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Tax Audit Experiment in Denmark”, NBER
Working Paper No 15769, Φεβρουάριος.

Slemrod, J. and S. Yitzhaki (2002), “Tax
Avoidance, Evasion and Administration”, στο:
Auerbach, A. and M. Feldstein (επιµ.), Handbook of Public Economics, Vol. 3.

Μπαλφούσιας Αθ. (1998), ∆ιαχειριστικό
Κόστος του Ελληνικού Φορολογικού Συστήµατος, ΚΕΠΕ.

ΕΙ∆ΙΚΟ ΘΕΜΑ 3: ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ
Το Ελληνικό ∆ηµόσιο αποτελεί τον µεγαλύτερο ιδιοκτήτη ακίνητης περιουσίας στην
Ελλάδα. Ωστόσο, µε την καταγραφή, προστασία, διαχείριση και αξιοποίηση αυτής της
περιουσίας ασχολούνται πολυάριθµοι φορείς
µε διαφορετικές ή επικαλυπτόµενες αρµοδιότητες, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα
δύσκολη τη συνολική αποτίµησή της. Πρόσφατες εκτιµήσεις που είδαν το φως της
δηµοσιότητας ανεβάζουν την αξία της ακίνητης περιουσίας του ∆ηµοσίου (κεντρικής
κυβέρνησης, οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης,
άλλων ΝΠ∆∆, κληροδοτηµάτων, δηµόσιων
επιχειρήσεων κ.ά.) στα 300 περίπου δισεκ.
ευρώ. 46 Τη διαχείριση του µεγαλύτερου
µέρους της δηµόσιας ακίνητης περιουσίας
έχει αναλάβει σήµερα η Κτηµατική Εταιρία
του ∆ηµοσίου (ΚΕ∆), η οποία σύµφωνα µε
τον ιδρυτικό της νόµο αποβλέπει στην ενιαία
διοίκηση και αξιοποίηση της περιουσίας του
∆ηµοσίου, καθώς και στην υλοποίηση στεγαστικών προγραµµάτων των υπηρεσιών του
∆ηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου
τοµέα. 47 Η ΚΕ∆ διαχειρίζεται περίπου το
92% των ακινήτων που ανήκουν στο Ελληνικό ∆ηµόσιο, ενώ το υπόλοιπο ανήκει σε
άλλους δηµόσιους φορείς – υπουργεία, Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης (ΕΤΑ), Ολυµπιακά Ακίνητα, ∆ηµόσια Επιχείρηση Πολεοδοµίας και Στέγασης, ΑΓΡΟΓΗ-αγροτική
γη (η ΑΓΡΟΓΗ ΑΕ τίθεται σε εκκαθάριση
σύµφωνα µε το νοµοσχέδιο για την κατάργηση ή συγχώνευση φορέων του δηµόσιου
τοµέα), Ταµείο Εθνικής Άµυνας, ασφαλιστικά ταµεία κ.ά. 48

Το πρόβληµα µε τη διαχείριση της δηµόσιας
ακίνητης περιουσίας συνδέεται µε την ανυπαρξία κεντρικής πολιτικής και ενός συνεκτικού και ολοκληρωµένου σχεδίου αξιοποίησης, µε έµφαση στη διαφάνεια, τον έλεγχο
και την αποδοτικότητα. Ο τρόπος µε τον
οποίο επιδιώχθηκε η αξιοποίηση της δηµόσιας ακίνητης περιουσίας τις προηγούµενες
δεκαετίες παρουσιάζει σοβαρά µειονεκτήµατα. Ο κάθε φορέας ή υπουργείο είχε την
ευθύνη της αξιοποίησης της “δικής του” ακίνητης περιουσίας είτε µέσα από τους ήδη
υπάρχοντες γραφειοκρατικούς µηχανισµούς
είτε συγκροτώντας κατά περίπτωση εταιρίες
(Ολυµπιακά Ακίνητα κ.ά.) που είχαν στο χαρτοφυλάκιό τους περιορισµένο αριθµό ακινήτων. Εκτός από τις συνέπειές της για το διαχειριστικό κόστος και την οικονοµική αποδοτικότητα, η εν λόγω πολιτική αξιοποίησης
βαρύνεται και από περιπτώσεις αδιαφανούς
διαχείρισης των παράλληλων µηχανισµών
αξιοποίησης, που έδιναν την ευκαιρία σε
ιδιωτικά συµφέροντα να εκµεταλλεύονται και
46 Στην αξία των 300 δισεκ. ευρώ δεν περιλαµβάνεται η εκκλησιαστική περιουσία. Πάντως, σε περυσινή έκθεσή του για την Ελλάδα
(Greece – Selected Issues, Αύγουστος 2009, Κεφάλαιο ΙΙ, σελ. 910), το ∆ΝΤ έκανε µια έµµεση εκτίµηση της περιουσίας του Ελληνικού ∆ηµοσίου, από την οποία προκύπτει ότι το Ελληνικό ∆ηµόσιο το 2008 διέθετε καθαρό απόθεµα πάγιου κεφαλαίου αξίας ίσης
µε το 51% του ΑΕΠ (δηλαδή της τάξεως των 125 δισεκ. ευρώ).
