών που χαρακτηρίζουν την Ελληνική Εμπορική δραστηριότητα, 
καθώς και τη διείσδυση των τάσεων και γεγονότων αυτών στην 
Ελληνική ή ακόμα και στη διεθνή αγορά. Οι έρευνες ως προς το 
αντικείμενό τους, θα μπορούσαν να ομαδοποιηθούν ως εξής: 

ί. «Ειδικές Θεματικές» έρευνες / μελέτες, που θα αφορούν τάσεις 
και εξελίξεις στον τομέα ΕΜΠΟΡΙΟΥ ανά κλάδο, περιφέρειες, 
ανθρώπινο δυναμικό κ.ά.
ϋ. Έρευνες / μελέτες «συγκυρίας» ή «οικονομικών δεικτών», με 

τις οποίες θα διερευνώνται οι απαιτήσεις ή η ζήτηση προϊόντων και
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υπηρεσιών, τα νέα επιχειρησιακά μοντέλα που αναπτύσσονται για τη 
διεξαγωγή του εμπορίου (προώθηση της επιχειρηματικότητας και νέες 
υποψήφιες επιχειρήσεις, συνεργασίες μικρομεσαίων επιχειρήσεων με 
διάφορα μοντέλα, τηλε-εργασία, ηλεκτρονικό εμπόριο, κ.ά.), οι 
νομικές ρυθμίσεις και δραστηριότητες που απαιτούνται για τον έλεγχο 
του ανταγωνισμού και τη διασφάλιση της ποιότητας και πληρότητας 
των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Οι έρευνες που θα αναλάβει να διεξάγει το Πρατήριο Εμπορίου, σε 
σχέση πάντα με θέματα που αφορούν στις εξελίξεις στο τομέα 
εμπορίου, θα αξιοποιούνται για τη παροχή υποστήριξης (υπηρεσίες 
τεκμηρίωσης) σε Υπουργεία, Αρχές, Οργανισμούς και άλλους 
δημόσιους κι ιδιωτικούς φορείς.

Λαμβάνοντας υπόψη της διάστασης αυτής, οι έρευνες διακρίνονται 
σε:

ο Προγραμματισμένες, περιοδικές ή μη, έρευνες που διεξάγονται 
είτε για την επίτευξη των στόχων που υιοθετούνται από συλλογικούς 
φορείς εκπροσώπησης των επιχειρηματιών, από το κράτος ή από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε στο πλαίσιο της συνεργασίας τρίτων με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

ο Μη προγραμματισμένες έρευνες, ανάλογα με τις εκάστοτε 
εμφανιζόμενες ανάγκες ή υποβαλλόμενα αιτήματα.

10). Υπουργείο Εξωτερικών. Το Υπουργείο Εξωτερικών ήταν το 
πρώτο στο κατάλογο των κλασσικών επτά κεντρικών υπηρεσιών του 
ελληνικού κράτους, που ιδρύθηκαν οριστικά με το βασιλικό διάταγμα 
της 3ης Απριλίου 1833. Έλαβε μάλιστα τότε την ονομασία 
"Γραμματεία επί του Βασιλικού Οίκου και επί των Εξωτερικών".Κατά 
την επαναστατική περίοδο προβλέπονται σημαντικές μετατροπές στο 
θεσμικό πλαίσιο. Έτσι σύμφωνα με το άρθρο 22 του πρώτου ελληνικού 
Συντάγματος (της Επιδαύρου) έχουμε αναδιοργάνωση με την εκλογή 
επτά υπουργών.

Η κατάσταση βελτιώνεται και οργανώθηκε αρκετά μετά την άφιξη 
του κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια, ο οποίος θεωρείται ως «ιδανικός 
κατακτητής της εξουσίας». Από τότε μέχρι και σήμερα η θέση αυτή 
έχει περάσει από πολλά χέρια τα οποία προσπαθούν φέρουν εις πέρας 
το έργο που τους αναθέτεται, αλλά και να μας εκπροσωπήσουν όσο πιο 
αξιόπιστα γίνεται στα υπόλοιπα κράτη.
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11) . Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Σύμφωνα με την οργάνωση της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για την 
Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία 2004 ασχοληθήκαμε με το 
τεράστιο ανθρώπινο και οικονομικό κόστος που συνεπάγονται τα 
ανεπαρκή πρότυπα ασφάλειας στο κλάδο των κατασκευαστικών 
έργων σε όλη την Ευρώπη. Η Ελλάδα συμμετέχει στην 
πανευρωπαϊκού επιπέδου εκστρατεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για 
την ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, με σειρά δράσεων που θα 
κορυφωθούν κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για την 
Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία. Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής 
Εβδομάδας για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία διοργανώνεται, 
σε συνεργασία με το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας, ημερίδα με θέμα: «Διαχείριση της Ασφάλειας της 
Εργασίας στις Κατασκευές και στα Τεχνικά Έργα».

Στόχος του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου είναι να συμβάλλει 
στην ανάπτυξη της απασχόλησης και τη προώθηση της 
απασχολησιμότητας, στην ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος, 
στην ικανότητα προσαρμογής και στην ισότητα των ευκαιριών, καθώς 
και στην επένδυση στους ανθρώπινους πόρους. Το επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση», με την 
συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποσκοπεί στην 
ενίσχυση της απασχόλησης και στην ανάπτυξη του ανθρώπινου 
δυναμικού της χώρας μας. Το πρόγραμμα αυτό ασχολείται κυρίως με 
τις εξής κατηγορίες: -Άνεργοι -Απασχολούμενοι -Γυναίκες -Ευπαθείς 
κοινωνικά ομάδες -Επιχειρήσεις -Φορείς υλοποίησης.

12) . Υπουργείο Εσωτερικών. Το Υπουργείο Εσωτερικών προήλθε 
από τη συγχώνευση του πρώην Υπουργείου Προεδρίας της 
Κυβέρνησης και του πρώην Υπουργείου Εσωτερικών, και έχει ως 
αποστολή:

ά ) Την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής σε θέματα 
οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού του δημόσιου τομέα και ιδίως 
την ορθολογική οργάνωση, λειτουργία και στελέχωση των υπηρεσιών, 
τη καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, τη βελτίωση των μεθόδων και 
διαδικασιών, την αύξηση της παραγωγικότητας, την αναβάθμιση και 
υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού και τη βελτίωση της 
ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουν οι φορείς του δημοσίου,
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καθώς και την κατάρτιση και παρακολούθηση της εφαρμογής 
προγράμματος διοικητικών μεταρρυθμίσεων στο δημόσιο τομέα.

ό) Τον επιτελικό συντονισμό των φορέων του δημοσίου τομέα σε 
θέματα όπως : ο εκδημοκρατισμός και εκσυγχρονισμός της 
οργανωτικής δομής και λειτουργίας τους, η αναβάθμιση του 
προσωπικού της δημόσιας διοίκησης, η γενική προγραμματική 
πολιτική για τη στέγαση των υπηρεσιών, το μισθολογικό καθεστώς των 
υπαλλήλων σε συναρμοδιότητα με το Υπουργείο Οικονομικών.

ο) Την εισήγηση μέτρων και τη βελτίωση και προαγωγή των 
θεσμών της διοικητικής αποκέντρωσης και της Αυτοδιοίκησης Α' και 
ΕΓ βαθμού. Κυρίως μεριμνά για την ενιαία και ομοιόμορφη εφαρμογή 
των διατάξεων για την αποκέντρωση της δημόσιας διοίκησης και τη 
μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από τις κεντρικές στις περιφερειακές αρχές 
σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία.

(1) Τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των Γενικών Γραμματέων 
Περιφερειών.

ε) Την ευθύνη σε θέματα αστικής και δημοτικής κατάστασης των 
πολιτών (κτήση, απώλεια και ανάκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας, 
μητρώα αρένων, δημοτολόγια, ληξιαρχικά γεγονότα, διαβατήρια, 
δελτία ταυτοτήτων).

ί) Την υλοποίηση εποπτεία και έλεγχο της εφαρμογής της 
κυβερνητικής πολιτικής σχετικά με την υποδοχή, φιλοξενία, ομαλή 
προσαρμογή και κοινωνική ένταξη των παλλινοστούντων ομογενών.

§) Την υλοποίηση, εποπτεία και έλεγχο εφαρμογής της 
κυβερνητικής πολιτικής σχετικά με τη μετανάστευση και την 
παραμονή αλλοδαπών στην Ελληνική επικράτεια.

1ι) Τα θέματα οργάνωσης, λειτουργίας και οικονομικής διοίκησης 
της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς 
και τη συμμετοχή στην κατάρτιση αναπτυξιακών προγραμμάτων, 
εκτέλεσης έργων και εκπόνησης μελετών των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης.

ί) Τη προπαρασκευή και ενέργεια των εκλογών και 
δημοψηφισμάτων, καθώς και τη σύνταξη, αναθεώρηση και 
κωδικοποίηση των εκλογικών καταλόγων.

]) Την ευθύνη για την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής για 
την ανάπτυξη της πληροφορικής και της τεχνολογίας των
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ηλεκτρονικών υπολογιστών στο δημόσιο τομέα και το συντονισμό των 
δραστηριοτήτων των φορέων του δημοσίου τομέα.

Ιό) Την ευθύνη για την εφαρμογή της Κυβερνητικής Πολιτικής για 
την ορθολογική χρήση των κρατικών αυτοκινήτων και των 
τηλεπικοινωνιακών μέσων.

1) Τη μελέτη, το σχεδίασμά, την οργάνωση της πολιτικής της 
χώρας σε θέματα πρόληψης, ενημέρωσης και αντιμετώπισης των 
φυσικών, τεχνολογικών ή άλλων καταστροφών.

Γη) Τη προώθηση και τη πραγματοποίηση της νομικής και 
ουσιαστικής εξίσωσης των δύο φύλων.

η) Τα διαχείριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Διοικητική 
Μεταρρύθμιση 2007-2013", με εποπτεύουσα αρχή την Ειδική 
Γραμματεία για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση και εκτελεστικό 
βραχίονα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης.

13) . Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών. Η χάραξη και 
εφαρμογή Εθνικής Πολιτικής και η δημιουργία κατάλληλου θεσμικού 
πλαισίου, και η συμβολή στη χάραξη πολιτικής και στη δημιουργία 
θεσμικού πλαισίου σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο, για την 
ανάπτυξη μεταφορικών και συγκοινωνιακών τηλεπικοινωνιακών και 
ταχυδρομικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, σε συνθήκες υγιούς 
ανταγωνισμού.

Μορφές ανταγωνισμού είναι οι εξής: Η προαγωγή της ασφάλειας 
στις μεταφορές και τις συγκοινωνίες και τις τηλεπικοινωνίες, Η 
προαγωγή της κοινωνίας των πληροφοριών, η συμβολή στη οικονομική 
ανάπτυξη της χώρας και στη βελτίωση ποιότητας ζωής σε ότι αφορά 
τους τομείς αρμοδιότητας του Υπουργείου.

