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Κυβερνητική Πολιτική Διαρθρωτικών Αλλαγών

Η διαρθρωτική πολιτική της κυβέρνησης εκτείνεται σ’ ένα ευρύτερο πλέγμα 

σχέσεων, πεδίων και καταστάσεων, με στόχο αφ’ ενός την αύξηση της 

παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας και την ενίσχυση του 

παραγωγικού δυναμικού, αλλά αφ’ ετέρου και την προσαρμογή του δημόσιου 

τομέα με την ευρύτερη έννοια στις ανάγκες της κοινωνίας, οι οποίες σήμερα 

κάτω από την επίδραση των διεθνών εξελίξεων, παίρνουν ένα δυναμικό 

χαρακτήρα.

Σε αντίθεση με τη συντηρητική εκδοχή της διαρθρωτικής πολιτικής, που 

προσβλέπει αποκλειστικά στην απορρύθμιση της αγοράς εργασίας, στην 

πλήρη απελευθέρωση των αγορών κεφαλαίου, προϊόντων και υπηρεσιών, 

στις ιδιωτικοποιήσεις και στην μείωση των κρατικών λειτουργιών,η 

διαρθρωτική πολιτική της κυβέρνησης :

• έχει ως κεντρική αφετηρία την ανάγκη να διαμορφωθεί ένας αναπτυξιακός 

δυναμισμός τόσο στον ιδιωτικό, όσο και κυρίως στο δημόσιο τομέα (λόγω 

της υστέρησης και βραδύτητας με την οποία το τμήμα αυτό της οικονομίας 

μετασχηματίζεται),

• εκτός από την οικονομική οπτική λαμβάνει υπόψη και ευρύτερες 

παραμέτρους που έχουν σχέση με την κοινωνία,τη συνοχή, το πολιτικό 

στοιχείο,

• συνδυάζεται με συμπληρωματικές παρεμβάσεις ή και με νέες ρυθμίσεις που 

περιορίζουν στα επιθυμητά όρια τα αποτελέσματα της απελευθέρωσης των 

αγορών, ώστε το αποτέλεσμα να είναι οικονομικά και αναπτυξιακά πιο 

αποδοτικό, αλλά και πολιτικά - κοινωνικά πιο ισόρροπο,



• είναι προσανατολισμένη αφ’ ενός μεν στους μεγάλους στόχους της ΟΝΕ, 

της ανάπτυξης και της σύγκλισης, αλλά με ορίζοντα που ξεπερνάει το 

2001,ώστε να διασφαλιστεί η κοινωνική και αναπτυξιακή ισορροπία της 

χώρας σε συνθήκες ενιαίου νομίσματος, αυξημένου ανταγωνισμού και 

μεταβολών που αναμένονται στο πεδίο των διεθνών οικονομικών σχέσεων 

(συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Στις συνθήκες παγκοσμιοποίησης που βιώνουμε σήμερα, η αύξηση της 

παραγωγικότητας και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας αποτελούν 

καθοριστικούς παράγοντες για την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική 

ευημερία. Η σταθεροποίηση της οικονομίας, ο χαμηλός πληθωρισμός, η 

νομισματική και συναλλαγματική σταθερότητα, τα μικρά ελλείμματα, 

αποτελούν αναγκαία συνθήκη για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. 

Όμως δεν αρκούν.

Η ελληνική οικονομία αντιμετωπίζει προβλήματα παραγωγικής και θεσμικής 

οργάνωσης και λειτουργίας. Ο ευρύτερος δημόσιος τομέας συνεχίζει να 

διακρίνεται από παραγωγή ελλειμμάτων, χαμηλή παραγωγικότητα και έλλειψη 

φιλικής διάθεσης προς τον πολίτη. Οι αγορές, και ιδιαίτερα η αγορά εργασίας, 

διακρίνονται από έλλειψη ικανότητας προσαρμογής. Ο τραπεζικός τομέας και 

οι δημόσιες επιχειρήσεις έχουν σχετικά υψηλό κόστος λειτουργίας. Ο 

φορολογούμενος πολίτης αντιμετωπίζει χαμηλή ποιότητα προσφερόμενων 

υπηρεσιών ενώ καλείται να καλύψει, μέσω του προϋπολογισμού, τα χρέη 

πολλών δημοσίων επιχειρήσεων και τραπεζών υπό κρατικό έλεγχο. 

Ορισμένα ασφαλιστικά ταμεία απειλούνται με κατάρρευση και επιβιώνουν 

χάρη στις επιχορηγήσεις του προϋπολογισμού. Όλα αυτά δημιουργούν 

έλλειμμα ανταγωνιστικότητας στην ελληνική οικονομία, και σηματοδοτούν 

κινδύνους που η κυβέρνηση οφείλει να αντιμετωπίσει έγκαιρα και υπεύθυνα.

Η κυβέρνησή μας μέχρι τώρα προχώρησε ήδη σε μια σειρά θεμελιακών 

διαρθρωτικών παρεμβάσεων, όπως :



1. Στο πεδίο της οργάνωσης του Κράτους

■ Κατάργηση του ιστορικά παγιωμένου πελατειακού συστήματος 

προσλήψεων στο δημόσιο και αντικατάστασή του με ένα αντικειμενικό 

σύστημα επιλογής.