Σύµφωνα όµως µε τη µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε, δεν
περιλαµβάνεται η αξία της γης, ενώ η αξία του αποθέµατος του
κεφαλαίου υπολογίστηκε έµµεσα, ως το συσσωρευµένο αποτέλεσµα επενδύσεων από το 1960 µέχρι και το 2008.
47 Η ΚΕ∆ ιδρύθηκε το 1979 µε τον Ν. 973/1979, ως νοµικό πρόσωπο
ιδιωτικού δικαίου µε έδρα την Αθήνα. Εποπτεύεται από τον
Υπουργό Οικονοµικών και είναι ανώνυµος εταιρία µε µοναδικό
µέτοχο το Ελληνικό ∆ηµόσιο.
48 Με βάση τις χρήσεις, η περιουσία του ∆ηµοσίου µπορεί να διακριθεί στα ακίνητα που ιδιοχρησιµοποιούνται από υπηρεσίες του
∆ηµοσίου, στα ακίνητα που εκµισθώνονται για απόδοση εισοδήµατος, στη µη αξιοποιούµενη δηµόσια περιουσία, η οποία µπορεί
να αναπτυχθεί και να αξιοποιηθεί στο µέλλον, και στη δηµόσια
περιουσία µε νοµικές εκκρεµότητες και άλλους περιορισµούς
(καταπατηµένες εκτάσεις, ακίνητα αµφισβητούµενου ιδιοκτησιακού καθεστώτος, ακίνητα µε πολεοδοµικές εκκρεµότητες κ.ά.).
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να αποσπούν µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο
µέρος της δηµόσιας περιουσίας.
Εκφράζεται συχνά η άποψη ότι η τεράστια,
συγκριτικά µε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ακίνητη περιουσία του Ελληνικού
∆ηµοσίου κρύβει σηµαντικές υπεραξίες που
θα µπορούσαν να συµβάλουν στην οικονοµική
ανάπτυξη, στην αναβάθµιση του αστικού περιβάλλοντος και του δηµόσιου χώρου, αλλά και
να ενισχύσουν τα δηµόσια έσοδα. Ωστόσο,
φαίνεται να υπάρχουν ορισµένοι περιορισµοί
σε κάθε τέτοια προσπάθεια. Ειδικότερα:
(α) Το Ελληνικό ∆ηµόσιο δεν γνωρίζει το µέγεθος της ακίνητης περιουσίας του, κυρίως λόγω
της ανυπαρξίας πλήρους και ακριβούς κτηµατολογίου. Η πραγµατική αξία της δηµόσιας
περιουσίας θα αναδειχθεί µε αξιοπιστία µετά
την οριοθέτηση των περιουσιακών στοιχείων
του ∆ηµοσίου και τον απαιτούµενο διαχωρισµό
της κοινόχρηστης περιουσίας (η οποία είναι
εκτός συναλλαγής και δεν µπορεί να εκποιηθεί,
αν και η χρήση της µπορεί να παραχωρηθεί σε
τρίτους µε αντάλλαγµα) από την αξιοποιήσιµη
δηµόσια περιουσία (οικόπεδα, κτίρια, αγρούς,
λατοµεία, αλυκές κ.λπ.) που µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο εµπορικής συναλλαγής.