14) . Υπουργείο Περιβάλλοντος. Το 1980 με το νόμο 1032/80 
ιδρύεται το « Υπουργείο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος 
(ΥΧΟΠ) » με τη μεταφορά και ενσωμάτωση των τότε Υπουργείων 
Εθνικής Οικονομίας (πρώην υπουργείο Συντονισμού), Υγείας και 
Πρόνοιας και Ανάπτυξης, προκειμένου να συγκεντρωθούν όλες οι 
αρμοδιότητες σχετικές με το περιβάλλον και τη χωροταξία σε ένα 
φορέα. Δημιουργείται δε, η διεύθυνση χωροταξίας στο ΥΧΟΠ με 
μεταφορά των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων χωροταξίας του Υπουργείου 
Ανάπτυξης. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων
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έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ) όσον αφορά τη περιβαλλοντική διοίκηση σε 
κεντρικό εθνικό επίπεδο αποτελεί το κύριο φορέα υπεύθυνο για την 
ανάπτυξη και εφαρμογή της Περιβαλλοντικής Πολιτικής στην Ελλάδα. 
Ο σημερινός Οργανισμός λειτουργίας του ΥΠΕΧΩΔΕ θεσμοθετήθηκε 
το 1988, με προεδρικό διάταγμα, και στοχεύει στην εξασφάλιση -μέσω 
των αρμοδιοτήτων των Γενικών Διευθύνσεων στον επιτελικό ρόλο του 
για θέματα Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, Πολεοδομίας, Οικιστικής 
Ανάπτυξης και κατοικίας. Το αντικείμενο του υπουργείου είναι ότι η 
Ελλάδα εφαρμόζει ολοκληρωμένη πολιτική για τη βιώσιμη ανάπτυξη. 
Η έννοια της αειφορίας εισάγεται στις αναπτυξιακές πολιτικές της 
χώρας και οι βιώσιμες πρακτικές ενσωματώνονται σε τομείς όπως η 
ενέργεια, ο τουρισμός, οι εταφορές και η γεωργία. Για το λόγο αυτό το 
υπουργείο έχει αναπτύξει ένα συντονιστικό μηχανισμό για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη ώστε να ενεργοποιήσει τη συμμετοχή και να προάγει τη 
συνεργασία όλων των αρμοδίων των Υπουργείων και φορέων, ώστε να 
ενσωματωθεί η έννοια της Βιώσιμης Ανάπτυξης στις δράσεις και 
ενέργειές τους.

15) . Υπουργείο Πολιτισμού: Η πολιτιστική κληρονομιά του 
υπουργείου πολιτισμού φωτογραφίζεται στις εξής δραστηριότητες που 
ως βασικό σκοπό έχουν να διασώσουν όλα όσα έχουμε από την 
αρχαιότητα αναστηλωτικές κατασκευές, προγράμματα ανασκαφών, 
έργα υποδομής. Η νομοθεσία του συμπεριλαμβάνει νόμους, προεδρικά 
διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις όλα αυτά δηλαδή που ρυθμίζουν τη 
νόμιμη λειτουργία του. Οι οργανισμοί και οι φορείς που το απαρτίζουν 
είναι εποπτευόμενοι οργανισμοί, ξένες αρχαιολογικές σχολές, κ.ά. 
Υπάρχουν φυσικά και διάφορα άλλα μεγάλα προγράμματα όπως 
Ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων, Επιχειρησιακό πρόγραμμα 
«Πολιτισμός», Αναστηλωτικό έργο στην Ακρόπολη, Νέο μουσείο 
Ακροπόλεως, Πρόγραμμα Μελίνα, κ.ά.

16) . Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Είναι η 
άσκηση κοινωνικής πολιτικής για την Υγεία και την Κοινωνική 
Αλληλεγγύη, που περιλαμβάνει:

• Τη προαγωγή, τη προστασία, τη διατήρηση και την 
αποκατάσταση της σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας του 
ατόμου και του κοινωνικού συνόλου.

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΕΛΕΝΗ 23



ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

• Την ισότητα στη παροχή του υψηλότερου δυνατού επιπέδου 
υπηρεσιών και αγαθών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στο 
κοινωνικό σύνολο και ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ατόμου.

• Την προστασία των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων 
κατά την παροχή των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης.

• Τη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τον έλεγχο και τη 
προαγωγή των επαγγελμάτων υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης, 
καθώς και τον καθορισμό και τον έλεγχο παραγωγής, διακίνησης και 
κατανάλωσης των αγαθών υγείας, με σκοπό τη κάλυψη των αναγκών 
του κοινωνικού συνόλου.

• Την ενημέρωση του κοινωνικού συνόλου για τη προστασία και 
προαγωγή της υγείας και των υγιεινών τρόπων διαβίωσης, καθώς και 
για την αποφυγή και αντιμετώπιση των νόσων και των αναπηριών και 
τις διαδικασίες επανένταξης των ατόμων στο κοινωνικό σύνολο.

17) . Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η Εκπαίδευση 
στην Ελλάδα είναι υποχρεωτική για όλα τα παιδιά μεταξύ ηλικιών 6- 
15, δηλαδή περιλαμβάνει τη πρωτοβάθμια (δημοτικό) και τη κατώτερη 
δευτεροβάθμια (γυμνάσιο). Η σχολική ζωή όμως των μαθητών μπορεί 
να ξεκινά από την ηλικία των 2,5 ετών (προσχολική εκπαίδευση) σε 
ιδρύματα (ιδιωτικά και δημόσια) που ονομάζονται Βρεφονηπιακοί 
παιδικοί σταθμοί. Η μετά-υποχρεωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 
περιλαμβάνει δύο τύπους σχολείων, τα Ενιαία Λύκεια και Τεχνικά 
Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια όπου η φοίτησή τους είναι τριετής στα 
Ενιαία Λύκεια και διετής στα δεύτερα. Παράλληλα όμως στη 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, εντάσσονται και τα Ινστιτούτα 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), τα οποία προσφέρουν επίσημη 
αλλά αδιαβάθμιτη εκπαίδευση. Αυτά χαρακτηρίζονται αδιαβάθμιτα 
διότι απορροφούν άτομα από διάφορες κατευθύνσεις (γυμνάσιο - 
λύκειο).

18) . Υπουργείο Τουρισμού. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ και 
κάτω από σκληρούς όρους ανταγωνισμού, απαιτούνται πολιτικές με 
στόχο τη ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών, την περιβαλλοντική 
προστασία, ώστε η νέα αντίληψη για την ανάπτυξη, να εναρμονίζει 
πλήρως με τους σκοπούς και το νόημα της αειφορίας, όπως αυτή 
καθορίζεται με σαφήνεια από τις Διεθνής Συμβάσεις και τις
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θεμελιώδεις θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η χώρα μας μέχρι 
σήμερα, εκτός ανταγωνισμού, βρίσκεται αντιμέτωπη με μεγάλες 
προκλήσεις και απαιτούνται θαρραλέες, σύγχρονες, και δυναμικές 
πολιτικές σε όλους τους τομείς της οικονομίας, με πλήρη αξιοποίηση 
των συγκριτικών μας πλεονεκτημάτων.

Το νέο πλαίσιο επιχειρηματικότητας, όπως παρουσιάστηκε από τους 
Υπουργούς Ανάπτυξης, Οικονομίας και Οικονομικών, εκτιμώ ότι 
ανοίγει δρόμους αισιόδοξης, ανελικτικής, δυναμικής προοπτικής της 
Ελληνικής οικονομίας, ενθαρρύνει την επιχειρηματική και επενδυτική 
δραστηριότητα και θέτει τη χώρα μας, αξιόπιστα και πειστικά στο 
μέτωπο της ανάπτυξης και του ανταγωνισμού. Ειδικότερα στο πεδίο 
του τουρισμού, μείναμε πίσω, παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα διαθέτει 
πλεονεκτήματα. Προνομιούχο το πεδίο, πλην όμως τελεί κάτω από 
παραδοσιακά, ξεπερασμένα από τις εποχές πρότυπα και ασύνδετος ο 
τομέας με τα νέα δεδομένα που φέρνει η σύγχρονη αντίληψη για την 
ανάπτυξη και τον ανταγωνισμό.

Η ανάδειξη της σπουδαίας σημασίας του τουρισμού για την 
οικονομία της χώρας, που αποτέλεσε προγραμματική θέση της νέας 
Κυβέρνησης και υλοποιήθηκε ήδη με την επανασύσταση και τον 
καθορισμό των αρμοδιοτήτων του νέου Υπουργείου Τουρισμού, με 
αναπτυξιακό χαρακτήρα, απαντάει στη διαπιστωμένη ανάγκη να 
αντιμετωπιστεί και να αναστραφεί η δυσμενής εξέλιξη στη τουριστική 
κίνηση, αλλά και στις επενδύσεις και την τουριστική ανάπτυξη 
γενικότερα. Η ευρεία αυτή προσπάθεια, απαιτεί νέα στρατηγική, νέο 
σύγχρονο και αποτελεσματικό θεσμικό πλαίσιο, κοινές κυβερνητικές 
δράσεις και προγραμματισμό.

19). Υπουργείο Αθλητισμού. Υπεύθυνος για το σχεδίασμά και τη 
χάραξη της κυβερνητικής πολιτικής στον Αθλητισμό είναι ο εκάστοτε 
Υφυπουργός Πολιτισμού με αρμοδιότητα σε θέματα Αθλητισμού, ο 
οποίος και εποπτεύει τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) 
αρμοδιότητα της γενικής γραμματείας αθλητισμού είναι ο εθνικός 
επιτελικός σχεδιασμός καθώς και η συνολική ευθύνη για όλα τα 
θέματα που αφορούν τη πρόοδο και τη καλύτερη διοργάνωση και 
λειτουργία του αθλητισμού στη χώρα μας.

Ειδικότερα, η γενική γραμματεία Αθλητισμού έχει στην ευθύνη της 
την εποπτεία των κάθε είδους αθλητικών δραστηριοτήτων, τον
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καταρτισμό βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων προγραμμάτων 
ανάπτυξης του αθλητισμού, καθώς και την παροχή των αναγκαίων 
διευκολύνσεων για την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών, στα 
οποία περιλαμβάνονται και όσα αναφέρονται στον τομέα των 
αθλητικών έργων.

Η ιστορία του αθλητισμού γεννήθηκε και αναπτύχθηκε στην Αρχαία 
Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Αρχαία Ολυμπία. Οι Ολυμπιακοί 
αγώνες ήταν οι αρχαιότεροι και σημαντικότεροι από όλους τους 
αγώνες και η σπουδαιότερη θρησκευτική γιορτή προς τιμήν του 
Ολύμπιου Δία, πατέρα όλων των θεών. Η φήμη του ιερού της 
Ολυμπίας διαδόθηκε σε ολόκληρο τον Ελληνικό κόσμο, ενώ σύντομα 
οι Ολυμπιακοί Αγώνες έγιναν σύμβολο της Πανελλήνιας ενότητας. Με 
το πέρασμα του χρόνου η θέση και η σημασία της Ολυμπίας 
διευρύνθηκαν. Από απλός χώρος λατρείας εξελίχθηκε σε ένα ιερό 
γεμάτο περίτεχνους ναούς- μεγαλύτερος από τους οποίους ήταν του 
Δία -κοσμικά κτήρια και αγάλματα.

Τα Ολύμπια τελούνταν κάθε τέσσερα χρόνια κατά τη διάρκεια των 
πιο ζεστών ημερών του καλοκαιριού. Στις περίπου πέντε μέρες που 
διαρκούσαν, αφιερώνονταν στους βωμούς των θεών θυσίες. Κατά τη 
διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων διεξάγονταν διάφορα αθλήματα 
όπως το στάδιο, η πάλη, η πυγμαχία, το παγκράτιο, τα ιππικά 
αγωνίσματα και το πένταθλο (άλμα, δρόμος, ακόντιο, δίσκος, πάλη). 
Όλες οι πόλις ήταν υποχρεωμένες να σταματήσουν τις εχθροπραξίες 
κατά τη διάρκειά τους και επιτρεπόταν η συμμετοχή μόνο στου 
Έλληνες πολίτες.