■ Αντικειμενικές και αξιοκρατικές διαδικασίες επιλογής διοικήσεων ΔΕΚΟ και 

εισαγωγή επιχειρησιακών κριτηρίων στη λειτουργία τους.

■ Ανεξαρτησία Κεντρικής Τράπεζας.

■ Αναδιάρθρωση της οργάνωσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Σχέδιο 

Καποδίστριας) και συγκρότηση Περιφερειακών Διοικήσεων.

■ Θεσμός Συνηγόρου Πολίτη.

2. Στο πεδίο της απελευθέρωση/οργάνωσης βασικών περιοχών 

δραστηριότητας.

■ Διαμόρφωση σύγχρονου και ισχυρού θεσμικού πλαισίου για τη λειτουργία 

της κεφαλαιαγοράς, που έδωσε μια διαφορετική στήριξη και δυναμική στο 

θεσμό αυτό στην Ελλάδα.

■ Απελευθέρωση εναλλακτικών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

■ Προετοιμασία απελευθέρωσης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας που 

ψηφίστηκε και από τη χώρα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

■ Κατάργηση επετηρίδας ως συστήματος πρόσληψης δασκάλων στο 

εκπαιδευτικό σύστημα.

3. Μετοχοποιήσεις.

Λ ΟΤΕ.



■ ΔΕΠ

■ Τράπεζες.

4. Ιδιωτικοποιήσεις

■ Τρεις ναυπηγικές μονάδες.

■ Επιχειρήσεις ΟΑΕ, θυγατρικές τραπεζών.

■ Τράπεζα Κρήτης.

■ ΚΑΕ και Ιονική Τράπεζα (σε εξέλιξη).

5. Αναπτυξιακές διαρθρωτικές παρεμβάσεις.

■ Αναμόρφωση αναπτυξιακού νόμου με σημαντικά αποτελέσματα για τις 

επενδύσεις.

■ Προγραμματικές Συμφωνίες για τόνωση εγχώριας παραγωγής.

■ Σημαντική μείωση πραγματικών και ονομαστικών επιτοκίων ως 

αποτέλεσμα της πολιτικής δημοσιονομικής εξυγίανσης.

■ Ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα για τη βιομηχανία, τις MME, τη γεωργία, 

τις τηλεπικοινωνίες, τις μεταφορές και τον τουρισμό.

Ωστόσο, τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν και οι στόχοι που 

πρέπει να επιτευχθούν απαιτούν πρόσθετες και ουσιαστικές τομές.

Η ανάδειξη των ωφελειών από την ένταξή μας στην Οικονομική και 

Νομισματική Ένωση το 2001 υπαγορεύει την άμεση ανάληψη 

πρωτοβουλιών. Αν ενταχθούμε με έλλειμμα ανταγωνιστικότητας, η εγχώρια 

παραγωγή θα υποστεί μόνιμο πλήγμα. Η προσαρμογή της συναλλαγματικής 

ισοτιμίας της 14ης Μαρτίου ήταν μια αναγκαία κίνηση για την εξασφάλιση



ανταγωνιστικών συνθηκών. Για να έχει, όμως, μακροχρόνιες επιπτώσεις στην 

ανταγωνιστικότητα πρέπει να συνοδευτεί από συγκεκριμένες διαρθρωτικές 

παρεμβάσεις που έτσι κι αλλιώς αποσκοπούν στη μόνιμη αντιμετώπιση 

ορισμένων διαρθρωτικών προβλημάτων της οικονομίας μας. Οι διαρθρωτικές 

αυτές παρεμβάσεις αποτελούν μια ολοκληρωμένη δέσμη δράσεων με 

συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Το σκέλος αυτό της διαρθρωτικής πολιτικής στηρίζεται στους εξής λόγους :

1. Περιορισμός εμπλοκής Κράτους σε ζημιογόνες δραστηριότητες, αφ’ ενός με 

την ενίσχυση της παραγωγικής τους θέσης και αφ’ ετέρου με την 

κεφαλαιοποίηση των (συνήθως) χαμηλών σε απόλυτα μεγέθη μεγεθών της I 

αξίας τους. )

2. Ενίσχυση του παραγωγικού ιστού σημαντικών τομέων της οικονομίας με τη 

μετάβαση από μια παθητική και συνεχώς υποβαθμιζόμενη κατάσταση σε 

μια κατάσταση πιο δυναμική, που θα στηρίζει όχι μόνο την 

ανταγωνιστικότητα των συγκεκριμένων μονάδων, αλλά και του τομέα στον 

οποίο ανήκουν (περιπτώσεις Ιονικής Τράπεζας, αμυντικής βιομηχανίας, 

Θοίίθχ).

3. Εισαγωγή μηχανισμών ελέγχου, οι οποίοι πιέζουν για “ορθολογικοποίηση” 

της λειτουργίας φορέων και εξοικονόμηση σπατάλης πόρων (περιπτώσεις 

μετοχοποιήσεων και εκσυγχρονισμού ΔΕΚΟ). Το κύριο αποτέλεσμα της 

αύξησης της παραγωγικότητας των φορέων έχει ως υποπροϊόν και 

σημαντικά δημοσιονομικά οφέλη, τα οποία αφ’ ενός βοηθούν στην επίτευξη 

των στόχων της δημοσιονομικής προσαρμογής και του πληθωρισμού και 

αφ’ ετέρου αποτρέπουν περαιτέρω αυξήσεις φόρων ή περικοπές χρήσιμων 

δαπανών με τις οποίες ασκείται η κυβερνητική πολιτική.