(β) Η µη κτηµατογράφηση της δηµόσιας περιουσίας έχει δώσει έδαφος σε συνεχείς καταπατήσεις και χρόνιες δικαστικές διενέξεις, µε
σηµαντικά νοµικά προβλήµατα διεκδικήσεων
που παρεµποδίζουν την αξιοποίηση σηµαντικού τµήµατός της.
(γ) Με την καταγραφή, προστασία, διαχείριση
και αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας
ασχολείται µεγάλος αριθµός φορέων (υπουργεία, ασφαλιστικοί οργανισµοί, η ΚΕ∆ και οι
άλλες εταιρίες που είχε συστήσει το ∆ηµόσιο,
ειδικές υπηρεσίες των εφοριών, οργανισµοί
τοπικής αυτοδιοίκησης κ.ά.), µε διαφορετικές,
επικαλυπτόµενες ή αντικρουόµενες αρµοδιότητες που καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολη τη
συνολική αποτίµηση και αξιοποίησή της.
(δ) Μεγάλο µέρος των δηµόσιων ακινήτων
έχουν πολλαπλές δεσµεύσεις και περιορι-
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σµούς ως προς την αξιοποίησή τους, µε αποτέλεσµα να διαµορφώνεται η εµπορική αξία
της δηµόσιας περιουσίας σε πολύ χαµηλότερα
επίπεδα από εκείνα της αγοράς. Ειδικότερα,
πολλά σηµαντικά αστικά ακίνητα εντός σχεδίου πόλεως, που θα είχαν πολύ µεγάλη εµπορική αξία εάν ήταν ιδιωτικά, υπόκεινται σε
σοβαρούς περιορισµούς ως προς την εκµετάλλευσή τους. Αυτό ισχύει και για πολλά
άλλα δηµόσια ακίνητα και εκτάσεις σε παραθαλάσσιες κυρίως περιοχές, τα οποία έχουν
περιορισµένη προοπτική αξιοποίησης µε
εµπορικούς όρους, λόγω των περιορισµών που
τίθενται (προστασία του περιβάλλοντος ή της
τοπικής αρχιτεκτονικής ταυτότητας, αρχαιολογικοί περιορισµοί, χαρακτηρισµοί δασαρχείων κ.λπ.).
(ε ) Σηµαντικοί περιορισµοί, που συνήθως
έχουν τεθεί από την πλευρά των δωρητών,
δεσµεύουν συνήθως την αξιοποίηση της περιουσίας των κληροδοτηµάτων η οποία έχει
περιέλθει στο ∆ηµόσιο. Η νοµοθεσία που διέπει το καθεστώς εποπτείας των κληροδοτηµάτων θα πρέπει να αναµορφωθεί, καθώς ο
µηχανισµός παρακολούθησης και διοίκησής
τους έχει αποδειχθεί γραφειοκρατικός και
αναποτελεσµατικός. Ο εκσυγχρονισµός της
σχετικής νοµοθεσίας αλλά και των διοικητικών και ελεγκτικών µηχανισµών είναι αναγκαίος, προκειµένου τα κληροδοτήµατα να
αξιοποιηθούν και να εκπληρώσουν τον κοινωνικό τους ρόλο.

Τα προβλήµατα και οι περιορισµοί που προαναφέρθηκαν δεν σηµαίνουν ότι δεν υπάρχουν αξιόλογες δυνατότητες αξιοποίησης της
δηµόσιας ακίνητης περιουσίας και εποµένως
ουσιαστικής συµβολής στην εξυγίανση και ενίσχυση των δηµόσιων οικονοµικών. Μια δυναµική, ορθολογική και άµεση αξιοποίηση και
ανάπτυξη της δηµόσιας ακίνητης περιουσίας
µπορεί να εξασφαλίσει σηµαντικά, σταθερά
και σε µακροχρόνια βάση έσοδα για το Ελληνικό ∆ηµόσιο, καθώς και πρόσθετα αναπτυξιακά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες και οικονοµίες, φροντίζοντας ταυτόχρονα για την προστασία του περιβάλλοντος και της τοπικής
αρχιτεκτονικής ταυτότητας και κληρονοµιάς.