Υπήρχαν όμως και άλλα αθλήματα όπως: ΙΓΥΘΙΑ τα οποία 
τελούνταν στο ιερό του Απόλλωνα. Οι πρώτοι αγώνες ήταν μουσικοί 
(κιθάρες και αυλούς) ενώ αργότερα και άλλα αθλήματα όπως η 
παντομίμα. ΤΣΜΙΑ τα οποία γίνονταν προς τιμήν του Ποσειδώνα, 
κάθε δύο χρόνια, την άνοιξη και διαρκούσαν τρεις μέρες. ΝΕΜΕΑ: 
αυτά διεξάγονταν κάθε δύο χρόνια τη δεύτερη πανσέληνο μετά το 
θερινό ηλιοστάσιο. Όπως στα Ολύμπια έτσι και στα Νέμεα δεν 
υπήρχαν μουσικοί αγώνες. ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ, ήταν η μεγαλύτερη 
γιορτή της Αθήνας και τελούνταν κάθε τέσσερα χρόνια προς τιμήν της 
πολιούχου Αθηνάς. Η γιορτή διεξαγόταν κατά το δεύτερο μισό του 
Αυγούστου και διαρκούσε για οκτώ μέρες. Περιλαμβάνονταν αγώνες 
μουσικοί, αθλητικοί, ιππικοί, και ραψωδών. ΗΡΑΊΑ, που τελούνταν

ΠΑΠΑΝΑΡΕΟΥ ΕΛΕΝΗ 26



ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

προς τιμήν της θεάςΉρας στο ιερό των Μυκηνών. Τελούνταν αρχικά 
κάθε τρία χρόνια και ύστερα κάθε πέντε. Τα αθλήματα 
πραγματοποιούνταν χωρίς ενδυμασίες και τα αθλήματα ήταν δρόμος, 
στάδιο, οπλίτης, δόλιχος, πένταθλο. Τέλος τα ΑΣΚΛΗΠΙΕΊΑ ήταν 
αγώνες που γίνονταν προς τιμήν του Ασκληπιού, γιου του Απόλλωνα 
και διεξάγονταν στην Επίδαυρο. Τα Ασκληπιεία τελούνταν κάθε 
τέσσερα χρόνια για εννέα μέρες μετά τα Τσθμια. Οι αγώνες 
διεξάγονταν γυμνικοί και ήταν στάδιο, δίαυλος, ήπιος ή δρόμος 
τεσσάρων σταδίων, οπλίτης δρόμος.

20). Υπουργείο Τύπου και μέσων μαζικής ενημέρωσης. Η Γενική 
Γραμματεία Επικοινωνίας- Ενημέρωσης σε συνεργασία με το Κέντρο 
Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου δημιούργησε τη 
πρώτη βάση δεδομένων για τη συλλογή, καταγραφή και ταξινόμηση 
του συνόλου του νομοθετικού υλικού που αφορά στα MME στη χώρα 
μας.

Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σκοπό έχουν εκ του Συντάγματος την 
αντικειμενική και με ίσους όρους πληροφόρηση των πολιτών και 
συμβάλλουν στη πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας μας, η 
γνώση των διατάξεων που διέπει το καθεστώς τους, τείνει παράλληλα 
στη προστασία του κοινωνικού συνόλου. Υπό την έννοια αυτή, η 
εργασία αυτή έχει όχι μόνο νομική σημασία, αλλά βαθιά κοινωνική 
διάσταση. Όπως κάθε βάση δεδομένων, έτσι κι αυτή θα κριθεί στη 
πράξη από τη πληρότητά της και την ευχρηστία της.

Η κεντρική Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας -  
Ενημέρωσης διαρθρώνεται σε μια Γενική Διεύθυνση και σε δέκα (10) 
επιμέρους Διευθύνσεις :

> Διεύθυνση Πληροφόρησης
> Διεύθυνση Αναλύσεων
> Διεύθυνση Υπηρεσιών Εξωτερικού
> Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων
> Διεύθυνση Εποπτείας MME
> Διεύθυνση Πληροφορικής
> Διεύθυνση Διοίκησης
>  Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
> Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης
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> Διεύθυνση Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης

21). Υπουργείο Μακεδονίας- Θράκης. Το υπουργείο αυτό 
θεωρείται το επιτελικό όργανο για την άσκηση, ενεργοποίηση και 
εναρμόνιση της κυβερνητικής πολιτικής στη Μακεδονία και τη Θράκη. 
Με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη της Βόρειας 
Ελλάδας, εξασφαλίζει την επικοινωνία του με την κεντρική διοίκηση 
μέσω της λειτουργικής σύνδεσης και της οριζόντιας επικοινωνίας των 
υπηρεσιών του υπουργείου με τις υπηρεσίες των Υπουργείων που 
ασκούν αντίστοιχες θεματικές αρμοδιότητες. Κατά την άσκηση και 
εκτέλεση των νομοθετημένων αρμοδιοτήτων και συναρμοδιοτήτων 
του, συγκεντρώνει και επεξεργάζεται στοιχεία που αφορούν τις τοπικές 
κοινωνίες και λειτουργεί ως επιτελικός φορέας εκπόνησης, 
διαβούλευσης και διαμόρφωσης προτάσεων και πολιτικών, 
προκειμένου να εφαρμοστούν από τα αρμόδια Υπουργεία. Συντονίζει, 
βοηθά, υποστηρίζει και καθοδηγεί τις δράσεις των περιφερειακών 
οργάνων και υπηρεσιών στη Βόρεια Ελλάδα. Μεριμνά για την 
ισόρροπη ανάπτυξη των περιφερειών του χώρου ευθύνης του. Καθιστά 
το χώρο Μακεδονίας- Θράκης πρότυπο περιφερειακής ανάπτυξης και 
αναδεικνύει τον ιστορικό, πολιτικό, πολιτισμικό και οικονομικό ρόλο 
του στην ευρύτερη περιοχή.

Ο ρόλος του Υπουργείου είναι συντονιστικός και επιλεκτικός των 
πολιτικών που εφαρμόζονται από τη Κυβέρνηση στη Βόρεια Ελλάδα.
Η δύναμή του βρίσκεται στην έδρα του, δηλαδή στη καρδιά της 
περιφέρειας, και στην αμεσότητα των σχέσεων με το σύνολο των 
νομών αλλά και των πολιτών της Βόρειας Ελλάδας. Το όπλο του είναι 
ο διάλογος, η διαμόρφωση κοινών, τεκμηριωμένων, ώριμων θέσεων 
και η αποφασιστική προώθησή τους προς τα κέντρα λήψης 
αποφάσεων. Στόχος του είναι η ευημερία των Βορειοελλαδιτών 
πολιτών και η ανάδειξη του μεθοριακού χώρου της Μακεδονίας και 
της Θράκης σε ισχυρό οικονομικό και εθνικό βραχίονα της χώρας.

Αξίζει να αναφερθεί ότι διαθέτει υγιές και ισχυρό παραγωγικό 
δυναμικό έμπειρο επιστημονικό δυναμικό και εργαζόμενους με υψηλό 
αίσθημα ευθύνης. Διαθέτει πανεπιστήμια, εκπαιδευτικούς και 
κοινωνικούς φορείς που διακρίνονται για καινοτόμες επιλογές και 
πρωτοβουλίες, για διάθεση δουλειάς και υψηλές φιλοδοξίες. Διαθέτει 
ένα γαλαξία πόλεων με κέντρο τη Θεσσαλονίκη αλλά και πολλούς
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άλλους οικονομικούς, κοινωνικούς και πολιτιστικούς πόλους όπως 
είναι οι έδρες των άλλων περιφερειών, η Κομοτηνή και η Κοζάνη, και 
οι πρωτεύουσες των νομών.

Το σύνολο των υπουργείων αυτών με τη σειρά τους, έχουν ιδρύσει 
τις Δημόσιες Υπηρεσίες οι οποίες είναι υπεύθυνες για την άμεση 
εξυπηρέτηση των πολιτών (Εχει παρατηρηθεί ότι συνήθως τα άτομα 
που εργάζονται στις δημόσιες υπηρεσίες είναι επιλεγμένα από τον 
κυβερνών κόμμα κατά τη περίοδο πρόσληψής τους.)

Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ως γνωστόν η «Οργάνωση και Διοίκηση των Επιχειρήσεων», 
ευρύτερα γνωστή ως Management, είναι ένας από τους πολλούς 
κλάδους στους οποίους υποδιαιρείται η οικονομική επιστήμη. Ορίζεται 
ως η διαδικασία του προγραμματισμού, της οργάνωσης, της 
διεύθυνσης και του ελέγχου που ασκούνται σε μια επιχείρηση ή σε ένα 
οργανισμό, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι τους με τον 
αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο.

Ο εν λόγω κλάδος στις σημερινές κοινωνίες βρίσκεται σε περίοπτη 
θέση. Είναι επιστήμη που θεωρείται «κλάσης ανώτερη», τόσο για την 
αποτελεσματική διοίκηση των επιχειρήσεων, όσο και άλλων 
οργανισμών όπως νοσοκομείων, σχολείων κ.ά. Ζούμε σε μια κοινωνία 
τόσο πολύπλοκη που η διοίκηση των επιχειρήσεων και άλλων 
κοινωφελούς χαρακτήρα οργανισμών, ανάγεται σε υψίστης σημασίας 
προτεραιότητα. Αρκετοί μάλιστα οικονομολόγοι θεωρούν το 
management ως τον τέταρτο συντελεστή της παραγωγής, δίπλα στην 
εργασία, τη φύση και το κεφάλαιο. Σήμερα το επάγγελμα του manager 
θεωρείται το πιο ακριβοπληρωμένο στον κόσμο.

Στην αρχαία Ελλάδα το management περιοριζόταν μέσα στα 
πλαίσια του «οίκου». Η διοίκηση του οίκου ήταν αποκλειστικό 
προνόμιο και αρμοδιότητα των ανδρών και δη του αρχηγού της 
οικογένειας. Εντός του οίκου γινόταν καταμερισμός, τόσον από 
απόψεως παραγωγής όσο και από απόψεως διανομής των προϊόντων. 
Αρμόδιος για τον καταμερισμό ήταν ο αρχηγός της οικογένειας. Το 
βασικό ερώτημα που απασχολεί διαχρονικά την οικονομική επιστήμη, 
δηλαδή του τι και πως θα παραχθεί και πως θα διανεμηθεί το
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παραγόμενο προϊόν, είναι ζήτημα που απασχολούσε τον αρχηγό της 
οικογένειας.

To management, ως επιστήμη, ξεκίνησε ουσιαστικά από τις αρχές 
του προηγούμενου αιώνα. Ο Αμερικανός Frederick Taylor υπήρξε 
θεμελιωτής της Οργάνωσης και Διοίκησης των Επιχειρήσεων.
Σύμφωνα με συγγράμματα που δημοσιεύτηκαν στις ΗΠΑ, αναδείχθηκε 
ως ο πατέρας της εν λόγω επιστήμης. Ο Taylor πίστευε ότι η αύξηση 
της παραγωγικότητας ήταν η μόνη λύση για την εξασφάλιση υψηλών 
μισθών αλλά και μεγαλύτερων κερδών. Παράλληλα, υποστήριξε ότι με 
την εφαρμογή επιστημονικών μεθόδων ήταν δυνατό να υπάρξει 
αύξηση της παραγωγικότητας, χωρίς να δαπανάται άσκοπα η 
ανθρώπινη εργασία. Επίσης, ότι οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι 
έπρεπε να σταματήσουν να θεωρούν τη διανομή κερδών ως το 
κυρίαρχο πρόβλημα και έπρεπε να εστιάσουν τη προσοχή τους στην 
κατά το δυνατό μεγαλύτερη αύξηση των κερδών, μέσα σε κλίμακα 
κατανόησης και καλής συνεργασίας. Είχε μάλιστα διατυπώσει και 
αρχές οι οποίες, κατά την άποψή του, έπρεπε να τηρούνται από τους 
διευθύνοντες της επιχείρησης.

Ο Γάλλος μηχανικός Henri Fayol, θεωρείται μετά τον Taylor ο 
σπουδαιότερος θεμελιωτής της Επιστημονικής Οργάνωσης και 
Διοίκησης των Επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Ως προς τις αρχές του 
management, έδωσε πολύ μεγάλη έμφαση στα υψηλά ιεραρχικά 
επίπεδα της οργανωτικής και διοικητικής πυραμίδας και ανέλυσε τα 
καθήκοντα των διοικητικών στελεχών. Υποστήριξε ότι οι διάφορες και 
ποικίλες ενέργειες ή δραστηριότητες μέσα στην επιχείρηση, παρά τις 
διαφορές που παρατηρούνται μεταξύ τους, μπορούν να ενταχθούν σε 
ορισμένες κατηγορίες, οι οποίες λέγονται επιχειρηματικές λειτουργίες. 
Αυτές οι εργασίες που συνθέτουν τις βασικές λειτουργίες της 
διοίκησης, αποτελούν και σήμερα με μικρές παραλλαγές σημαντικό 
τμήμα της θεωρίας του management.