4. Στοιχειώδης προσαρμογή των εργασιακών σχέσεων στα δεδομένα των 

νέων οικονομικών δεδομένων που διαμορφώνονται, με στόχο τη 

διευκόλυνση της ανάπτυξης, την αποτροπή αρνητικών επιδράσεων στην 

απασχόληση και τη ρύθμιση νέων φαινομένων.



5. Τον εξορθολογισμό σε πρώτη φάση μιας σειράς σχέσεων στο πεδίο της 

Κοινωνικής Ασφάλισης, ώστε να εξοικονομηθεί χρόνος μέχρι τη θέσπιση 

ρυθμίσεων πιο μακροχρόνιου και κρίσιμου χαρακτήρα για ένα εξαιρετικά 

κρίσιμο πρόβλημα.

Οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης είναι προσεκτικές, σταθμίζουν πολλές

παραμέτρους και αποτελούν τμήμα μιας συνολικότερης πολιτικής, η οποία

στα τελευταία χρόνια:

■ Υλοποιεί ένα εκτεταμένο επενδυτικό σχέδιο με πολλαπλούς στόχους 

περιφερειακής, αναπτυξιακής, κοινωνικής, και περιβαλλοντικής πολιτικής.

■ Εστιασε στη σύλληψη της φοροδιαφυγής και στην επέκταση της 

φορολογικής βάσης σε δραστηριότητες που δεν επιβαρύνονται.

■ Διατήρησε και ενίσχυσε τις κοινωνικές δαπάνες σε όλη τη διάρκεια ενός 

δύσκολου και φιλόδοξου προγράμματος δημοσιονομικής εξυγίανσης.

■ Εφάρμοσε μια εισοδηματική πολιτική στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, που 

ακόμα και μετά την αφαίρεση της επίδρασης της μη πλήρους 

τιμαριθμοποίησης, οδήγησε σε πραγματικές βελτιώσεις εισοδήματος 

αισθητά πάνω από το ονομαστικό ΑΕΠ.

■ Εισήγαγε, μεταξύ άλλων, σοβαρότατες θεσμικές αλλαγές στην κοινωνική 

πολιτική,ιδίως μέσω της ασφάλισης των αγροτών και του ΕΚΑΣ.

Οι δράσεις με τις οποίες επιδιώκεται η υλοποίηση των παραπάνω στόχων

αναφέρονται στα εξής πεδία :

Εργασιακές Σχέσεις

Οι αλλαγές που επιχειρούνται στις εργασιακές σχέσεις είναι αναγκαίες για την 

προσαρμογή της οικονομίας στο νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα. Η αλλαγή του 

παραγωγικού προτύπου διεθνώς έχει οδηγήσει σε ριζικές αλλαγές και στις 

εργασιακές σχέσεις. Με την ανεργία που υπάρχει και την αναρχία που



επικρατεί η προσαρμογή και ρύθμιση προτύπων που λειτουργούν πλέον 

ανασταλτικά στη διαδικασία της παραγωγικής αναδιάρθρωσης και ανάπτυξης 

της παραγωγής, καθίσταται όλο και πιο πιεστική. Η προσαρμοστικότητα της 

αγοράς εργασίας σε συνδυασμό με ένα σύνολο μέτρων αναβάθμισης του 

ανθρώπινου δυναμικού ενισχύουν την απασχόληση και συμβάλλουν στην 

πραγματική κατοχύρωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Κοινωνική Ασφάλιση

Η μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης θα πραγματοποιηθεί 

σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση περιλαμβάνει μέτρα εξυγίανσης και 

ορθολογικής λειτουργίας του συστήματος. Τα σημαντικότερα μέτρα αφορούν 

τη συγχώνευση επικουρικών ταμείων, την καταπολέμηση της 

εισφοροδιαφυγής, τον περιορισμό της σπατάλης στην ιατροφαρμακευτική 

περίθαλψη, τη μερική απελευθέρωση της διαχείρισης των διαθεσίμων των 

πλεονασματικών ταμείων και τον περιορισμό της απασχόλησης ορισμένων 

κατηγοριών συνταξιούχων. Ο χρόνος που θα κερδηθεί θα χρησιμοποιηθεί για 

το σχεδίασμά μιας ριζικής μεταρρύθμισης του συστήματος κοινωνικής 

ασφάλισης που θα διασφαλίζει τη μόνιμη βιωσιμότητά του και τη δίκαιη 

κατανομή των βαρών μεταξύ των γενεών. Τα μέτρα αυτά, που προωθούνται 

με διάλογο, θα ενισχύσουν σε μεσοπρόθεσμη βάση τη βιωσιμότητα των 

ταμείων.

Μετογοποιήσεκ

Η μεγάλη και ισχυρή παρουσία του κράτους σε σημαντικούς παραγωγικούς 

τομείς της οικονομίας στηρίζεται κατά κανόνα στο μονοπωλιακό χαρακτήρα 

των τομέων αυτών, στην ανάγκη προστασίας του πολίτη από κατάχρηση 

υπερβολικής δύναμης και στη διασφάλιση βασικών υπηρεσιών στο κοινωνικό 

σύνολο.