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Πάντως, φαίνεται µάλλον δύσκολο να αµβλυνθεί σηµαντικά, άµεσα ή βραχυπρόθεσµα το
δηµοσιονοµικό πρόβληµα της χώρας από τη
διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του ∆ηµοσίου. Ωστόσο, ορισµένες ενέργειες, όπως
είναι η επαναδιαπραγµάτευση των συµβολαίων µίσθωσης που έχει ήδη εξαγγελθεί,
εκτιµάται ότι θα συµβάλουν στην ενίσχυση των
εσόδων και τη µείωση των δηµόσιων δαπανών.
Η επωφελής διαχείριση και η ορθολογική
αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας µπορούν
µεσοπρόθεσµα να γίνουν σηµαντική πηγή
δηµόσιων εσόδων. Αυτό όµως προϋποθέτει τη
διευκόλυνση της αξιοποίησής της, την πλήρη
καταγραφή της και κυρίως την άρση των πολλαπλών περιορισµών και γραφειοκρατικών ή
οργανωτικών δυσλειτουργιών που σήµερα
υπάρχουν.
Για την αποτελεσµατική διαχείριση και
αξιοποίηση της δηµόσιας ακίνητης περιουσίας αλλά και τη διασφάλιση του κοινωνικού
συµφέροντος, απαιτείται συντονισµός όλων
των φορέων διαχείρισης και πρωτίστως
δηµιουργία ενός πλήρους ηλεκτρονικού
µητρώου ακινήτων του ∆ηµοσίου (της
κεντρικής διοίκησης, των ΟΤΑ, των ΟΚΑ,
των ΝΠ∆∆, των κληροδοτηµάτων κ.ά.) µε
την ενοποίηση όλων των διάσπαρτων πληροφοριών σε µία ηλεκτρονική γεωγραφική
βάση δεδοµένων. Η δηµιουργία ενός ανεξάρτητου και ευέλικτου φορέα διαχείρισης
πιθανότατα θα συνέβαλλε ώστε να αντιµετωπιστούν πιο αποτελεσµατικά τα προβλήµατα του ανεπαρκούς συντονισµού, της γραφειοκρατίας και των πολλαπλών και επικαλυπτόµενων αρµοδιοτήτων. 49 Ο εν λόγω
φορέας θα πρέπει να συγκεντρώνει υπό την
εποπτεία του όλες τις επιµέρους εταιρίες και
φορείς διαχείρισης της δηµόσιας περιουσίας, µε σκοπό τη διαφάνεια και την αποτελεσµατική ενοποίηση των δράσεων.
Παράλληλα, θα πρέπει να αναλάβει το
συντονισµό των ενεργειών καταγραφής και
διαφύλαξης της δηµόσιας ακίνητης περιουσίας και τη δηµιουργία ενός ενιαίου περιουσιολογίου, προκειµένου να είναι πλέον
δυνατή η αποτίµηση της αξίας της δηµόσιας
ακίνητης περιουσίας. Επιπλέον, µπορεί να

αναλάβει τη διενέργεια και παρακολούθηση
των διαγωνισµών αξιοποίησης µεγάλων
δηµόσιων ακινήτων και να έχει την ευθύνη
της κάλυψης των στεγαστικών αναγκών
όλων των φορέων του ∆ηµοσίου.
Τα ανωτέρω θα συνιστούσαν ένα πρώτο βήµα
προς την κατεύθυνση της διαφανούς, ορθολογικής και αποδοτικής καταγραφής και αξιοποίησης της δηµόσιας ακίνητης περιουσίας. Το
επόµενο βήµα, το οποίο απαιτεί περισσότερο
χρόνο και συστηµατική δουλειά, θα ήταν η
ανάπτυξη ενός συνεκτικού και ολοκληρωµένου
σχεδίου αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας.