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) σαν νέος τρόπος οργάνωσης 
των επιχειρήσεων, ξεκίνησε να εφαρμόζεται στη πράξη από το 1949, 
από την Ένωση Ιαπώνων Επιστημόνων οι οποίοι είχαν άμεσο στόχο τη
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βελτίωση της παραγωγικότητας. Το εν λόγω εγχείρημα επιχειρήθηκε 
και στις ΗΠΑ, με χρονική υστέρηση 30 περίπου χρόνων και 
συγκεκριμένα στη δεκαετία του 1980. Λίγο αργότερα άρχισε να 
εφαρμόζεται και στην Ευρώπη. Σήμερα η διοίκηση των επιχειρήσεων, 
αποδεσμεύτηκε από τις παραδοσιακές θεωρίες και ενστερνίζεται τις 
θεωρίες της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. «Ολική» καλείται διότι 
προτείνει την εμπλοκή όλων των συντελεστών της επιχείρησης και 
ιδιαίτερα των εργαζομένων στη παραγωγική διαδικασία και ποιότητα 
γιατί θέτει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της επιχείρησης, όχι το 
κέρδος με τη στενή έννοια του όρου, αλλά τη ποιότητα των 
παραγόμενων προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών, σεβόμενη 
το πελάτη. Η ΔΟΠ μπορεί να χαρακτηρισθεί ως ένα σύγχρονο 
«μοντέλο διοίκησης», που η επιτυχία του εξαρτάται από την 
αποτελεσματικότερη επίτευξη του άριστου συνδυασμού όλων των 
συντελεστών της παραγωγής που συμμετέχουν σε μια επιχείρηση.

Σε σχέση λοιπόν με τη διοίκηση οι αναφερθείσες καινοτομίες 
σχετίζονται με την αυτοδιαχείριση, τη συμμετοχή των εργαζομένων 
στη λήψη αποφάσεων και τη συμμετοχή των εργαζομένων στα κέρδη. 
Οι καινοτομίες αυτές αλλάζουν άρδην τους παραδοσιακούς ρόλους των 
διευθυντών. Παραδοσιακά οι managers, λόγω της εκπαίδευσής τους 
και της εμπειρίας τους, ήταν υπεύθυνοι για τη συλλογή πληροφοριών, 
τη λήψη των αποφάσεων και τη θεσμοθέτηση κινήτρων, αμοιβών και 
ποινών κατά την υλοποίηση των αποφάσεων. Τα όρια μεταξύ αυτών 
που αποφασίζουν και αυτών που εκτελούν τις αποφάσεις, γίνονται πιο 
δυσδιάκριτα. Η πληροφόρηση δεν έχει μόνο κάθετη ροή αλλά και 
οριζόντια διάχυση, αφού ομάδες εργαζομένων εμπλέκονται με άλλες 
ομάδες διαφορετικών τμημάτων μέσα στην επιχείρηση, συντελώντας 
έτσι στην αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη επικοινωνία. Η 
επικοινωνία και συνεργασία του manager με το σύνολο σχεδόν των 
συντελεστών της επιχείρησης, έχει ως αποτέλεσμα να συντελούνται 
και σημαντικές αλλαγές στη δομή της.

Ως προς το συντονισμό και την ολοκλήρωση των λειτουργιών της 
επιχείρησης, διαμορφώνονται σήμερα οι εξής αλλαγές : η εστίαση του 
ενδιαφέροντος της επιχείρησης στους πελάτες προσδίδει στην 
επιχείρηση εξωστρέφεια, δηλαδή έναν εξωτερικό προσανατολισμό και 
στόχο, τον οποίο μπορεί να υποστηρίξει κάθε τμήμα της.
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Με αυτό το τρόπο, δίνεται η δυνατότητα μέτρησης και βελτίωσης 
διεργασιών, όπως π.χ. πωλήσεων, marketing, χρηματοοικονομικών κ.ά. 
Η εστίαση στους πελάτες δεν παρέχει μόνο ένα στόχο, αλλά και ένα 
μηχανισμό ενοποίησης των διεργασιών, ολοκληρώνοντας την αλυσίδα 
προμηθευτή -  καταναλωτή. Έτσι συνδέεται ο ποιοτικός έλεγχος και η 
συνεχής βελτίωση της ποιότητας με τον όλο στρατηγικό σχεδίασμά της 
επιχείρησης.

Η ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ (κρατική)
ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ (επιχειρήσεις)

Η διάκριση της διοίκησης σε δημόσια και ιδιωτική έχει καθαρά 
οικονομικής βάσης ανάλυση. Κατ’ επέκταση και όλος ο εννοιολογικός 
καθορισμός έχει κατά βάση οικονομικό χαρακτήρα και περιεχόμενο.
Ως δημόσια επιχείρηση νοείται κάθε ανώνυμη εταιρεία, στην οποία το 
Ελληνικό δημόσιο δύναται να ασκεί καθαρά άμεσα αποφασιστική 
επιρροή, λόγω της συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο ή της 
χρηματοοικονομικής συμμετοχής του ή των κανόνων που τη διέπουν.
Η οικονομική εννοιολογική προσέγγιση παρασύρει αναγκαστικά και 
την εξέταση της ιστορικής εξέλιξης σε τρεις κατευθύνσεις που 
βασίζονται στη μεθοδολογία της οικονομικής ανάλυσης. Η πρώτη από 
αυτές ακολουθεί τη κατεύθυνση των κλασικών οι οποίοι ταυτίζουν τη 
λειτουργία του κράτους με τη λειτουργία της αγοράς. Η δεύτερη 
προέρχεται από τη γενιά των Νεοκλασικών οι οποίοι υποστηρίζουν ότι 
εάν αφεθούν ελεύθερες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις θα πετύχουν τη 
μεγιστοποίηση της κοινωνικής ευημερίας. Η Τρίτη κατεύθυνση 
προέρχεται από τη σχολή των λεγάμενων αναθεωρητικών νεοκλασικών 
οι οποίοι υποστήριξαν και ανέχθηκαν την επιλεκτική παρέμβαση του 
κράτους για τη διόρθωση ατελειών και επιμέρους αδυναμιών της 
οικονομίας. Η τέταρτη κατεύθυνση προέρχεται από τους μαρξιστές στη 
βάση της μαρξιστικής θεωρίας, η οποία αναφέρεται πλέον για λόγους 
ιστορικούς.

Οι οικονομολόγοι πολύ αργότερα, ακολουθώντας τη γραμμή που 
χάραξε ο Adam Smith περιόρισαν το ενδιαφέρον τους στη λήψη 
μέτρων αύξησης του πλούτου και παραμέλησαν τις διοικητικές 
πλευρές της επαγγελματικής δραστηριότητας.

Πολύ αργότερα και όταν έγινε αντιληπτή από την εξέλιξη της 
οικονομικής θεωρίας η προϋπόθεση της ύπαρξης αποτελεσματικής
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διοίκησης, άλλαξε η έμφαση των μέτρων αύξησης του πλούτου. Το 
κύριο στοιχείο που ώθησε την ανάπτυξη της διοίκησης ήταν η 
κατανόηση ότι οι πόροι είναι περιορισμένοι και ως εκ τούτου με τους 
πόρους αυτούς πρέπει να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Η 
βασική αυτή αρχή αν και οικονομική έδωσε το κίνητρο να εγκύψουν 
πολλοί στη θεωρία της οργάνωσης και διοίκησης.

Η άσκηση αποφασιστικής επιρροής από το Ελληνικό Δημόσιο 
τεκμαίρεται όταν το Ελληνικό δημόσιο ή νομικά πρόσωπα δημοσίου 
δικαίου, ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου χρηματοδοτούμενα από 
το Ελληνικό δημόσιο ή από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου σε 
ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό ή άλλες δημόσιες επιχειρήσεις.
Οι δημόσιες επιχειρήσεις οργανώνονται, λειτουργούν και διοικούνται 
σύμφωνα με το νόμο αυτό, τις διατάξεις που αφορούν κάθε μία από 
αυτές, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του νόμου 
αυτού. Επίσης υποχρεούνται να προσαρμόσουν το καταστατικό τους 
προς τις διατάξεις του νόμου αυτού, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από 
τη θέση του νόμου αυτού σε ισχύ.

Το διοικητικό συμβούλιο διαμορφώνει τη στρατηγική και την 
πολιτική ανάπτυξης της εταιρίας και ασκεί τις αρμοδιότητες που 
προβλέπονται στο νόμο αυτό και την κείμενη νομοθεσία. Ο αριθμός 
των μελών του διοικητικού συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων του 
προέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου, δε μπορεί να ξεπερνά τους 
εννέα. Στο διοικητικό συμβούλιο συμμετέχουν έως δυο εκπρόσωποι 
των εργαζομένων στη δημόσια επιχείρηση, με απόφαση της 
Διυπουργικής Επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών του 
άρθρου 10 του παρόντος νόμου.

Κάθε δημόσια επιχείρηση υποχρεούται να καταρτίσει κανονισμό 
λειτουργίας του διοικητικού της συμβουλίου, ο οποίος εγκρίνεται με 
απόφαση του διοικητικού της συμβουλίου εντός εννέα μηνών από την 
ημερομηνία θέσης του νόμου αυτού σε ισχύ. Ο κανονισμός της 
λειτουργίας του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει υποχρεωτικά : 
α). τον προσδιορισμό των αρμοδιοτήτων των εκτελεστικών, μη 
εκτελεστικών και ανεξάρτητων μελών του διοικητικού συμβουλίου και 
β). το προσδιορισμό των ευθυνών και των αρμοδιοτήτων του προέδρου 
του διοικητικού συμβουλίου της δημόσιας επιχείρησης δε μπορεί να 
έχει εκτελεστικές αρμοδιότητες.
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

❖  Ως Δημόσια Αγαθά ορίζουμε όλα τα αγαθά ή και τις υπηρεσίες, 
όπου η χρήση τους από κάποιον δεν συνεπάγεται την ανάγκη 
αποκλεισμού χρήσης άλλων, όπως γίνεται με τα ιδιωτικά που μας 
παρέχονται "δωρεάν" από το κράτος. Τα Δημόσια αγαθά προέρχονται 
εφόσον το κράτος παρέχει υπηρεσίες στους πολίτες ολοένα και πιο 
αποτελεσματικά. Το δημόσιο αγαθό προκύπτει όταν εκατομμύρια 
άνθρωποι, παίρνοντας ελαφρώς συσχετιζόμενες αποφάσεις στο πλαίσιο 
της κοινωνίας, αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο ζουν, με αποτέλεσμα 
τη δημιουργία δημόσιου αγαθού. Στη δεύτερη περίπτωση το κράτος 
δεν επιδρά στην κοινωνία, δεν παρέχει υπηρεσία σε αυτό το επίπεδο. 
Δημιουργεί όμως μια πλατφόρμα ή ένα περιβάλλον βάσει του οποίου 
οι άνθρωποι παίρνουν αποφάσεις για τη ζωή τους με διαφορετικό 
τρόπο.