Αλλαγές στην τεχνολογία, στον τρόπο οργάνωσης των υπηρεσιών αυτών 

διεθνώς και ακόμα στις μορφές ανταγωνισμού, καθώς και η συσσώρευση 

σοβαρών αδυναμιών λειτουργίας και παραγωγικότητας στους τομείς αυτούς, 

κάνουν σκόπιμη την εισαγωγή μηχανισμών που θα περιορίζουν σημαντικά 

την αναποτελεσματικότητα και τη σπατάλη στη διαχείριση των πόρων, καθώς 

και την αδυναμία προσφοράς υπηρεσιών που απαιτεί σήμερα η κοινωνία και 

οικονομία από τους τομείς αυτούς.

Η μετοχοποίηση εισάγει ένα ισχυρό στοιχείο ορθολογικότητας ενώ επιτρέπει 

ταυτόχρονα τη διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα και της διοίκησης 

βασικών μονάδων/τομέων παροχής υπηρεσιών “κοινωνικής ωφέλειας”.

Στο μέτρο που οι τίτλοι των μετοχοποιημένων μονάδων (ή και των 

ιδιωτικοποιημένων από κάτω) διασπείρονται σε ευρύτερα στρώματα ή και 

στους εργαζόμενους, διαμορφώνονται και συνθήκες συμβολής/συμμετοχής 

τους στην προσπάθεια εξορθολογισμού της λειτουργίας των μονάδων αυτών, 

με θετικές επιπτώσεις.

Επίσης, δίνει τη δυνατότητα επιτάχυνσης του εκσυγχρονισμού των 

επιχειρήσεων αυτών, καθώς κάνει εφικτή τη σημαντική άντληση κεφαλαίων, 

που λόγω της δημοσιονομικής εξυγίανσης ή δεν θα ήταν δυνατό να 

εξευρεθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό, ή θα έπρεπε να συνδυαστούν 

με αυξημένες φορολογικές επιβαρύνσεις.

Η άντληση κεφαλαίων με χαμηλό κόστος από το Χρηματιστήριο είναι σήμερα 

ο μόνος τρόπος χρηματοδότησης των μεγάλων επενδύσεων εκσυγχρονισμού 

που απαιτούνται για την αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχουν. Η 

πολιτική των μετοχοποιήσεων στοχεύει, σε συνδυασμό με άλλες 

παρεμβάσεις, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης των δημοσίων 

επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, στη διεύρυνση των δραστηριοτήτων τους και 

στην αύξηση της απασχόλησης.

Για κάθε επιχείρηση έχουν σχεδιαστεί τα βήματα προετοιμασίας για τη 

μετοχοποίηση. Ήδη οι μεγαλύτερες μετοχοποιήσεις βρίσκονκχΡστο τελικό 

στάδιο. Από τις υπόλοιπες προς μετοχοποίηση ΔΕΚΟ μόνο τρεις δεν έχουν



προσλάβει χρηματοοικονομικό σύμβουλο γιατί δεν έχουν ολοκληρωθεί τα 

βήματα μετατροπής σε ΑΕ, ή συγχώνευσης. Επισυνάπτεται πίνακας με τις 

υπό μετοχοποίηση δημόσιες επιχειρήσεις, με ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα και 

τη μέθοδο μετοχοποίησης για κάθε μια από αυτές.

Εξυγίανση ΔΕΚΟ

Οι ελλειμματικές δημόσιες επιχειρήσεις αποτελούν βρόγχο για την οικονομία. 

Το κόστος της μη ανταγωνιστικής και ελλειμματικής λειτουργίας των 

επιχειρήσεων αυτών διαχέεται σε όλη την οικονομία με αποτέλεσμα τη 

μείωση της ανταγωνιστικότητας, ενώ το κοινωνικό σύνολο επιβαρύνεται με 

την κάλυψη των ελλειμμάτων.

Η εξυγίανση των δημοσίων επιχειρήσεων δεν είναι εφικτή πάντα με τη 

διαδικασία της μετοχοποίησης. Στις περιπτώσεις αυτές χρησιμοποιείται ως 

εργαλείο η αναδιάρθρωση και εξυγίανση.

Η πολιτική εξυγίανσης στοχεύει στη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών, 

στην αναβάθμιση της ανταγωνιστικής λειτουργίας των επιχειρήσεων, και στην 

ελάφρυνση του κράτους από τα μεγάλα ελλείμματα. Πρόκειται για μια 

προσπάθεια που υλοποιείται μέσα από την εκπόνηση επιχειρησιακών 

σχεδίων και την υπογραφή συμβολαίων διαχείρισης. Καταρχήν προωθείται η 

λειτουργική αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων και η προσαρμογή της 

οργανωτικής τους δομής έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις σημερινές 

απαιτήσεις της οικονομίας, στην πραγματική ζήτηση και τον ανταγωνισμό. 

Επίσης, επιδιώκεται η εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης πολιτικής με την 

εισαγωγή νέων οργανισμών προσωπικού και κανονισμών εργασίας. Τέλος, 

εφαρμόζονται σχέδια χρηματοοικονομικής εξυγίανσης και επενδυτικά 

προγράμματα εκσυγχρονισμού. Επισυνάπτεται πίνακας που δείχνει τη φάση 

υλοποίησης των προγραμμάτων εξυγίανσης της κάθε Δημόσιας Επιχείρησης.