Πολλά επιµέρους σχέδια αξιοποίησης της
δηµόσιας περιουσίας είχαν υποβληθεί και
εγκριθεί στο παρελθόν από αρµόδια κυβερνητικά όργανα και συνήθως περιλάµβαναν
εκποιήσεις και µακροχρόνιες µισθώσεις,
επαναδιαπραγµάτευση µισθώσεων, συµβάσεις
αξιοποίησης και παραχώρησης από ιδιώτες,
συµπράξεις δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα
(Σ∆ΙΤ) κ.ά. Η έµφαση πλέον θα πρέπει να
δοθεί στα πιο σύγχρονα εργαλεία διαχείρισης
χαρτοφυλακίων ακινήτων που αξιοποιούν την
εµπειρία του ιδιωτικού τοµέα, όπως είναι οι
τιτλοποιήσεις ιδιοχρησιµοποιούµενων ακινήτων (έκδοση κρατικών οµολογιών µε την
εγγύηση ακινήτων), η δηµιουργία Ανώνυµης
Εταιρίας Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία
(ΑΕΕΑΠ), η δηµιουργία εταιριών holding µε
σκοπό την είσοδό τους στο χρηµατιστήριο όταν
οι συνθήκες το επιτρέψουν, τεχνικές πώλησης
και επαναµίσθωσης (sale & lease back) ή
µίσθωσης και επαναµίσθωσης (lease & lease
back)50 κ.ά. Επιπλέον, ο θεσµός των συµβάσεων παραχώρησης είναι ένα ιδιαίτερα αποτελεσµατικό εργαλείο αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας, π.χ. στις υποδοµές αλλά και
στα επαγγελµατικά ακίνητα.
49 Το ρόλο αυτό θα µπορούσε π.χ. να τον αναλάβει, µετά από αναδιοργάνωση εκ βάθρων και σαφή προσδιορισµό αρµοδιοτήτων,
ένας από τους ήδη υπάρχοντες φορείς, όπως η ΚΕ∆, η οποία ήδη
διαχειρίζεται εξαιρετικά µεγάλο µερίδιο της δηµόσιας περιουσίας.
5 0 Πρόκειται για την πώληση ενός ακινήτου µε την ταυτόχρονη
επαναµίσθωσή του από το ∆ηµόσιο ώστε να συνεχιστεί η χρησιµοποίησή του. Ανάλογα, ακίνητα δηµόσιας ιδιοκτησίας παραχωρούνται σε εργολάβο/ανάδοχο έργων ο οποίος αναλαµβάνει
την αναβάθµιση και ανακαίνισή τους και στη συνέχεια εκµισθώνονται για ορισµένο χρονικό διάστηµα από το ∆ηµόσιο. Στη
λήξη της µίσθωσης η ιδιοκτησία του κτιρίου επανέρχεται στο
∆ηµόσιο.
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Σε κάθε περίπτωση, επιβάλλονται η ορθολογική διαχείριση των στεγαστικών αναγκών
των δηµόσιων υπηρεσιών, η αποδοτική και
προγραµµατισµένη διοίκηση και διαχείριση
των ακινήτων του ∆ηµοσίου, αλλά και η διασφάλιση του κοινωνικού συµφέροντος.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι στις 2 Ιουνίου η κυβέρνηση ανακοίνωσε51 ότι θα προχωρήσει στη συγχώνευση της ΚΕ∆, της ΕΤΑ και της εταιρίας
“Ολυµπιακά Ακίνητα” και ότι στη νέα εταιρία
θα είναι δυνατόν να παραχωρούνται και ακίνητα διαχείρισης άλλων Υπουργείων. Επίσης
θα δοθεί η δυνατότητα δηµιουργίας µιας
χωριστής εταιρίας διαχείρισης του χαρτοφυλακίου, µε εταιρίες συµµετοχών που ενδεχοµένως θα εισαχθούν στο Χρηµατιστήριο. Όσον
αφορά τα ξενοδοχεία “Ξενία”, προβλέπεται
πώληση µεµονωµένων µονάδων ή δηµιουργία

ΕΙ∆ΙΚΟ ΘΕΜΑ 4: ∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ
ΚΟΣΤΟΥΣ, ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1 ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ:
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Ένα σηµαντικό µέρος του δηµοσιονοµικού
προβλήµατος της χώρας φαίνεται να συνδέεται
άµεσα µε τη συνεχώς αυξανόµενη δαπάνη για
υπηρεσίες υγείας και τα συσσωρευµένα χρέη
των νοσοκοµείων και των ασφαλιστικών
ταµείων.
Επιπλέον, το ελληνικό σύστηµα υγείας χαρακτηρίζεται από αρκετές παθογένειες, µε αποτέλεσµα να υστερεί σε τοµείς όπως η αποτελεσµατική νοσοκοµειακή περίθαλψη, η οικονοµική αποδοτικότητα, η κοινωνική δικαιοσύνη, η αποδοτικότητα κόστους και η παραγωγικότητα. Η αποτελεσµατική νοσοκοµειακή
περίθαλψη απαιτεί κατάλληλη οργανωτική και
λειτουργική διάρθρωση, προσανατολισµό
στην αντιµετώπιση των αναγκών του πληθυσµού και διασφάλιση της µακροχρόνιας οικο-
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επενδυτικού σχήµατος στο οποίο θα εισφερθούν τα δικαιώµατα εκµετάλλευσης όλων των
µονάδων “Ξενία” και αξιοποίησή τους µε συµβάσεις παραχώρησης. Ενδεχοµένως η εταιρία
αυτή θα εισαχθεί στο Χρηµατιστήριο Αθηνών,
µε διακράτηση του 51% ή µε δεσµευτική/ισχυρή
µειοψηφία του 34% των µετοχών από το ∆ηµόσιο. Όσον αφορά τα “Τουριστικά Ακίνητα”,
σχεδιάζεται η δηµιουργία χαρτοφυλακίων τουριστικών ακινήτων “υψηλής ποιότητας” και η
εισφορά τους σε εταιρίες ανάπτυξης µε συµβάσεις παραχώρησης. Τέλος, θα συγκροτηθούν
(ή θα ενεργοποιηθούν ήδη υπάρχοντες) ειδικοί
φορείς αξιοποίησης σηµαντικών περιουσιακών
στοιχείων του ∆ηµοσίου (όπως είναι το Ελληνικό και το Τατόι).
5 1 Κοινή συνέντευξη τύπου των συναρµόδιων υπουργών για τις αποκρατικοποιήσεις και τη διαχείριση της δηµόσιας περιουσίας.

νοµικής βιωσιµότητας του συστήµατος. Η
οικονοµική αποδοτικότητα απαιτεί έλεγχο της
δαπάνης υγείας ώστε να διασφαλιστεί η σταθερότητα των δηµόσιων οικονοµικών. Η κοινωνική δικαιοσύνη απαιτεί ένα σύστηµα
υγείας στο οποίο έχουν όλοι πρόσβαση και
του οποίου η χρηµατοδότηση είναι διασφαλισµένη. Η αποδοτικότητα κόστους και η παραγωγικότητα του συστήµατος υγείας επιτυγχάνονται µε το διαχωρισµό της ζήτησης και της
προσφοράς των υπηρεσιών υγείας και την ενίσχυση του ανταγωνισµού.
Πρόσφατη µελέτη του ΟΟΣΑ προτείνει την
αναµόρφωση των δοµών και του τρόπου διοίκησης του συστήµατος υγείας, την ενίσχυση
της ποιότητας των παρεχόµενων δηµόσιων
υπηρεσιών πρωτοβάθµιας περίθαλψης, τον
εκσυγχρονισµό της διοίκησης/διαχείρισης
των νοσοκοµείων και τη συνέχιση των προσπαθειών ελέγχου της φαρµακευτικής δαπάνης.52 Σε αυτές τις δράσεις προσανατολίζονται
και οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που

5 2 Βλ. Economou and Giorno (2009), “Improving the performance of
the public health care systems in Greece”, OECD, Economics
Department Working Paper No. 722.