Τέτοια αγαθά είναι:
❖  Η παιδεία είναι δημόσιο αγαθό αλλά και Δικαίωμα. Η λέξη 

«παιδεία» είναι μια ιδιαίτερη λέξη. Μπορεί να συμπεριλάβει κανείς 
κάτω από αυτή την έννοια τους όρους εκγύμναση, κατάρτιση, 
εκπαίδευση, όπως επίσης και τον πολιτισμό γενικά ως καλλιέργεια. 
Επίσης μπορεί να θεωρηθεί ως «η ατομική περιπέτεια στο στίβο της 
ζωής που δε στοχεύει αποκλειστικά σε υλικά αγαθά». Η δημόσια 
παιδεία παρέχεται δωρεάν, χωρίς δηλαδή να πληρώνουμε δίδακτρα για 
τη διδασκαλία των μαθημάτων. Είναι απαραίτητη για τη μόρφωση και 
καλλιέργεια των νέων και όχι μόνο. Η μόρφωση σε όποια ηλικία και να 
παρέχεται είναι πολύτιμη. Έχει παρατηρηθεί α τελευταία δέκα (10) 
χρόνια μεγάλη συμμετοχή από άτομα μεγάλης ηλικίας, οι οποίοι για 
κάποιους λόγους αναγκάσθηκαν να εγκαταλείψουν το δρόμο της 
μόρφωσης. Αυτά τα άτομα είναι πολλές φορές πετυχαίνουν σε αυτή 
τους την προσπάθεια για μια δεύτερη ευκαιρία στη μόρφωση και 
καλλιέργεια δυναμικότερα από κάθε άλλον. Η επιμονή και υπομονή 
για μόρφωση και μάθηση είναι οι πιο δυνατές βάσεις στη προσπάθεια 
απορρόφησής τους παρόλο που η γνώση δε στερεύει ποτέ.

❖  Ένοπλες Δυνάμεις. Η αποστολή των ενόπλων δυνάμεων είναι 
η υπεράσπιση της Εθνικής Ανεξαρτησίας και της ακεραιότητας της 
Χώρας, η εξασφάλιση του Εθνικού μας χώρου, και η αποφασιστική 
τους συμβολή στην επίτευξη των στόχων της Πολιτικής της Χώρας.
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Σε ειρηνική περίοδο οι Ένοπλες Δυνάμεις έχουν ως κύρια έργα :
> Τη συνεχή επαγρύπνηση για την ασφάλεια του Εθνικού μας 

χώρου
> Τη διατήρηση της υψηλής επιχειρησιακής ετοιμότητας για την 

αποτροπή και την αποτελεσματική αντιμετώπιση κινδύνων και 
απειλών, καθώς και την εξασφάλιση δυνατότητας άμεσης αντίδρασης.

> Τη συνεισφορά στη Διεθνή Ασφάλεια και Ειρήνη.
> Τη συμβολή σε δραστηριότητες κοινωνικής αρωγής και 

υποστήριξης των κρατικών υπηρεσιών για την αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών.

Προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι της Πολιτικής Εθνικής 
Άμυνας, οι Ένοπλες Δυνάμεις της πατρίδας μας είναι οργανωμένες και 
λειτουργούν με συνεχώς εκσυγχρονιζόμενη στρατηγική Εθνικής 
Ασφάλειας και Άμυνας, ακρογωνιαίος λίθος της οποίας είναι η 
προάσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, ο σεβασμός των 
Διεθνών συνόρων και συνθηκών, η τήρηση του διεθνούς δικαίου και η 
Ειρηνική επίλυση των διαφορών.

Στη παρούσα χρονική περίοδο, οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας μας 
βρίσκονται σε ένα μετεξελικτικό στάδιο, κατά το οποίο σχεδιάζονται 
και πρόκειται να υλοποιηθούν σημαντικές και πρωτοπόρες αποφάσεις 
που τις οδηγούν σε ένα σύγχρονο επίπεδο λειτουργίας.

❖  Η υγεία. Γενικό -Δημόσιο Νοσοκομείο. Αποτελεί κοινωνικό 
αγαθό και οι λειτουργοί της Δημόσιο Κεφάλαιο. Η υγεία και η 
κοινωνική ασφάλιση είναι δημόσια αγαθά. Φαίνεται όμως πως στον 
τομέα υγεία, το ελληνικό δημόσιο ασθενεί. Και αυτό διότι η υγεία από 
δημόσιο αγαθό γίνεται μετρήσιμο κέρδος. Ιδιαιτέρως, αν 
αναλογισθούμε τι συμβαίνει μεμονωμένα περιστατικά από ιδρύματα 
του Ι.Κ.Α., όπου το σύστημα είναι ουσιαστικά αποδιοργανωμένο 
όσον αφορά τις ιατρικές παροχές και τη κάλυψη των θέσεων στα 
νοσοκομεία από αυτούς!! Πιο πρόσφατο παράδειγμα για τη μετατροπή 
της υγείας σε μετρήσιμο αγαθό ακούσαμε το εξής :

Άτομα που εργάζονταν σε νοσοκομεία εμπορεύονταν παράνομα 
ακτινογραφίες ανυποψίαστων ασθενών με σκοπό να επωφεληθούν οι 
ίδιοι εις βάρος των ασθενών. Με αυτές τις συναλλαγές 
(1 ακτινογρααφία = 3€) οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου πλούτιζαν και
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οι αγοραστές έβρισκαν οικονομικές ευκαιρίες πρώτων υλών για να 
παράγουν ασημικά και κοσμήματα.

❖  Πολιτική : Ο κρατικός μηχανισμός λειτουργεί ανάλογα με τη 
πολιτική των κομμάτων που τα κυβερνούν. Τα κόμματα που μας 
κυβερνούν συμπεριλαμβάνονται και αυτά στο δημόσιο τομέα. Είναι 
υπεύθυνα για οτιδήποτε έχει σχέση με τους νόμους που θεσπίζουν τα 
ίδια, αφού αυτά τους ορίζουν. Είναι αυτά που πρέπει να δίνουν λύσεις 
σε κάθε αδιέξοδο που παρουσιάζεται στους πολίτες και να φροντίζει οι 
λύσεις αυτές να είναι όσο το δυνατόν επωφελέστερες για την ευημερία 
του κοινωνικού συνόλου. Όταν οι πολίτες έχουν το αίσθημα της 
ευημερίας τότε η λειτουργία του συνόλου θεωρείται επιτυχώς 
ευημερούσα. Δυστυχώς όμως πολλές φορές είναι αυτά που οδηγούν σε 
ξεσηκωμό τα πλήθη καθώς ο τρόπος αντιμετώπισης και επίλυσης των 
προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο Ελληνικός λαός δεν είναι ο 
αναμενόμενος, αλλά αδιάφορος. Έτσι οδηγούμαστε σε ακραίες 
αντιδράσεις και επικρατεί ασυγκράτητος αναβρασμός, που 
συνεπάγεται η διάλυση της ευημερίας.

Έχει διαπιστωθεί ότι τα κυβερνώντα κόμματα με τη πολιτική που 
εξασκούν επηρεάζουν τη λειτουργία του κοινωνικού συνόλου όχι 
πάντα θετικά. Είναι δηλαδή πολλές φορές υπεύθυνα για τη διάκριση 
των αγαθών στις κατηγορίες Δημόσια ή Ιδιωτικά Αγαθά, αφού μέσω 
των κανονισμών που θεσπίζουν, προκύπτει και το ζήτημα της 
επιλογής ανάμεσα στις δύο κατηγορίες (που λίγο ή πολύ το 
αποτέλεσμα είναι προβλεπόμενο!). Είναι λογικό να υπάρχει μια 
ιδιαιτερότητα ανάμεσα στις προτιμήσεις αυτών των δύο κατηγοριών 
από τους καταναλωτές, αλλά δεν είναι σωστό να γίνεται διάκριση η 
οποία να φαίνεται ως προϊόν της κακής λειτουργίας των κυβερνήσεων. 
Η δημοκρατία και η ελεύθερη βούληση είναι δικαιώματα του 
κοινωνικού συνόλου τα οποία δεν επιτρέπεται να δηλητηριάζονται από 
κανέναν.

❖  Χρηματιστήριο : Το Χρηματιστήριο ιδρύθηκε το δέκατο 
όγδοο αιώνα περίπου, και η διοίκησή του ανήκει στους επενδυτές. Το 
Ελληνικό κράτος όμως έχει το δικαίωμα να επέμβει όποτε το θεωρεί 
αναγκαίο. Σ’ αυτό έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν όλων των ειδών 
επιχειρήσεις, δημόσιες, ιδιωτικές, μεικτές αλλά και πλήθος ατόμων που
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διαθέτουν χαρτοφυλάκιο με αξιόλογο ποσό μετοχών -  χρημάτων. Με 
τη συμμετοχή τους στο χρηματιστήριο προσπαθούν να πετύχουν ένα 
καλό κέρδος. Δηλαδή να πουλήσουν τίτλους μετοχών σε μια αρκετά 
υψηλή μετοχή και να τις αγοράσουν αργότερα (αυτές ή κάποιες άλλες) 
σε αρκετά χαμηλότερη τιμή. Η διαφορά αυτή είναι το κέρδος που 
βγάζουν. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι πάντα θα έχουμε κέρδος. Είναι 
πολλοί οι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τις συναλλαγές αυτές, με 
αποτέλεσμα να έχουμε και ανεπιθύμητες συνέπειες. Πρόσφατο 
παράδειγμα έχουμε τη παραπληροφόρηση της «μαύρης Τρίτης» όπου 
όλος ο κόσμος αγόραζε μετοχές σε καλές τιμές, πιστεύοντας ότι θα 
ανεβούν περισσότερο και θα έχουν κέρδος. Όταν άκουσαν όμως ότι οι 
τιμές θα «πέσουν» άρχισαν να πωλούν τις μετοχές τους σε τιμές που ως 
αποτέλεσμα είχαν τη ζημιά. Στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών 
γίνονται συναλλαγές των λεγάμενων «χαρτιών» από διάφορες περιοχές 
της Ελλάδας και το εξωτερικό. Ομοίως και οι παίκτες του 
χρηματιστηρίου δεν είναι απαραίτητο να βρίσκονται εντός Αθηνών για 
να κάνουν τέτοιου είδους συναλλαγές.

❖  Επικοινωνία : Η γλώσσα είναι ένα δημόσιο αγαθό, εφόσον 
αποτελεί το κύριο επικοινωνιακό εργαλείο μιας κοινωνίας, ενώ 
λειτουργεί συγχρόνως και ως ιστός της ενότητάς της. Από αρχαιοτάτων 
χρόνων οι άνθρωποι προσπαθούσαν να αναπτύξουν τη μέθοδο 
επικοινωνίας και τα κατάφεραν αρκετά καλά. Ήταν οι πρώτοι που 
ανακάλυψαν το γραπτό λόγο (φοίνικες) και αργότερα κατάφεραν να 
αγγίξουν και άλλες ξένες προς αυτούς γλώσσες. Έτσι ανάπτυξαν τις 
γνώσεις τους, καλλιεργήθηκαν πνευματικά και κατάφεραν να 
δικτυωθούν και με άλλες χώρες. Η επικοινωνία είναι ο βασικός 
παράγοντας αρμονικής λειτουργίας και συνύπαρξης μεταξύ όλων των 
κρατών. Άλλα δημόσια αγαθά μπορούν να ορισθούν το καθαρό 
περιβάλλον, το νομικό σύστημα, η πολιτιστική κληρονομιά ή η 
ασφάλεια μιας χώρας.

❖  Φ όροι: Είναι τα χρηματικά ποσά που μας υποχρεώνει το 
κράτος να καταβάλουμε λόγω χρήσης κάποιων "υπηρεσιών" που μας 
προσφέρονται. Πληρώνοντας αυτούς τους φόρους το δημόσιο 
εξασφαλίζει αρκετά μεγάλα χρηματικά ποσά, τα οποία μπορεί να 
εκμεταλλευτεί είτε κάλυψη των χρεών του, είτε για δημιουργία νέων
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έργων προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Παραδείγματα τέτοιων 
φόρων είναι και οι φόροι από γονικές παροχές, φόροι κληρονομιάς, 
κατοικίας ή ενοικίου, φόροι -  τέλη νερού ρεύματος, δρόμων (Pío -  
Αντίρριο).