Τα μέτρα εξυγίανσης αφορούν 48 επιχειρήσεις με 158.000 εργαζόμενους και 

ένα κύκλο εργασιών που υπερβαίνει τα 3,4 τρις δραχμές (περίπου 10% του 

ΑΕΠ). Έχουν ήδη εκπονηθεί 25 στρατηγικίΗξάΓΝεπιχειρησιακά σχέδια σε 15 

ΔΕΚΟ ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη άλλ</ πέντε./ Τα ολοκληρωμένα σχέδια



καλύπτουν 76.000 εργαζόμενους (περίπου το 50% του συνόλου). Έχουν 

επίσης ετοιμαστεί τρία συμβόλαια διαχείρισης.

Ιδιωτικοποιήσεις εταιρειών - τραπεζών.

Εκτός από τις βασικές επιχειρήσεις/τομείς που έχουν κρίσιμη οικονομική και 

κοινωνική σημασία στη λειτουργία του συνολικού συστήματος, υπάρχουν μια 

σειρά από άλλες μονάδες, οι οποίες μπορούν να ιδιωτικοποιηθούν χωρίς 

επιπτώσεις ή παρενέργειες για τη λειτουργία του Κράτους.

Επιχειρήσεις όπως τα ΚΑΕ, ορισμένες μικρές τράπεζες, επιχειρήσεις του ΟΑΕ 

ή άλλων δημόσιων φορέων θα ιδιωτικοποιηθούν, ώστε να ενισχυθεί το 

παραγωγικό αποτέλεσμα, και να περιοριστεί το κράτος σε δραστηριότητες 

που είναι πολύ πιο κρίσιμες για τη λειτουργία του. Ωστόσο, στον ορίζοντα 

υπάρχουν και μονάδες ακόμα πιο σημαντικές, και ιδιαίτερα :

■ Αθηναϊκή Χαρτοποιία, για την οποία αναμένεται απόφαση σύντομα και η 

οποία θα εξασφαλίζει ανταγωνιστικότητα, απασχόληση και μεγιστοποίηση 

του δημόσιου και κοινωνικού οφέλους,

■ Λάρκο, για την οποία υλοποιείται σχέδιο εξυγίανσης - αναδιάρθρωσης και

διευρενώνται πιθανά σενάρια αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης τα 

χρόνιων προβλημάτων της.

Εξυγίανση της Αμυντικής Βιομηχανίας

Οι κρατικές αμυντικές βιομηχανίες παρουσιάζουν, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο 

βαθμό, προβλήματα χαμηλής παραγωγικότητας, υπεράριθμου προσωπικού, 

μη ανταγωνιστικού κόστους, διοίκησης που δεν μπορεί να λειτουργήσει με 

απαιτούμενη ευελιξία και αποτελεσματικότητα. Τα παραπάνω οδηγούν σε 

πολλές περιπτώσεις στην ανάγκη σημαντικής επιδότησης της λειτουργίας 

τους.



Το μεγαλύτερο πρόβλημα των κρατικών αμυντικών βιομηχανιών είναι το 

υπεράριθμο προσωπικό που εκτιμάται συνολικά σε 1700 περίπου άτομα 

(ΠΥΡΚΑΛ : 600, ΕΒΟ : 500, ΕΑΒ : 300, ΕΛΒΟ : 300). Στη συντριπτική του 

πλειοψηφία πρόκειται για μη άμεσα παραγωγικό, κυρίως διοικητικό 

προσωπικό.

Οι ενέργειες που προωθούνται για την εξυγίανση των επιχειρήσεων αμυντικής 

βιομηχανίας είναι οι εξής :

0

0

Ψήφιση νομοθετικής διάταξης που θα προβλέπει τη δυνατότητα σταδιακής 

μετάταξης υπερρρθμου προσωπικού στο χώρο της Άμυνας και της 

Δημόσιας Τάξης.

Ολοκλήρωση επιχειρησιακών σχεδίων για τις τρεις βιομηχανίες (ΕΑΒ, ΕΒΟ, 

ΠΥΡΚΑΛ) καθώς καιΝπίόσληψη διεθνούς συμβούλου για υποβολή 

προτάσεων αναδιάρθρωσης\ης αμυντικής βιομηχανίας. Τα επιχειρησιακά 

σχέδια της ΕΑΒ και ΕΒΟ ^ουν-οΧρκληρωθεί ε^ώ της ΠΥΡΚΑΛ αναμένονται 

στο τέλος Ιουλίου. Ο διεθνήςσϊίμβόυλος 9α προσληφθεί στη συνέχεια 

αφού οριστικοποιηθεί το αντικείμενο της εργασίας του με δεδομένη την 

ύπαρξη των επιχειρησιακών σχεδίων.

0 Προώθηση ορισμένων ρυθμίσεων από το Υπουργείο Οικονομικών που 

απαλλάσσουν τις εταιρίες από οικονομικά βάρη και βελτιώνουν την 

οικονομική κατάσταση. (Διαγραφή οφειλών ΠΥΡΚΑΛ προς ΙΚΑ, 

μετοχοποίηση οφειλών ΠΥΡΚΑΛ προς ΟΑΕ, ανάληψη δανειακών 

υποχρεώσεων ΕΑΒ κλπ).

0 Επιλογή χρηματοοικονομικού συμβούλου για πρόταση αποκρατικοποίησης 

ΕΛΒΟ.