•  Νομοσχέδια : Τα νομοσχέδια είναι νόμοι, προεδρικά 
διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις που δημιουργούνται και 
επιβάλλονται για τη καλύτερη λειτουργία του κράτους. Μερικά 
παραδείγματα νομοσχεδίων που έχουν εφαρμοστεί είναι τα εξής:

• Περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των 
ενοποιημένων λογαριασμών.

• Νομοσχέδιο για την οργάνωση και λειτουργία της 
πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

• Αύξηση των συντάξεων του δημοσίου και εισοδηματική 
πολιτική.

• Κατάργηση φόρου κληρονομιών, γονικών παροχών και 
απαλλαγή πρώτης κατοικίας.

•  Το Νερό είναι δημόσιο αγαθό. Αποτελεί βασική ανάγκη και η 
πρόσβαση σε αυτό αναγνωρίζεται ως πρωταρχικό δικαίωμα των 
καταναλωτών. Η πρόσβαση σε επαρκές και ασφαλές νερό είναι 
σημαντική, για την ίδια τη ζωή, ως βασικός συντελεστής της δημόσιας 
υγείας, της προσωπικής αξιοπρέπειας και ολοκλήρωσης. Αποτελεί 
βασική υποχρέωση των υπεύθυνων κυβερνήσεων να κάνουν το 
δικαίωμα στο νερό πραγματικότητα. Διότι για παράδειγμα, δεν 
δικαιολογείται ένα νησί σαν τη Κρήτη και πιο συγκεκριμένα το 
Ηράκλειο να έχει ποσότητα νερού και παράλληλα να μαστίζεται από 
λειψυδρία λόγω κακής ποιότητας νερού.

❖  Τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (μετρό, ηλεκτρικός, τρόλεϊ, 
λεωφορεία) δημιουργήθηκαν για να καλύψουν το πρόβλημα 
μετακίνησης του κοινωνικού συνόλου. Τα Μ.Μ.Μ. θεωρούνται 
δημόσια αγαθά, εφόσον παράχθηκαν από ποσά που συγκεντρώθηκαν 
από το Ελληνικό δημόσιο. Έτσι τώρα πια χρησιμοποιούνται από το 
ευρύ κοινωνικό σύνολο, αν και πολλές φορές αντιμετωπίζουν 
πρόβλημα στις μεταφορές τους λόγω κακής ρύθμισης των ωρών 
λειτουργίας των μέσων μαζικής μεταφοράς. Θα μπορούσαν λοιπόν να 
ρυθμιστούν καλύτερα οι ώρες λειτουργίας των Μ.Μ.Μ με βάση τις
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ανάγκες του κοινωνικού συνόλου. Όπως για παράδειγμα να 
λειτουργούν κάποιες ώρες επιπλέον αργά το βράδυ, (φυσικά με 
επιπλέον επιβάρυνση, προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα 
χρησιμοποίησής τους από άτομα που ίσως δεν είναι σε θέση να 
οδηγήσουν.)

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Ιδιωτικά αγαθά είναι όλα αυτά τα αγαθά που μας παρέχονται 
πάντα με χρηματικά ανταλλάγματα αφού ανήκουν σε ιδιώτες 
επιχειρηματίες και έχουν ως πρωταρχικό ρόλο το κέρδος. Ακόμα και 
σε περίπτωση που αυτά παρέχονται από το ελληνικό δημόσιο.

❖  Βιομηχανίες: Ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων και ο 
αγώνας επιβίωσης οδήγησε τον άνθρωπο στη δημιουργία 
περισσότερων ιδιωτικών επιχειρήσεων για τη βέλτιστη ικανοποίηση 
των ανθρώπινων αναγκών αλλά και βασικό στόχο τους, τα κέρδη.

❖  Ασφάλειες (security): Η φύλαξη χώρων από ιδιωτικό σύστημα 
παρακολούθησης. Είναι δηλαδή ομάδα που δρα ανεξάρτητα την ομάδα 
δημόσιας ασφάλειας- Ελληνικής Αστυνομίας για να παρέχει ασφάλεια 
σε ιδιωτικούς συνήθως χώρους έναντι χρηματικού ποσού. Σε τέτοιες 
ομάδες συστήματος παρακολούθησης και φύλαξης χώρων 
απευθύνονται άτομα που πρώτον διαθέτουν οικονομική άνεση για να 
ανταπεξέλθουν της υποχρέωσής τους να πληρώσουν αλλά και 
δεύτερον αρκετά αξιόλογα περιουσιακά στοιχεία τα οποία να χρήζουν 
τόσο αυστηρής φύλαξης.

Είναι πολλοί που εμπιστεύονται τέτοιου είδους ιδιωτικές εταιρίες 
για τη καλύτερη εξυπηρέτησή τους διότι δεν εμπιστεύονται τις 
δημόσιες επιχειρήσεις. Για παράδειγμα κάποιος που είναι ιδιοκτήτης 
χρυσοχοείου προτιμά να απευθυνθεί σε μια ιδιωτική εταιρία φύλαξης 
του χώρου του, διότι σε περίπτωση αποτυχίας της φύλαξης του χώρου, 
η εταιρία (security) θα τον αποζημιώσει. Αντίθετα, αν δεν είχε 
συνεργασία με την ιδιωτική εταιρία και «έπεφτε θύμα κλοπής», θα 
μπορούσε να απευθυνθεί στην Ελληνική Αστυνομία, και μετά θα 
περίμενε να συλληφθούν οι ύποπτοι και αν βρίσκονταν τα κλοπιμαία 
να τα έπαιρνε πίσω για να μη ζημιωθεί η επιχείρησή του.

❖  Ασφάλειες Ζωής : Είναι επενδυτικά προγράμματα που 
πληρώνουμε σήμερα για να έχουμε την απολαβή των πληρωμών αυτών
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στο μέλλον. Συνήθως τέτοιου είδους προγράμματα υποστηρίζουν 
άτομα με αρκετά καλό μισθό και με απαιτήσεις για το μέλλον. Σ ’ αυτό 
το είδος ασφάλισης συμπεριλαμβάνονται διαφόρων ειδών υπηρεσίες οι 
οποίες μπορούν να επιλεχθούν για ικανοποίηση αναγκών μας στο 
μέλλον. Όπως συνταξιοδοτικά προγράμματα, κάλυψη διαφόρων 
ιατρικών αναγκών, προστασία οικογένειας σε περίπτωση θανάτου του 
πατέρα.

Είναι γνωστό το φαινόμενο μη παροχής ιατρικής περίθαλψης σε 
άτομα που δικαιούνται την παροχή κάλυψης αυτής της ανάγκης. Όλοι 
φροντίζουμε τον εαυτό μας σήμερα γιατί φοβόμαστε το αύριο. Αυτή η 
προσπάθειά μας να κάνουμε το αύριο καλύτερο και πιο σίγουρα μας 
οδηγεί στην επιλογή της ιδιωτικής ασφάλειας ζωής.

❖  Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Εκπαιδευτικά ιδρύματα καλούνται 
όλα εκείνα τα ιδρύματα που ανήκον σε ιδιώτες και η παρουσία κάποιου 
εκεί προϋποθέτει τη πληρωμή αρκετά μεγάλων χρηματικών ποσών 
(δίδακτρα). Η εκπαίδευση στις μέρες μας είναι απαραίτητη -  αναγκαία 
και όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα η παιδεία είναι δικαίωμα όλων μας. 
Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί αυξημένη βία και 
εγκληματικότητα σε πολύ μικρές τάξεις του δημοτικού σχολείου, 
αδικαιολόγητη συμπεριφορά από του καθηγητές προς μαθητές και 
μαθήτριες, ασέλγειες σε ανηλίκους και πολλά άλλα.

Είναι λογικό λοιπόν να θεωρούμε πλέον ότι η παιδεία είναι και 
πλεονέκτημα όλων αυτών που έχουν χρήμα και εξουσία. Ένας γονιός 
που έχει την οικονομική δυνατότητα να στηρίξει οικονομικά και ηθικά 
τη μόρφωση του παιδιού του, θα προτιμήσει τον ιδιωτικό τομέα 
εκπαίδευσης ο οποίος είναι ένας χώρος πιο πειθαρχημένος, πιο 
ασφαλής για τα κριτήρια πρόσληψης καθηγητών και πιο αυστηρός στο 
τρόπο διδασκαλίας. Ένας χώρος δηλαδή όπου πληρώνεις για να κάνεις 
κάτι που φυσικά το δικαιούται οποιοσδήποτε δωρεάν.

❖  Η πρόσβαση στη γνώση μέσω του παγκόσμιου ιστού, δεν 
θεωρείται Δημόσιο Αγαθό: Η διάδοση πληροφοριών είναι δωρεάν 
αγαθό αλλά δεν είναι πάντα και δημόσιο. Όταν οι πληροφορίες μας 
παρέχονται μέσω διαδικτύου θεωρείται ιδιωτικό αγαθό, αφού για να 
μπορούμε να κάνουμε χρήση του θα πρέπει να πραγματοποιηθούν 
σειρά ενεργειών που φυσικά θα είναι χρηματοδοτούμενες από εμάς 
τους ίδιους. Ο παγκόσμιος ιστός παρέχεται και υποστηρίζεται από
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ιδιωτικές εταιρίες (πλέον) τηλεφωνίας οι οποίες προϋποθέτουν τη 
καταβολή μηνιαίων "ενοικίων".

❖  Ιδιωτική κλινική -  Διαγνωστικό κέντρο : Παροχή όλων των 
ιατρικών υπηρεσιών (χειρουργική, παθολογική, μαιευτική, 
γυναικολογική κ.ά.), με τη προϋπόθεση τη καταβολή χρηματικών 
ποσών για αμοιβή των παροχών. Αυτό θεωρείται ιδιωτικό αγαθό αφού 
έχει ιδρυθεί και ανήκει σε ιδιώτη, που παρέχεται όμως από το 
Ελληνικό δημόσιο καθώς τυχαίνει να έχουμε τη σύμπραξή τους. Για 
παράδειγμα η νοσηλεία κάποιου σε ιδιωτική κλινική, ασφαλισμένου 
όμως σε ταμείο Ελληνικού δημοσίου μπορεί να πληρώσει μέρος των 
ιατρικών παροχών.

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΓΑΘΩΝ
Όσο ένα κράτος γίνεται πιο πολύπλοκο και πιο σύνθετο, και όσο η 

κρατική δραστηριότητα αυξάνεται τόσο περισσότερο αυξάνεται και η 
αναγκαιότητα διάκρισης μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Με τον 
τρόπο αυτό προκύπτουν δυο κατηγορίες διοίκησης και η κάθε μία από 
αυτές έχει ιδιάζουσα σπουδαιότητα για τη λειτουργία ενός σύγχρονου 
κράτους. Η πρώτη ονομάζεται Δημόσια Διοίκηση (Δ.Δ) και η δεύτερη 
Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Δ.Ε). Ο διαχωρισμός αυτός 
δεν συνεπάγεται τη πλήρη διάκριση των δύο αντικειμένων μεταξύ 
τους, γίνεται όμως για λόγους ανάλυσης του αντικειμένου και μελέτης 
του.

Η Δ.Δ. αποτελεί πρωταρχική μορφή κρατικής δραστηριότητας. 
Σκοπός της είναι η υλοποίηση της κρατικής πολιτικής μέσα από τα 
αρμόδια διοικητικά όργανα, τα οποία έχουν επιφορτισθεί να φέρουν σε 
πέρας το έργο της κρατικής εξουσίας σε όλους τους τομείς 
δραστηριοτήτων. Η Δ.Δ. είναι ένα φαινόμενο πολύπλοκο και 
πολυσήμαντο, και αναπόφευκτα περνά μέσα από τη δραστηριότητα 
πολλών και ποικίλων κρατικών οργάνων.

Η βασική της διεργασία είναι η εξεύρεση μιας σειράς οργανωτικών 
συστημάτων που αποβλέπουν στην ορθολογική λειτουργία, στη 
μεγιστοποίηση του οφέλους του πολίτη, τη καταπολέμηση της 
γραφειοκρατίας, την αύξηση της αποδοτικότητας και 
αποτελεσματικότητας και τη βελτίωση της ποιότητας των 
προσφερόμενών υπηρεσιών.
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Επειδή η κρατική δραστηριότητα επεκτείνεται και στις λεγάμενες 
επιχειρήσεις του δημοσίου, οι οποίες αποτελούν μοχλούς έμμεσης 
επέμβασης του κράτους στη λειτουργία της οικονομίας η Δ.Δ. 
συμπλέκεται εδώ με τη Δ.Ε. και δημιουργούν ένα υβρίδιο είδος Δ.Δ. 
που είναι που είναι γνωστό ως διοίκηση των μεγάλων κρατικών 
οργανισμών (ΔΕΚΟ) η δραστηριότητα των οποίων πολλές φορές είναι 
ανεξέλεγκτη, γιατί με το δικό τους τρόπο η καθεμιά από τις 
επιχειρήσεις αυτές ασκούν σημαντική επίδραση στην οικονομική και 
πολιτική ζωή του τόπου.

Τα όργανα της Δ.Δ. είναι αυστηρά καθορισμένα από τους 
υφιστάμενους θεσμούς (δηλαδή σύνταγμα, νόμοι, διατάγματα, 
αποφάσεις υπουργών κανονισμοί λειτουργίας, οργανισμοί κ.ά.) και 
διακρίνονται σε άμεσα και έμμεσα, σε υπαλλήλους και λειτουργούς, σε 
αρχές και υπαλλήλους σε πολυμελή και μονομελή όργανα κ.ά. Τα 
συστήματα της Δ.Δ. διακρίνονται ακόμα σε συγκεντρωτικά συστήματα 
αυτοδιαχείρισης και σε συστήματα αυτοδιοίκησης.

Η διοίκηση και ιδιαίτερα η διοίκηση μεγάλων οργανισμών είναι 
στην ουσία ο συνδυασμός λειτουργίας σύνθετων συστημάτων και 
επιρροής της λειτουργίας αυτής πάνω στα συστήματα αυτά. Η 
αναζήτηση δηλαδή της απλότητας μέσω της πολυπλοκότητας των 
συστημάτων. Η διοίκηση είναι κάτι μεταξύ στατιστικής 
πολυπλοκότητας, αυτοοργάνωσης, διαφοροποίησης, μορφογένεσης, 
και δυναμικής πολυπλοκότητας. Το χαρακτηριστικό της είναι ότι η 
τάξη της διοίκησης δεν είναι επίκτητη αλλά έξωθεν επιβαλλόμενη. 
Πρέπει να διατηρεί την ισορροπία της παρά τις ενοχλητικές εμπειρίες 
και επιδράσεις που δέχεται (δυναμική τάξη).

Μια άλλη ολοκληρωμένη μέθοδος διοίκησης είναι η διοίκηση με 
στόχους, η οποία εμπεριέχει ορισμένες σημαντικές διοικητικές 
δραστηριότητες κατά συστηματικό τρόπο και επιδιώκει την 
αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη επίτευξη των επιδιωκόμενων 
αντικειμενικών σκοπών.

Τη μέθοδο αυτή εφάρμοσε γνωστή εταιρεία όχι μόνο για την 
οργανική της διάρθρωση, αλλά και για την αντικειμενική αξιολόγηση 
της απόδοσης του προσωπικού της. Η πιο ευρεία εφαρμογή του 
συστήματος της διοίκησης με στόχους (ΔΜΣ) ή αλλιώς Διοίκηση 
Αποτελεσμάτων έγινε από το Υπουργείο Υγιεινής, Εκπαίδευσης και 
Κοινωνικής Πρόνοιας των ΗΠΑ.
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Αν και το σύστημα αυτό χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση της 
απόδοσης σε συνάρτηση με τους στόχους, είναι σαφές ότι πρόκειται 
κυρίως για μέθοδο αυτοαξιολόγησης και ανάπτυξης που συμβάλλει 
στην προώθηση της πρωτοβουλίας και της υποκίνησης των 
εργαζομένων προς τη βελτίωση της παραγωγικότητας. Βασική ιδέα της 
μεθόδου είναι προφανώς η εξατομίκευση των στόχων που επιδιώκονται 
και η αυτοδέσμευση του προσωπικού πάνω στους σύμφωνη μένους 
στόχους.

Η προτίμησή μας σε προϊόντα ιδιωτικά ή δημόσια βασίζεται είτε 
στην ανάγκη που έχουμε, είτε στο συμφέρον μας για την κάλυψη της 
ανάγκης. Έχουμε συναντήσει πολλές φορές άτομα που λόγω του 
αντικειμένου εργασίας τους έχουν πλήρη ασφάλιση, (Πράγμα που 
σημαίνει ότι η κάλυψη σχεδόν όλων των προβλημάτων υγείας γίνεται 
δωρεάν) δεν επιλέγουν πάντα τη δωρεάν περίθαλψη.

Για παράδειγμα κάποιος ασθενής χρειάζεται φάρμακα για θεραπεία 
ασθένειας τα οποία είναι πολύ ακριβά. Είναι λογικό να προτιμήσει να 
εξυπηρετηθεί από την ασφάλειά του έτσι ώστε να του δοθεί αρκετά πιο 
φθηνά το φάρμακο που χρειάζεται.
Αντίθετα, αν ο ίδιος ασφαλισμένος αντιμετώπιζε πιο σοβαρό πρόβλημα 
υγείας το οποίο να χρήζει χειρουργικής επέμβασης, θα προτιμούσε να 
επισκεφθεί κάποιον ιδιώτη γιατρό. Είναι γνωστό ότι σε πολύ σοβαρά 
θέματα υγείας οι περισσότεροι απευθύνονται σε ιδιώτες γιατρούς, γιατί 
η πλειοψηφία επικρατεί να έχει στο πίσω μέρος του μυαλού τους το 
εξής : «θα δώσω κάτι παραπάνω, αλλά θα γίνει η δουλειά μου σωστά». 
Είναι μια θεωρία που συναντάμε καθημερινά από πολλούς όταν 
κάνουν τη διάκριση του ιδιωτικού με το δημόσιο τομέα. Μια θεωρία 
που σε πολλές περιπτώσεις θεωρείται λανθασμένη διότι όπως 
υπάρχουν καλοί γιατροί που δουλεύουν μόνοι τους (ιδιώτες), έτσι 
υπάρχουν αξιόλογοι γιατροί και στο δημόσιο τομέα (π.χ. νοσοκομεία)

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΣΔΙΤ)
Νομικό πλαίσιο (νόμος 3389/2005): Είναι νόμος που θεσπίστηκε 

για να καθορίζει με ακρίβεια τις γενικές γραμμές των συμβάσεων 
ΣΔΙΤ, Να αποφύγει τα παρελκόμενα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 
Δημοσίων Έργων (καθυστερήσεις, υπερβάσεις αρχικού κόστους κ.ά.)

Η σύμπραξη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα είναι συμβάσεις 
μακροχρόνιες, οι οποίες συνάπτονται μεταξύ δημόσιου φορέα και
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ιδιωτικού, με σκοπό την εκτέλεση έργων ή τη παροχή υπηρεσιών. Δεν 
είναι μέθοδος κατασκευής αλλά εναλλακτική μέθοδος χρηματοδότησης 
έργων. Ένα έργο ΣΔΙΤ δεν είναι διαφορετικό από τα άλλα. Οι 
προϋποθέσεις που πρέπει να πληρεί μια ΣΔΙΤ είναι οι εξής : 1). Η 
ΣΔΙΤ να έχει ως αντικείμενο την εκτέλεση του έργου που ανήκει στην 
αρμοδιότητα του δημόσιου φορέα.

2). Να προβλέπεται ότι οι ιδιωτικοί φορείς αναλαμβάνουν ουσιώδες 
μέρος των κινδύνων που συνδέονται με τη χρηματοδότηση της 
σύμπραξης. 3). Να προβλέπεται ότι η χρηματοδότηση της κατασκευής 
του έργου θα γίνει με κεφάλαια και πόρους που εξασφαλίζουν οι 
ιδιωτικοί φορείς. 4). Το συνολικό συμβατικό προϋπολογιζόμενο 
κόστος της υλοποίησης του αντικειμένου της ΣΔΙΤ να μην υπερβαίνει 
τα διακόσια εκατομμύρια ευρώ (χωρίς συνυπολογισμό του ΦΠΑ). 
Παραδείγματα ΣΔΙΤ στην Ελλάδα έχουμε την Αττική Οδό, τη γέφυρα 
Ρίου - Αντιρρίου και τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Υπάρχουν 
επίσης πολλά εγκεκριμένα έργα που δεν έχουν όμως υλοποιηθεί 
ακόμα, όπως λιμάνια, αεροδρόμια, νοσοκομεία περιβαλλοντικά 
(ύδρευση, αποχέτευση, απορρίμματα)και ενεργειακά τουριστικά έργα.

Οι λειτουργίες του ΣΔΙΤ λειτουργεί ως εξής στο δημόσιο και 
ιδιωτικό τομέα :

Δημόσιος τομέας : Καθορίζει τις σχεδιαστικές, τεχνικές, 
λειτουργικές και οικονομικές απαιτήσεις του έργου. Αποπληρώνει τους 
ιδιώτες με

• τμηματικές καταβολές συνδεδεμένες με τη διαθεσιμότητα του 
έργου και τη τήρηση των προδιαγραφών λειτουργίας του,

• με απευθείας καταβολές από τους τελικούς χρήστες,
• συνδυασμό των παραπάνω.

Ιδιωτικός Τομέας : Ο ιδιωτικός τομέας περιλαμβάνει:
• το σύνολο ή μέρος του κόστους υλοποίησης του έργου
• σημαντικό μέρος των κινδύνων που σχετίζονται με τη 

κατασκευή και λειτουργία του έργου
• εκμεταλλεύεται το έργο για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Πρέπει να σημειώσουμε ότι η επιλογή των ιδιωτών γίνεται μετά από

Δημόσιο Διαγωνισμό.
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Τα θεσμικά όργανα της ΣΔΙΤ αποτελούνται από την Ειδική 
Γραμματεία Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΕΓΣΔΙΤ). Ο 
βασικός σκοπός της είναι η επικουρία της Διυπουργικής επιτροπής 
δημοσίων φορέων.

Η Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ (ΔΕΣΔΙΤ) αποτελείται από τα 
τακτικά μέλη και τα έκτακτα μέλη.

Τα τακτικά μέλη με τη σειρά τους αποτελούνται από :
• Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών προεδρεύει της 

ΔΕΣΔΙΤ , εποπτεύει το έργο της και έχει την ευθύνη της υποβολής των 
σχετικών εισηγήσεων προς αυτήν

• Ο Υπουργός Ανάπτυξης
• Ο Υπουργός Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

Τα έκτακτα μέλη απαρτίζονται από Υπουργό ή Υπουργούς που 
εποπτεύουν κάθε έναν από τους δημόσιους φορείς, οι οποίοι 
προβλέπεται να συμμετάσχουν στη σύμπραξη.
Ο ρόλος του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα στη Σύμπραξη δημόσιου 
ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ)είναι οι εξής :

Ο Δημόσιος τομέας καθορίζει το γενικό σχέδιο ΣΔΙΤ, Αξιολογεί τη 
πρόταση του ιδιώτη, Υποστηρίζει την εκτέλεση του έργου και 
παρακολουθεί την υλοποίηση του έργου και της τήρησης των 
συμβατικών υποχρεώσεων του ιδιώτη. Από την άλλη μεριά ο Ιδιωτικός 
τομέας είναι υπεύθυνος για την εκπόνηση του έργου, κατασκευή του 
έργου, εξασφάλιση απαιτούμενης χρηματοδότησης του έργου, 
διαχείριση και λειτουργία του έργου ή τη συντήρησή του, επιστροφή 
στο δημόσιο του έργου μετά τη λήξη της συμβατικής περιόδου.

Δημόσιοι φορείς Σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 
(ΣΔΙΤ) στην Ελλάδα:

1) Κτηματική εταιρία του δημοσίου.
2) Οργανισμός σχολικών κτιρίων Α.Ε.
3) Ολυμπιακά ακίνητα Α.Ε. Είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση και 

ανάπτυξη της ακίνητης περιουσίας των Ολυμπιακών αγώνων «Αθήνα 
2004», που αποτελείται από 22 συγκροτήματα σε όλη την Ελλάδα.

Στόχοι και επιδιώξεις των Ολυμπιακών ακινήτων είνα ι:

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΕΛΕΝΗ 45



ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

1) Η βιώσιμη εμπορική ανάπτυξη των Ολυμπιακών ακινήτων 
μέσω της προσέλκυσης Διεθνών και Εγχώριων επενδύσεων μεγάλης 
κλίμακας.

2) Η ενίσχυση των συμπράξεων Ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, με 
την προϋπόθεση καινοτόμων έργων, μέσω διαγνωστικών διαδικασιών 
και της σύναψης μακροχρόνιων συμβάσεων.

3) Η φιλοξενία παγκόσμιας κλίμακας και μοναδικού χαρακτήρα 
τουριστικών και εμπορικών διοργανώσεων, για την ενίσχυση της 
Διεθνούς αναγνωρισιμότητας και της υψηλής συμβολικής αξίας των 
Ολυμπιακών ακινήτων.

4) Αποσκοπεί στην ανάδειξη της Ελλάδας σε περιφερειακό 
κέντρο πολιτισμού τεχνών, ψυχαγωγίας, επιχειρηματικότητας και 
εμπορικής ανάπτυξης στην Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη, καθώς 
και σε κέντρο προσέλκυσης επιχειρηματικής και τουριστικής 
δραστηριότητας παγκόσμιας εμβέλειας.

Επομένως η παροχή μοναδικών εμπειριών στους επισκέπτες θα 
ενισχύσει την οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική ευημερία του τόπου. 
Η ολοκλήρωση των στρατηγικών επιλογών της, Ολυμπιακά Ακίνητα 
Α.Ε., προς την επίτευξη των αναφερόμενων στόχων, θα αποτελέσει 
ορόσημο για την αναβάθμιση του βιωτικού επιπέδου των τοπικών 
κοινωνιών, ενώ η χρήση των ακινήτων θα ενισχύσει την απόδοση των 
κρατικών επενδύσεων.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΣΔΙΤ) :

1. Δυνατότητα χρηματοδότησης με ιδιωτικά κεφάλαια, Δημοσίων 
έργων και υπηρεσιών

2. Ταχύτερη υλοποίηση των υποδομών και υπηρεσιών αυτών
3. Ποιοτικότερες υποδομές με μεγαλύτερη λειτουργικότητα σε 

όλη τη διάρκεια της ζωής τους (ανάληψη από τους ιδιώτες της ευθύνης 
για τη συντήρηση των έργων).

4. Αποδοτικότερη και οικονομικότερη συντήρησή του καθώς και 
τη νωρίτερα παράδοσή του.

5. Μείωση του κόστους κατασκευής των έργων
6. Χρήση ιδιωτικών μέσων σε τομείς που το δημόσιο αδυνατεί: 

-έλλειψη στελεχών με τεχνογνωσία και ειδίκευση στην εφαρμογή
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σύγχρονων τεχνικοοικονομικών μεθόδων και εργαλείων διαχείρισης 
ανθρωπίνων πόρων. -Η  έλλειψη της απαραίτητης ευαισθησίας και 
εκπαίδευσης στην ορθολογική χρήση διατιθέμενων ενεργειακών 
πόρων.

7. Οικονομικότερη κατασκευή για το Δημόσιο. Ο τρόπος 
πληρωμής του ιδιώτη αμέσως μετά τη λειτουργία και όχι κατά τη 
διάρκεια της κατασκευής του ή παραλαβής του, παρέχει τη δυνατότητα 
τμηματικού καταμερισμού του κόστους κατασκευής των υποδομών σε 
μελλοντικούς προϋπολογισμούς του Δημόσιου Φορέα.

8. Βελτίωση του επενδυτικού κλίματος. Οι φορείς αναπτύσσουν 
πληροφορίες και νέες δημιουργικές δραστηριότητες με προβλέψιμα 
έσοδα και οικονομική σταθερότητα.

9. Έγκαιρη και πλήρης ενημέρωση των αρμοδίων Υπουργών κάθε 
φορά για τα εγκεκριμένα έργα ΣΔΙΤ, που έχει σαν αποτέλεσμα την 
ταχεία επίλυση τυχόν προβλημάτων.

10. Διευκόλυνση διαδικασιών ανάθεσης της σύμβασης ΣΔΙΤ λόγω 
του συντονισμού που παρέχει η Διυπουργική Επιτροπή αλλά και της 
υποστήριξης της Ειδικής Γραμματείας.

11. Ευελιξία και σαφήνεια νομικού πλαισίου.

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΣΔΙΤ) :

1. Μετατροπή κατεξοχήν Δημοσίων Αγαθών σε Ιδιωτικά μέσω 
της αρχής του αποκλεισμού από τη χρήση ενός έργου ΣΔΙΤ, η οποία 
επιτυγχάνεται δια της επιβολής ενός αντιτίμου -  πολλές φορές 
απαγορευτικού για κάποιες ασθενέστερες οικονομικά κοινωνικές 
ομάδες.

2. Μη εξυπηρέτηση του Δημόσιου συμφέροντος. Η σύμβαση για 
την εκμετάλλευση έργων ΣΔΙΤ από Ιδιωτικούς φορείς είναι δυνατόν να 
εμπεριέχει σε κάποιες περιπτώσεις τέτοιους όρους και διαδικασίες που 
να μη διασφαλίζουν την εξυπηρέτηση του Δημόσιου συμφέροντος, 
αλλά την αύξηση κέρδους του ιδιώτη.

3. Μονοπωλιακές συμπεριφορές. Η δυνατότητα του Ιδιωτικού 
φορέα να αυξάνει τη τιμή της προσφερόμενης υπηρεσίας ή προϊόντος 
κατά το δοκούν.
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4. Υποκατάσταση και Ιδιωτικοποίηση προγράμματος Δημόσιων 
Επενδύσεων.

5. Αλλοίωση προϋπολογισμού μέσω μετάθεσης τρεχουσών 
δαπανών.

6. Παραχώρηση νευραλγικών Υποδομών.
7. Παράδοση Δημόσιων Υπηρεσιών στην εκμετάλλευσή τους από 

Ιδιωτικά κερδοσκοπικά συμφέροντα.
8. Διαχείριση και Διοίκηση των υπηρεσιών από ιδιώτες.
9. Παραχώρηση ουσιωδών λειτουργιών. Στη παιδεία παραχώρηση 

γνώσης εκτός από υπηρεσίες κυλικείου, κτιρίου.
10. Εξωτερικές Οικονομίες κλίμακας. Ο ιδιωτικός φορέας κατά 

κανόνα ενδιαφέρεται λιγότερο για τις εξωτερικές επιβαρύνσεις που 
τυχόν προκόψουν, κατά τη φάση κατασκευής καθώς επίσης και τη 
φάση της λειτουργίας του έργου, αφού κατά κανόνα ενδιαφέρεται για 
τη μεγιστοποίηση του κέρδους.

11. Χειρότερης ποιότητας υπηρεσίες. Η προσπάθεια της μείωσης 
του κόστους λειτουργίας ενός έργου, μπορεί να οδηγήσει σε 
υποβάθμιση της παρεχόμενης ποιότητας.

Συχνά υποστηρίζεται και εύκολα διαπιστώνεται ότι ο σύγχρονος 
άνθρωπος, μολονότι έχει ικανοποιήσει πολλές από τις ανάγκες του, δεν 
είναι πραγματικά ευτυχισμένος. Προσπάθησε και κατάφερε να δώσει 
μια άνοδο στο βιοτικό του επίπεδο, να βελτιώσει τις συνθήκες 
διαβίωσής του, αγγίζοντας πολλές φορές τη τελειότητα. Δυστυχώς 
όμως μέχρι και σήμερα δε νιώθει την ευτυχία, διότι η πολυτέλεια που 
δημιούργησε όλα αυτά τα χρόνια έγινε μια χρυσή φυλακή για τον ίδιο, 
που τον αποξενώνει από τους συνανθρώπους του και τον βυθίζει 
καθημερινά στη μοναξιά του. Όλη αυτή η προσπάθεια για δημιουργία 
και εξέλιξη τον οδήγησε στο να χάσει το πραγματικό νόημα της 
ύπαρξής του. Το χειρότερο όμως απ’ όλα αυτά είναι ότι όσο και αν 
προσπαθήσει τώρα πια, δε μπορεί να ξεφύγει απ’ αυτή τη φυλακή. 
Διότι η δύναμη της συνήθειας, οι ανάγκες που έχει μάθει να 
δημιουργεί, η προσπάθεια για παραγωγή νέων προϊόντων, ο τρόπος 
σύγκρισης και επιλογής της κατηγορίας προϊόντος, θα τον κρατούν 
πάντα εγκλωβισμένο και υποταγμένο.

Φτάσαμε λοιπόν σε μια εποχή όπου οι λέξεις έχουν χάσει πια το 
νόημά τους. Σε μια εποχή όπου το δημόσιο αγαθό και το ιδιωτικό
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κέρδος μοιάζουν σαν όψεις του ίδιου νομίσματος. Επομένως είναι πολύ 
βασικό τώρα πια να προσπαθούμε να δώσουμε ότι καλύτερο πηγάζει 
από μέσα μας σ’ αυτή τη χώρα και να μη ξεχνάμε την ιστορία, τις 
βάσεις και τον προορισμό μας. Ξέρουμε πως αν δε γνωρίζουμε 
αληθινά- αντικειμενικά- ψύχραιμα- ελεύθερα την ιστορία της πατρίδας 
μας δε μπορούμε να την αγαπήσουμε πραγματικά. Υπάρχει αρκετός 
χρόνος για να διορθωθούν τα επαναλαμβανόμενα λάθη αλλά 
χρειάζεται και θέληση.

Είναι κρίμα να σκορπιζόμαστε πνευματικά για να παράγουμε 
αντικείμενα περιμένοντας τη στιγμή που θα μας χρησιμεύσουν (με 
πιθανότητα να μη μας χρησιμεύσουν ποτέ). Να φροντίσουμε σήμερα 
για μια υγειή κοινωνία που θα κληρονομήσουν οι μετέπειτα νέοι μας 
αύριο.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

❖  Ιστοσελίδες στο διαδίκτυο σχετικά με τα είδη των αγαθών..
♦> Βιβλίο Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Γ' Λυκείου
♦♦♦ Τίτλος : Εθνική διοίκηση και Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. 

Εκδότης : Παπαζήσης. Σειρά : Δημόσια πολιτική και Θεσμοί.Έτος 
έκδοσης : 2009

❖  Τίτλος : Όψεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο Ελληνικό 
Κράτος. Συγγραφέας: Μπαμπούνης Χάρης. Έτος έκδοσης 2008.

❖  Τίτλος Επιχειρήσεις των οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
Συγγραφέας Τριανταφυλλοπούλου Αθανασία. Εκδοτικός οίκος 
Ζαχαρόπουλος. Έτος έκδοσης 2008.

♦> Τίτλος : Διοικητική, Οικονομική, Κοινωνική Οργανισμών και 
Επιχειρήσεων.(δημόσιος και ιδιωτικός τομέας , κοινωνική πολιτική και 
θεσμικό πλαίσιο φορέων). Συγγραφέας Μάρδας Γεώργιος, Βαλκάνος. 
Εκδοτικός οίκος Παπαζήση. Έτος έκδοσης 2007.

❖  Διάφορες ιστοσελίδες στο ίντερνετ οι οποίες αναφέρονται σε 
πληροφορίες που συμπεριλήφθηκαν στην εργασία μου.
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