Συμπερασματικά, απαιτείται να προωθηθεί σύντομα η αναδιάρθρωση των 

εταιριών με έμφαση στη μείωση του πλεονάζοντος προσωπικού, τη βελτίωση 

της οργάνωσης και λειτουργίας τους, τη δραστηριοποίηση στις διεθνείς αγορές 

και σε εμπορικούς τομείς. Παράλληλα, θα πρέπει να επιταχυνθεί η ροή 

παραγγελιών αμυντικού υλικού από το ΥΕΘΑ.



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Α. Αττοκρατικοττοιήσεκ από 1.1.1997 έως 30.6.1998 

I. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΑΕ

Επιχείρηση Κλάδος Τίμημα 
(σ ε χ ιλ ιά δ ες  

δ Ρ Χ )

Θέσεις
εργασίας

1 ΚΕΡΑΦΙΝΑ
Α.Β.Ε.Τ.Ε.

Παραγωγή ειδών 
υγιεινής

420.000 145/1* 
χρόνας 
132 /2* 
χρόνας 

125/ 
3*, 4*, 

5*
χρόνας

2 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΕΤΟΙΜΩΝ 
ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 
ΒΟΛΟΥ Α.Ε.

Κ λω σ τοϋφ α ντουρ γ ία 225.000 20 για 5 
χρόνια

3 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΧΑΡΤΟΥ(MEA) 
Α.Ε

Χαρτοβιομηχανία 2.173.000 165 για 
5

χρόνια

4 ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
(ΜΕΒ) Α.Ε.

Μ εταλλευτική 78.000

5 ΧΡΩΜΑΤΟΥΡΓΙΑ 
ΧΡΩΠΕΙ Α.Ε.

Χ ρω ματουργ ία 1.590.000

6 ΚΛΩΣΤΟ 
ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ 
Ν.ΦΑΛΗΡΟΥ 
(ΓΑΒΡΙΗΛ) Α.Ε.

Κ λω σ τοϋφ α ντουρ γ ία 1.225.000

7 ΠΕΙΡΑΪΚΗ - 
ΠΑΤΡΑΪΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΒΑΜΒΑΚΟΣ Α.Ε.

Κ λω σ τοϋφ α ντουργ ία 2.525.000



Επιχείρηση Κλάδος Τίμημα 
(σε χιλιάδες 

δΡΧ·)
1 ΑΛΦΑ ΑΒΕ Βιομηχανία

Τηλεπικοινωνιών
294.993

2 ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ 
ΑΦΟΙ ΛΕΚΚΑ

Κ λω σ το ϋ φ α ντο υ ρ γ ία 1.400.000

3 ΒΙΕΛ Α.Ε. Βιομηχανία
Λειαντικών

229.966

III. ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επιχείρηση Κλάδος Τίμημα 
(σε χιλιάδες 

δΡΧ·)

Θέσεις
εργασίας

1 ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Α.Ε.

Ναυπηγεία 30.000.000 750 Θέσεις 
για έξη 

χρόνια συν 
300.000 

εργατοώρες 
ετησίως για 
τρία χρόνια

2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ

Ενέργεια 83.786.400
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B. Αποκρατικοποιήσεκ που - κατά tic εκτιυήσειο των αρυοδίων Φορέων - 
θα ολοκληρωθούν εντός του 1998

I. ΟΑΕ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΥΤΟΥ

Επιχείρηση Εξέλιξη - Προβλήματα

1. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Εχει προγραμματισθεί το κλείσιμο του 
Οργανισμού μέχρι τέλους του 1998. 
Εχει προσληφθεί σύμβουλος για τη 
προετοιμασία του κλεισίματος. Εντός 
του Ιουλίου παρουσιάζονται όλα τα 
πιθανά σενάρια. Θα ανακύψουν 
ζητήματα όσον αφορά στην 
αντιμετώπιση των τεράστιων οφειλών, 
την τύχη του προσωπικού και την 
υποκατάσταση στα δικαιώματα και 
υποχρεώσεις του Οργανισμού.

2. ΑΘΗΝΑΪΚΗ
ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ

1. Μετά την ολοκλήρωση των 
διαπραγματεύσεων με τους 
ενδιαφερομένους επενδυτές, η 
Κυβέρνηση έχει προκρίνει την 
προσφορά της εταιρείας Lochridge, 
κυρίως λόγω της μεγάλης διαφοράς 
από τη δεύτερη σε σχέση με τον 
αριθμό των θέσεων εργασίας που 
εγγυάται.

2. Η τελική απόφαση πρέπει να 
ληφθεί από τους μετόχους ΟΑΕ και 
ETE (μέχρι 9/7) και να εγκριθεί από 
τους πιστωτές (κυρίως Τράπεζες - 
και του εξωτερικού- και Δημόσιο).

3. Το μεγάλο νομικό πρόβλημα του 
αμφισβητούμενου ιδιοκτησιακού 
καθεστώτος θα επιλυθεί είτε με τη 
παροχή εγγύησης του Ελληνικού 
Δημοσίου είτε με νομοθετική 
ρύθμιση η οποία είναι έτοιμη.

4. Στη καλύτερη περίπτωση 
διασφαλίζονται 1250 θέσεις 
εργασίας ενώ θα γίνουν 350 
απολύσεις, εκ των οποίων 180 
εργαζόμενοι καλύπτονται από τα 
μέτρα κοινωνικής προστασίας που 
έχουν ήδη ψηφισθεί.

5. Το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί 
προβλέπει την υπογραφή της 
σύμβασης μεταβίβασης μέχρι την 
30/7, η τήρησή του όμως, εξαρτάται 
σε μεγάλο βαθμό από τις 
αντιδράσεις όλων των



εμπλεκομένων.
3. ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ Ε.Γ.Λ. Στην τελική φάση ειδικής εκκαθάρισης. 

0 Δήμος Πατρέων επιχειρεί να 
μπλοκάρει πλειστηριασμούς αφού 
ενδιαφέρεται για τα 
εκπλειστηριαζόμενα ακίνητα.

4. ΕΛΙΝΤΑ- AZIN KO Οι διαφωνίες ΟΑΕ - υποψηφίου 
αγοραστή εκκρεμοδικούν σε διαιτησία 
με αποτέλεσμα τη καθυστέρηση στην 
αποκρατικοποίηση της εταιρείας.

5. ΒΩΞΙΤΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Τίθεται σε ειδική εκκαθάριση. 
Ανακύπτει ζήτημα χρηματοδότησης 
της εταιρείας κατά το στάδιο 
εκκαθάρισής της. Την εκκαθάριση 
πρέπει να αναλάβει η ETE, ζήτημα για 
το οποίο υπάρχουν αντιρρήσεις.

6. ΛΑΡΚΟ Υλοποιήθηκε σχέδιο οικονομικής 
εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης της 
επιχείρησης. Διαγράφτηκαν 27 δις 
δρχ., ενώ εκκρεμούν άλλα 24 δις δρχ.. 
Την τελευταία δετία υπήρχε μία 
συνεχής βελτίωση της εικόνας της, 
λόγω της συνεχούς αύξησης της 
παραγωγής, του κύκλου εργασιών, 
της παραγωγικότητας κ.α. Για την 
αντιμετώπιση όμως της κρίσης που 
πλήττει την διεθνή αγορά του νικελίου 
(σήμερα η τιμή του είναι στα 2,90 $ /Lb 
-η χαμηλότερη ιστορικά- γίνονται οι 
εξής ενέργειες:
• Προσφυγή της διοίκησης της 

επιχείρησης στον Οργανισμό 
Μεσολάβησης και Διαιτησίας για 
πάγωμα τακτικών απολαβών για το 
1998, για τροποποίηση του 
χορηγούμενου bonus κ.α.

• Αποδοχή αιτήσεων για οικειοθελείς 
αποχωρήσεις μέχρι 200 
εργαζομένων με καταβολή των 
αποζημιώσεών τους και ένταξή 
τους στα ισχύοντα κοινωνικά μέτρα

• Λοιπά μέτρα μείωσης δαπανών 
(οικονομική διαχείριση 
ανταλλακτικών, μείωση 
υπεργολαβιών κ.α.)

• Διερεύνηση από ΕΤΕΒΑ και ING 
Barings, της διεθνούς αγοράς για 
εξεύρεση επενδυτικού στρατηγικού 
ενδιαφέροντος. Πιθανολογείται 
περιορισμένο επενδυτικό 
ενδιαφέρον λόγω και της αρνητικής 
διεθνούς συγκυρίας.
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II. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΤΒΑ

1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΕΛΒΟ) 
Α.Ε.

Σε διαδικασία επιλογής 
χρηματοοικονομικού συμβούλου που 
θα αναλάβει το έργο της εισήγησης 
εναλλακτικών τρόπων 
αποκρατικοποίησης. Ζητήματα 
ανακύπτουν σε σχέση με παλαιό 
νομικά θέματα, το περιορισμένο 
ενδιαφέρον αξιόλογων 
χρηματοοικονομικών συμβούλων και 
τις πιθανολογούμενες αντιδράσεις του 
προσωπικού.

2. ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΑΥΛΙΔΑΣ 
Α.Ε.

Υλοποιήθηκαν οι αναγκαίες 
νομοθετικές παρεμβάσεις. Ξεκίνησαν 
ήδη οι διαγωνιστικές διαδικασίες για τη 
πώληση των εγκαταστάσεων του 
ναυπηγείου. Στις 16/7 δημοσιεύεται η 
προκήρυξη υποβολής δεσμευτικών 
προσφορών. Ενδεχομένως 
ανακύψουν ζητήματα από την 
υφιστάμενη μίσθωση Λελάκη, τον 
διπλό διαγωνισμό (Π/Δ ΑΥΛΙΣ) και τη 
πιθανή απώλεια θέσεων εργασίας.

3. Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΑΖΩΤΟΥΧΩΝ
ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

Τέθηκε σε ειδική εκκαθάριση. Σε 
εξέλιξη πλειοδοτικός διαγωνισμός για 
τη πώληση του ενεργητικού. 
Πιθανολογείται περιορισμένο 
επενδυτικό ενδιαφέρον.

4. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.

Προετοιμασία πλειοδοτικού 
διαγωνισμού για τη πώληση των 
μετοχών της εταιρείας.

III. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΛΕΒΜΕ

1. ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΑ
ΕΛΛΑΔΟΣ

Σε εξέλιξη πλειοδοτικός διαγωνισμός 
για τη πώληση της μονάδας υψηλής 
πυκνότητας πολυαιθυλενίου. Κλήθηκε 
ο δεύτερος πλειοδότης να υπογράψει 
τη σύμβαση μεταβίβασης.

2. ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΣΙΔΗΡΟΚΡΑΜΑΤΑ Α.Ε.

Διερεύνηση από την ΕΤΕΒΑ της 
διεθνούς αγοράς για την ύπαρξη 
πιθανού ενδιαφέροντος στρατηγικών 
επενδυτών. Υπάρχει έντονη ταμειακή 
στενότητα ενώ πιθανολογείται το 
περιορισμένο επενδυτικό ενδιαφέρον.



Αναμένεται η εισαγωγή της στο 
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών εντός 
του 1998. Ζητήματα ανκύτττουν σε 
σχέση με τη Τοπική Αυτοδιοίκηση, 
τους επιχειρηματίες του χώρου καθώς 
και παλαιό νομικά θέματα. Θα 
απαιτηθεί σχετική νομοθετική ρύθμιση.

IV. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

1. ΙΦΕΤ- ΜΟΝΑΔΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ

Σε εξέλιξη διαγωνισμός για τη πώληση 
της μονάδας.

2. ΙΦΕΤ - ΜΟΝΑΔΑ 
ΦΙΛΤΡΟΥ ΤΕΧΝΗΤΟΥ 
ΝΕΦΡΟΥ

Σε εξέλιξη διαγωνισμός για τη πώληση 
της μονάδας.

3. ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ Α.Ε.

Σε εξέλιξη διαγωνισμός για τη πώληση 
των μετοχών της εταιρείας.

V. ΕΟΜΜΕΧ - ΙΓΜΕ

Το Υπουργείο Ανάπτυξης προωθεί νομοσχέδιο στη Βουλή (εφόσον 
συμφωνήσει το ΥΠΕΘΟ) για την αναδιοργάνωση και ανασυγκρότηση 
τους.
Θεσπίζονται αρμοδιότητες στη περιφέρεια, καταργούνται οι περιφερειακές 
μονάδες των Οργανισμών και το προσωπικό τους μπορεί να μεταταχθεί 
στις Περιφέρειες και Νομαρχίες.

VI. ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Μετατροπή των Κεντρικών Αγορών Αθηνών και Θεσσαλονίκης σε Α.Ε. 
Εχει δημιουργηθεί το οξύμωρο σχήμα να είναι Α.Ε. με εργαζόμενους 
δημοσίους υπαλλήλους.



ÎIFOI PAMMA ΜΕΤΟΧΟΙΙΟΠΙΣΕίΙΝ  
(Μεταβίβαση μειοψηφικού πακέτου Μετοχά>ν)

ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΣΤΕΡΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΦΑΣΗ ΜΕΤΟΧΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

ΕΛΛ.ΠΕ 404 6/98 20% ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
ΡΥΘΜΙΣΗ

OTE 22741 9/98 ΠΡΟΣΘΕΤΟ 15-20% ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
ΡΥΘΜΙΣΗ

ΔΕΘ 333 10/98 ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΔΥΟ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ 

ΜΕΤΟΧΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΙ Ο 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ

ΑΕΔΠί 184 11/98 ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΠΑΛΙΑΣ 
ΕΤΑΙΡΙΑΣ/

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΙ Ο 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
ΡΥΘΜΙΣΗ

CATERING 1077 11/98 ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ 25% ΜΕΣΩ 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΙ Ο 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
ΡΥΘΜΙΣΗ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
100 12/98 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ HOLDING/ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΙΑ 
ΛΙΛΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΙ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ 
HOLDING

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
ΡΥΘΜΙΣΗ

ΕΥΔΑΠ 4745 3/99 ΙΔΡΥΣΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΜΕΤΟΧΟΠΟΙΙΙΣΙΙ ΤΙΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Η 
ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

ΜΕΤΟΧΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
ΡΥΘΜΙΣΗ

ΟΥΘ&ΟΑΘ 616 5/99 ΙΔΡΥΣΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΜΕΤΟΧΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η 
ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ/ 

ΠΡΩΤΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.98

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΟΔΙΕ 294 6/99 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΕ/ ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΕΧΕΙ ΙΙΡΟΣΛΗΦΘΕΙ Ο 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ

ΟΛΘ 797 6/99 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΑΕΙ ΙΔΡΥΣΗ 
ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΜΕΤΟΧΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ

ΕΧΕΙ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΤΟ ΠΔ 
ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΟΛΠ 2160 9/99 METATPOIIH ΣΕ ΑΕ/ ΙΔΡΥΣΗ 
ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΜΕΤΟΧΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ

ΕΧΕΙ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΤΟ Ι1Δ 
ΓΙΑ METATPOIIH

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ



ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΣΤΕΡΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΦΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

ΚΑΕ 418 7/98 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΟΥ 80% 
ΜΕΣΩ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1555 4/98 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΣΩ 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ - ΘΕΣΕΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΡΗΤΗΣ 1458 7/98 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΣΩ 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΑΟΚΛΗΡΩΘΙΙΚΕ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
ΡΥΘΜΙΣΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

584 7/98 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΣΩ 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΛΙΙΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΙΟΝΙΚΗ 4097 8/98 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΣΩ 
ΧΡΙΙΜ ΑΤΙΣΤΙΙΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ
ΙΙΡΟΚΙΙΡΥΞΙΙ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ


