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Εισαγωγή
Η περίοδος που διανύουμε είναι μία περίοδος
αλλαγών. Πολλά από τα «παραδοσιακά» μονο-
πώλια καταργήθηκαν ή πρόκειται να καταργη-
θούν. Νέες αγορές ανοίγουν και νέοι παίκτες ει-
σέρχονται στο παιχνίδι. Η πολιτική της Ε.Ε. 
όσον αφορά στον ανταγωνισμό, προωθεί σχετι-
κά μέτρα σε τομείς όπως η παραγωγή ηλεκτρι-
κής ενέργειας, οι τηλεπικοινωνίες, τα μαζικά μέ-

σα μεταφοράς και το φυσικό αέριο. Τα αποτελέ-
σματα αυτής της πολιτικής είναι ότι δημιουρ-
γούνται νέα προϊόντα και υπηρεσίες, καινούρ-
γιες δομές εμφανίζονται στις κλαδικές και τοπι-
κές αγορές, ενώ παράλληλα παρουσιάζονται και
νέοι μηχανισμοί διαμόρφωσης τι-μών.
Σε αυτό το νέο και συνεχώς μεταβαλλόμενο
πλαίσιο καλούνται να κινηθούν οι δημοτικές 
επιχειρήσεις. Για να μπορέσουν να επιβιώσουν
θα πρέπει να καλύψουν τη νέα ζήτηση αγα-θών
και υπηρεσιών που δημιουργείται, να βελτιώ-
σουν τις υπηρεσίες τους, αλλά και να τις προ-
σφέρουν σε ανταγωνιστικές τιμές. Για να το πε-
τύχουν αυτό θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουν
την οργανωτική τους δομή, τους επιχειρησια-
κούς τους στόχους, την προσήλωση τους στην
εξυπηρέτηση του πολίτη και με λίγα λόγια να
κατευθυνθούν προς την αύξηση της αποδοτικό-
τητας τους.
Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία τους, οι
δημοτικές επιχειρήσεις χρειάζονται επίσης πα-
ρεμβάσεις προς τη δημιουργία ενός νέου ευρω-
παϊκού και εθνικού θεσμικού πλαισίου, που θα
εγγυάται την ευελιξία, τις αρμοδιότητες, τις 
υποχρεώσεις αλλά και την «ελεύθερη» επιλογή
των Ο.Τ.Α. όσον αφορά στη διαχείριση των δη-
μοτικών τους επιχειρήσεων.
Παρά τις όποιες προσπάθειες εξυγίανσης του
συστήματος στον πρόσφατα κατατεθειμένο, 
από το ΥΠΕΣΔΔΑ, Κώδικα Δήμων και Κοινο-
τήτων, η Ελλάδα παραμένει έξω από την προ-
βληματική αυτή που αναπτύσσεται σε ευρωπαϊ-

κό επίπεδο. Η κεντρική διοίκηση συνεχίζει να
συμπεριφέρεται ως ηλικιωμένη επαρχιώτισσα
γεροντοκόρη, που ζει μακριά από τις εξελίξεις,
κάθε νέο φοβάται ότι απειλεί την «αγνότητα»
της (που κανέναν πλέον δεν ενδιαφέρει) και σω-
ρεύει ότι χρήσιμο ή άχρηστο μπορεί στα σκου-
ριασμένα μπαούλα της εμπλουτίζοντας την
προίκα (που ποτέ δε θα διαθέσει).
Αντικείμενο του άρθρου αυτού είναι να συνει-
σφέρει στο διάλογο που άνοιξε με την κατάθε-
ση του νέου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
Το παρόν κείμενο αποτελεί περίληψη σχετικής
έρευνας που διενεργήθηκε από την Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.
Προσπαθεί να περιγράψει την ευρωπαϊκή 
εμπειρία από τις δημοτικές επιχειρήσεις, με
στόχο όχι την αντιγραφή αλλά τον εμπλουτισμό
της σχετικής συζήτησης.
Στο πλαίσιο ενός άρθρου είναι αδύνατον να κα-
λυφθεί το σύνολο της εμπειρίας και του προ-
βληματισμού που έχει αναπτυχθεί σε ευρωπαϊ-
κό επίπεδο σχετικά με τις δημοτικές επιχειρή-
σεις. Οι επιλογές που έγιναν από τους συγγρα-
φείς αφορούν ορισμένα θέματα αιχμής. Το άρ-
θρο ξεκινάει με μία σύντομη παρουσίαση της 
ιστορικής εξέλιξης των ευρωπαϊκών δημοτικών
επιχειρήσεων, καθώς και με μία αποτύπωση της
σημερινής κατάστασης. Στο τρίτο κεφάλαιο  γί-
νεται προσπάθεια να παρουσιαστούν τα αντικεί-
μενα και οι δραστηριότητες των ευρωπαϊκών
δημοτικών επιχειρήσεων, ενώ στο τέταρτο το
θεσμικό πλαίσιο στο οποίο κινούνται και λει-
τουργούν. Τα επόμενα κεφάλαια είναι αφιερω-
μένα σε «οικονομικά» θέματα, όπως είναι η
σύνθεση του κεφαλαίου τους, η διαχείριση και
η σχέση τους με τις Σ.Δ.Ι.Τ. Στα δύο τελευταία
κεφάλαια γίνεται προσπάθεια να συγκριθεί η
ευρωπαϊκή εμπειρία με την ελληνική πραγματι-
κότητα, αλλά και με τις διατάξεις που καθορί-
ζει ο νέος  Κ.Δ.Κ.

1. ÉóôïñéêÞ ðïñåßá
Στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης, που έχουν με-
γάλη παράδοση σε αποκεντρωτικές λειτουργίες,
οι δημοτικές επιχειρήσεις λειτουργούν ήδη από
το τέλος του 19ου αιώνα. Σε ορισμένες περι-
πτώσεις το νομικό πλαίσιο, στο οποίο αυτές λει-
τουργούν, έχει πρόσφατα ανανεωθεί και εκσυγ-
χρονιστεί. Αν και οι δημοτικές επιχειρήσεις ως
οργανισμοί έχουν μεγάλη ιστορία, η ανάπτυξή
τους ωστόσο, ξεκίνησε τις δεκαετίες 1980 και
1990. Σημαντικό ρόλο στην ανά-πτυξη αυτή έ-
παιξε η παγίωση των πολιτικών αποκέντρωσης
στις περισσότερες χώρες - μέλη της Ε.Ε. και ο

καθορισμός του νομικού πλαισίου μέσα στο 
οποίο αυτές λειτουργούν.

2. Ç óýã÷ñïíç åéêüíá ôùí
Åõñùðáúêþí äçìïôéêþí 
åðé÷åéñÞóåùí
Οι δημοτικές επιχειρήσεις στην Ε.Ε. έχουν έναν
ιδιαίτερο βάρος. Αυτό προκύπτει από τα συνο-
λικά μακροοικονομικά μεγέθη που διαχειρίζο-
νται. Δέκα έξι χιλιάδες (16.000) δημοτικές επι-
χειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν κύ-
κλο εργασιών 140 δισεκατομμύρια € και 1,1 
εκατομμύρια εργαζόμενους. 
Ο αριθμός των αναγνωρισμένων δημοτικών επι-
χειρήσεων ποικίλλει σημαντικά από χώρα σε
χώρα, από 60 στη Σλοβενία σε 2.400 στην Πο-
λωνία, με επτά χώρες να έχουν περισσότερες 
από ή κοντά στις 1.000 (Γερμανία, Φιλανδία,
Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Πολωνία, Σουηδία). 
Η αναλογία των δημοτικών επιχειρήσεων ως
προς τον αριθμό των κατοίκων είναι επίσης μια
καλή ένδειξη του μεγέθους τους: για παράδειγ-
μα, η αναλογία στην Εσθονία και τη Λετονία εί-
ναι μικρότερη από 10.000 (6.200 και 3.600 
αντίστοιχα), σημαντικά μικρότερη από το μέσο
όρο της Ένωσης συνολικά (49.300).

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006

Ως δημοτική επιχείρηση νοείται μια
συλλογική οντότητα με συγκεκριμέ-
νο έργο κοινού ενδια-φέροντος, 
όπου τουλάχιστον το 50% του κεφα-
λαίου της ανήκει σε έναν η παραπά-
νω Ο.Τ.Α. ή λιγότερο από το 50%, 
εφόσον αυτοί οι Ο.Τ.Α. διατηρούν,
πρακτικά, ουσιαστικό έλεγχο στις
δραστηριότητες της επιχείρησης

Πίνακας 1 
Χρόνος δημιουργίας των πρώτων

δημοτικών επιχειρήσεων στα κράτη -μέλη
της Ε.Ε.

ΧΩΡΕΣ Πρώτη Δημιουργία
Αυστρία 1960
Βέλγιο Τέλη 19ου αιώνα
Γαλλία 1926
Γερμανία Δεκαετία 1870
Δανία 1980
Εσθονία 1996
Ηνωμένο Βασίλειο 1989
Ισπανία 1900
Ιταλία 1990
Λετονία 2001
Λιθουανία 2001
Ουγγαρία Ανάμεσα 1989 

και 1991
Πολωνία 1996
Πορτογαλία 1984
Σλοβενία 1993
Σουηδία 1870
Φιλανδία Τέλη 19ου αιώνα

πηγή:DEXIA
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3. Ôï Áíôéêåßìåíï ôùí 
åõñùðáúêþí äçìïôéêþí 
åðé÷åéñÞóåùí
Οι δημοτικές επιχειρήσεις παίζουν σημαντικό,
αν όχι κυρίαρχο ρόλο, στην τοπική ανάπτυξη
αλλά και στην παροχή υπηρεσιών που σχετί-
ζονται και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των
πολιτών. Οι βασικοί τομείς που δραστηριο-
ποιούνται οι ευρωπαϊκές δημοτικές επιχειρή-
σεις θα μπορούσαν να ταξινομηθούν σε οκτώ
(8) μεγάλα πεδία: οικονομική ανάπτυξη, του-
ρι-σμός, αστική ανάπτυξη και δημόσια υπο-
δομή, ύδρευση και παραγωγή ενέργειας, δί-
κτυα παροχών, προστασία περιβάλλοντος,
μεταφορές, τηλεπικοινωνίες και άλλες υπη-
ρεσίες, αντιπροσωπεύοντας συνολικά πάνω 
από 30 τομείς αρμοδιοτήτων, οι περισσότερες
από τις οποίες παραδοσιακά ανήκουν στο χώ-
ρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Θα πρέπει να
υπογραμμιστεί ότι στις αρμοδιότητες των ευ-
ρωπαϊκών δημοτικών επιχειρήσεων ο κοινωνι-
κός τομέας και ιδιαίτερα οι υπηρεσίες κοινω-
νικής αλληλεγγύης έχουν πολύ περιορισμένο
ρόλο και συναντώνται σε ορισμένες μόνο χώ-
ρες, όπως το Βέλγιο, η Ηνωμένο Βασίλειο και
η Λετονία.
Οι ευρωπαϊκές δημοτικές επιχειρήσεις εμπλέκο-
νται, όπως προαναφέραμε, σε 30 περίπου δια-
φορετικές δραστηριότητες οκτώ μεγάλων τομέ-
ων. Παρόλα αυτά συχνά επεκτείνονται σε δρα-
στηριότητες που άλλοτε αποτελούσαν αντικεί-
μενα μόνο του ιδιωτικού τομέα (τηλεπικοι-νω-
νίες, ελεγκτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες
στην Εσθονία, Γερμανία, Λετονία, Σλοβα-κία
και Σουηδία). (Πίνακας 2)
Σε μερικές χώρες μια δημοτική επιχείρηση
μπορεί να έχει διαφορετικού είδους δραστηριό-
τη-τες (βλέπε Βέλγιο, Δανία, Φιλανδία, Γερμα-
νία και όλα τα νέα κράτη - μέλη). Για παρά-
δειγμα, οι δημοτικές επιχειρήσεις της Σλοβακί-
ας, δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς,
ιδιαίτερα στις μικρές πόλεις, όπου μια ανάλογη
επιχείρηση μπορεί να είναι υπεύθυνη για τη συ-
ντήρηση του οδικού δικτύου, το δημόσιο φωτι-
σμό, τη συλλογή και επεξεργασία των οικιακών
αποβλήτων. Ωστόσο οι δημοτικές επιχειρήσεις
της Σλοβακίας, που λειτουργούν σε μεγαλύτε-
ρες πόλεις, δραστηριοποιούνται συνήθως σε 
ένα μόνο τομέα.
Οι δημοτικές επιχειρήσεις μπορούν επιπλέον να
δημιουργήσουν θυγατρικές (Βέλγιο, Γαλλία,
Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Σουηδία, Ηνωμένο
Βασίλειο). Σύμφωνα με το νόμο, ένας τέτοιος

Γράφημα 1

Γράφημα 2

Γράφημα 3
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λειτουργικός διαχωρισμός πρέπει να στοχεύει
στους κοινωνικούς σκοπούς της επιχείρησης.

4. Ôï èåóìéêü ðëáßóéï ôùí 
åõñùðáúêþí äçìïôéêþí 
åðé÷åéñÞóåùí
Το πεδίο δράσης των δημοτικών επιχειρήσεων
εκτείνεται ανάμεσα σε δύο διαφορετικά επίπε-
δα: οι δημοτικές επιχειρήσεις ναι μεν υπόκει-
νται στο ιδιωτικό δίκαιο, παράλληλα όμως πρέ-
πει να συμμορφώνονται με συγκεκριμένες αρ-
χές που διέπουν το δημόσιο πλαίσιο στο οποίο
και λειτουργούν. 
Στις περισσότερες χώρες οι δημοτικές επιχειρή-

σεις είναι αντικείμενο συνδυασμού του κώδικα
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των κανονιστικών
αποφάσεων. Η μορφή που χρησιμοποιείται συ-
νήθως (Αυστρία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Γερ-
μανία, Λετονία, Πολωνία, Σλοβακία) είναι αυτή
της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης, που είναι
ταυτόχρονα ευέλικτη και μπορεί να συμβιβάσει
το δημόσιο έλεγχο με την ιδιωτική διαχείριση.
Η νομοθεσία που αφορά τις δημοτικές επιχειρή-
σεις είναι πιο πρόσφατη στην Πορτογαλία, το
Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία. Στο Ηνω-
μένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, αυτό οφείλε-
ται κυρίως στη νεοφιλελεύθερη πολιτική, λόγω
της οποίας η Τοπική Αυτοδιοίκηση είχε την τά-
ση να ιδιωτικοποιεί υπηρεσίες, τις οποίες δε

διαχειριζόταν άμεσα, παραχωρώντας τις εξολο-
κλήρου σε ιδιωτικές εταιρίες αντί σε αντίστοι-
χες δημόσιες.
Σχεδόν σε κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
η οργάνωση και η λειτουργία των δημοτικών 
επιχειρήσεων είναι αντικείμενο του ιδιωτικού
δικαίου. Αυτό επιτρέπει μια πιο ευέλικτη και 
αποτελεσματική διαχείριση των δημόσιων υπη-
ρεσιών, ενώ παράλληλα λειτουργεί και ως έναυ-
σμα για κάθε Ο.Τ.Α. να δημιουργήσει δημοτι-
κές επιχειρήσεις. Γενικά οι ευρωπαϊκές δημοτι-
κές επιχειρήσεις είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτι-
κού δικαίου. (Πίνακας 3)

Οι Ο.Τ.Α. μπορούν κάποιες φορές να συγχω-
νεύσουν τις δημοτικές τους επιχειρήσεις (Αυ-
στρία, Γερμανία, Ιταλία, Πολωνία, Σουηδία). Οι
εταιρίες αυτές συνήθως συγκεντρώνουν δρα-
στηριότητες πολλών μορφών και μπορούν να 
ιδρύουν θυγατρικές, στις οποίες το δημοτικό με-
ρίδιο να μην αποτελεί την πλειοψηφία. Οι εται-
ρίες αυτές συντονίζουν και ελέγχουν τις δρα-
στηριότητες των θυγατρικών τους.

5. Ç óýíèåóç ôïõ êåöáëáßïõ
ôùí åõñùðáúêþí äçìïôéêþí
åðé÷åéñÞóåùí.
Ως γενικός κανόνας ισχύει ότι το επίπεδο συμ-
μετοχής της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στο κε-
φάλαιο των δημοτικών επιχειρήσεων, δεν καθο-
ρίζεται νομικά. Ωστόσο θεσμοθετημένο ποσο-
στό συμμετοχής υπάρχει σε εφτά χώρες: στην 
Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο τουλάχιστον
το 20% του κεφαλαίου πρέπει να ανήκει στους
Ο.Τ.Α., 50% στη Γαλλία και 50% στην Ουγγα-
ρία, όσον αφορά τα νοσοκομεία. Ο νόμος καθο-
ρίζει επίσης και ανώτερα ποσοστά συμμετοχής
για τέσσερις χώρες: στη Δανία η συμμετοχή
των Ο.Τ.Α. σε μια δημοτική επιχεί-ρηση δεν
μπορεί συνήθως να ξεπερνάει το 49% του κε-
φαλαίου, ενώ ο νόμος θέτει ως όριο συμμετοχής
το 85%, στην περίπτωση της Γαλλίας, καθιστώ-
ντας την έτσι τη μοναδική χώρα όπου οι δημοτι-
κές επιχειρήσεις πρέπει να είναι επιχειρήσεις
μεικτού κεφαλαίου. Από την άλλη, στην περί-
πτωση της Πορτογαλίας, ο συνδυασμός δημό-
σιου - ιδιωτικού κεφαλαίου είναι μια από τις
προϋποθέσεις δημιουργίας για μια δημοτική 
επιχείρηση. Σε αυτές τις συγκεκριμένες περι-
πτώσεις, η συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης ή οποιουδήποτε άλλου δημόσιου οργάνου
πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στο 50%.

Πίνακας 2
Τομείς Δραστηριοτήτων των Ευρωπαϊκών Δημοτικών Επιχειρήσεων

πηγή: DEXIA
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(Πίνακας 4)
Στην πλειοψηφία των δημοτικών επιχειρήσεων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης το κεφάλαιο βρίσκε-
ται αποκλειστικά στα χέρια της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης (Βέλγιο, Δανία, Φιλανδία, Γερμανία,
Ελλάδα, Ιρλανδία, Ολλανδία, Πορτογαλία, 
Ισπανία, Σουηδία, αλλά και στα νέα κράτη - μέ-
λη). Διαπιστώνεται όμως μια σαφής τάση δη-
μιουργίας μεικτών σχημάτων.
Το ποσοστό των δημοτικών επιχειρήσεων που
«ανοίγουν» το κεφάλαιό τους στον ιδιωτικό
τομέα βρισκόταν το 1999 στο 10% περίπου
και έφτασε στο 20% στην Ευρώπη των 15 μέ-
χρι το 2003, αν και το αντίστοιχο ποσοστό πα-
ρουσιάζεται ελαφρώς χαμηλότερο στα νέα
κράτη - μέλη. Σε ορισμένες χώρες (Αυστρία,
Γερμανία, Ιταλία) το «άνοιγμα» του κεφαλαί-
ου παρου-σιάστηκε μερικές φορές ως ένα
πρώτο βήμα προς μια πλήρη ιδιωτικοποίηση,
που σπανίως ολοκληρώθηκε, μιας και οι
Ο.Τ.Α. επιλέγουν γενικά να διατηρούν τον 
έλεγχο των επιχειρή-σεων στις οποίες έχουν 

εναποθέσει τα συμφέροντά τους.
Η Σλοβενία και το Βέλγιο είναι οι μόνες χώρες
όπου η συμμετοχή τουλάχιστον δύο Ο.Τ.Α. στο
κεφάλαιο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για
τη δημιουργία μιας δημοτικής επιχείρησης.

6. Äéïßêçóç - Äéá÷åßñéóç ôùí
åõñùðáúêþí äçìïôéêþí åðé-
÷åéñÞóåùí
Τα μέλη των αιρετών συμβουλίων προΐστανται,
στις περισσότερες περιπτώσεις, των δημοτι-κών
επιχειρήσεων στο Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμα-
νία, την Ελλάδα, την Πορτογαλία, την Ισπανία
και το Ηνωμένο Βασίλειο.
Η εκπροσώπηση των μετόχων της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης στα διαχειριστικά όργανα των δη-
μοτικών επιχειρήσεων επίσης ποικίλλει.
Σε ορισμένες περιπτώσεις ισχύει ότι και στις 
αντίστοιχες άλλων μετόχων, με έναν αριθμό
ψήφων αναλογικό με τη συμμετοχή τους στο
κεφάλαιο (Αυστρία, Δημοκρατία της Τσεχίας,
Γερμανία, Λιθουανία, Σλοβενία, Σουηδία). Στη

Γαλλία η εκπροσώπηση της Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης αποτελεί την πλειοψηφία, βασισμένη και
στη νομική υποχρέωση να διατηρεί την πλειο-
ψηφία των μετόχων.
Η συμμετοχή μπορεί επίσης να είναι εντελώς 
ανεξάρτητη από αυτή της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης στο κεφάλαιο. Στην περίπτωση αυ-
τή η επιρροή που ασκεί η Τοπική Αυτοδιοίκη-
ση είναι διαφορετική και μπορεί να λάβει τις
εξής μορφές:
1. Οι Ο.Τ.Α. διατηρούν την ουσιαστική εξουσία
λήψης των αποφάσεων, ανεξάρτητα από το με-
ρίδιο των μετοχών:
- στο Βέλγιο όπου οι Ο.Τ.Α. διατηρεί νομικά
την πλειοψηφία των ψήφων, ανεξάρτητα από
την εσωτερική κατανομή των μετοχών
- στην Εσθονία, όπου τουλάχιστον το ένα τρί-
το του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να εί-
ναι μέλη του δημοτικού συμβουλίου και ένα
άλλο τρίτο, μέλη της δημαρχιακής επιτροπής
ή του αντίστοιχου τοπικού εκτελεστικού ορ-
γάνου. Επιπλέον, ανεξάρτητα από το μερίδιο
μετοχών της στο κεφάλαιο της εταιρίας, η Το-
πική Αυτοδιοίκηση διαθέτει το αποκλειστι-κό
δικαίωμα να διορίζει και να απομακρύνει το
διοικητικό συμβούλιο στα πλαίσια του κατα-
στατικού της εταιρίας
2. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει δικαίωμα βέτο
σε κάθε σημαντική απόφαση:
- στη Δανία, όπου απαιτούνται τα 9/10 των ψή-
φων
- στην Ισπανία, όπου απαιτείται πλειοψηφία 3/4
του καταστατικού αριθμού ψηφοφόρων
- στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου η Τοπική Αυτο-
διοίκηση έχει το δικαίωμα του βέτο σε ορισμέ-
νες δημοτικές επιχειρήσεις
3. Η έγκριση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι
απαραίτητη για στρατηγικές αποφάσεις:
- στην Εσθονία, όπου η έγκριση της δημαρχια-
κής επιτροπής είναι απαραίτητη για συγκεκρι-
μένες αποφάσεις (θέματα μετοχών και εξαγο-
ράς, κέρδη, συγχωνεύσεις, αναδιοργάνωση της
επιχείρησης κ.α)
- στην Ουγγαρία, όπου η λήψη των στρατηγι-
κών αποφάσεων γίνεται από τους Ο.Τ.Α., ενώ
οι καθημερινές εργασίες της επιχείρησης είναι
αντικείμενο του προσωπικού της
- στην Πορτογαλία, όπου η Τοπική Αυτοδιοίκη-
ση πρέπει να εγκρίνει τις θεμελιώδεις πρά-ξεις
της δημοτικής της επιχείρησης (προϋπολογι-
σμούς, δανεισμό, αναφορές)
- στη Σλοβακία, όπου κάποιες αποφάσεις απαι-
τούν την έγκριση του δημοτικού συμβουλίου

ΧΩΡΕΣ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Αυστρία Ανώνυμες εταιρίες / Εταιρίες περιορισμένης ευθύνης
Βέλγιο Ανώνυμες εταιρίες / Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οργανώσεις 

/ Εταιρίες συνεταιριστικού χαρακτήρα
Γαλλία Ανώνυμες εταιρίες
Γερμανία Ανώνυμες εταιρίες / εταιρίες περιορισμένης ευθύνης
Δανία Ανώνυμες εταιρίες/ εταιρίες περιορισμένης ευθύνης

/εταιρίες συνεταιριστικού χαρακτήρα /όμιλοι εταιριών 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Τσεχία 18 ανώνυμες εταιρίες / 171 εταιρίες περιορισμένης ευθύνης
Εσθονία Ανώνυμες εταιρίες / Εταιρίες περιορισμένης ευθύνης
Ιρλανδία Εταιρίες που διέπονται από τον εμπορικό νόμο
Ισπανία Ανώνυμες εταιρίες / εταιρίες περιορισμένης ευθύνης
Ιταλία Ανώνυμες εταιρίες / εταιρίες περιορισμένης ευθύνης
Λετονία 365 επιχειρήσεις Τ.Α. / 37 ανώνυμες εταιρίες / 258  εταιρίες 

περιορισμένης ευθύνης
Λιθουανία Δημοτικές επιχειρήσεις  / ανώνυμες εταιρίες/ εταιρίες 

περιορισμένης ευθύνης
Ολλανδία Ανώνυμες εταιρίες / εταιρίες περιορισμένης ευθύνης
Ουγγαρία Ανώνυμες εταιρίες / εταιρίες περιορισμένης ευθύνης 

/ εταιρίες δημοσίου συμφέροντος
Πολωνία 358 ανώνυμες εταιρίες / 2056 εταιρίες περιορισμένης ευθύνης
Πορτογαλία Ανώνυμες εταιρίες / εταιρίες περιορισμένης ευθύνης
Σλοβακία 22 ανώνυμες εταιρίες / 217 εταιρίες περιορισμένης ευθύνης
Σλοβενία Ανώνυμες εταιρίες / εταιρίες περιορισμένης ευθύνης (πιο σύνηθες)
Σουηδία Ανώνυμες εταιρίες
Φιλανδία Ανώνυμες εταιρίες / εταιρίες περιορισμένης ευθύνης

Πηγή:DEXIA

Πίνακας 3
Η νομική μορφή των ευρωπαϊκών δημοτικών επιχειρήσεων
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Πίνακας 4 
Διάρθρωση του κεφαλαίου των ευρωπαϊκών δημοτικών επιχειρήσεων

ΧΩΡΕΣ ΔΟΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Αυστρία Νομικές ρυθμίσεις: δεν υπάρχουν συγκεκριμένες ρυθμίσεις για τη διάρθρωση του κεφαλαίου. Πραγματική δομή κεφαλαίου: 

το 100% ανήκει στην Τ.Α. με τάση ανοίγματος του σε άλλους δημόσιους μετόχους, στο πλαίσιο στρατηγικής συμμαχίας, με 
την Τ.Α να διατηρεί την πλειοψηφία

Βέλγιο Νομικές ρυθμίσεις: αμιγείς επιχειρήσεις (100% ανήκει σε δημόσια πρόσωπα), μεικτές επιχειρήσεις (πρόσωπα ιδιωτικού 
δικαίου), ανεξάρτητα από το ποσοστό των  μετοχών, η πλειοψηφία του Δ.Σ. και η προεδρία ανήκουν στην Τ.Α. Πραγματική
δομή κεφαλαίου: στον τομέα ηλεκτρικού και φυσικού αερίου αναμένεται αύξηση του μεριδίου της Τ.Α μετά
το τέλος της διαδικασίας φιλελευθεροποίησης

Γαλλία Νομικές ρυθμίσεις: δημόσια - ιδιωτική ιδιοκτησία, με την Τ.Α να κυμαίνεται ανάμεσα στο 50% και το 85% και τουλάχιστον
έναν ιδιώτη μέτοχο. Πραγματική δομή κεφαλαίου: στο 35% των επιχειρήσεων μεικτής οικονομίας η πλειοψηφία του κεφαλαίου 
ανήκει σε άλλους μετόχους πέραν της Τ.Α. Το ποσοστό αυτό αυξάνει στις νέες επιχειρήσεις μεικτής τοπικής οικονομίας.

Γερμανία Νομικές ρυθμίσεις: δεν υπάρχουν συγκεκριμένες ρυθμίσεις για τη διάρθρωση του κεφαλαίου, μόνος διαχωρισμός ανάμεσα σε 
εταιρίες με έναν μέτοχο και σε άλλες με πιθανή μεικτή (δημόσια - ιδιωτική) ιδιοκτησία. Πραγματική δομή κεφαλαίου: το 80%
των δημοτικών επιχειρήσεων ανήκει εξολοκλήρου στη Τ.Α. Στα επόμενα χρόνια το 30% του κεφαλαίου  θα ανοιχθεί σε ιδιώτες 
μετόχους, κυρίως στους τομείς ύδρευσης, αποβλήτων, στέγασης, ενέργειας και δημοσιών μεταφορών, όπου η Τ.Α 
θα διατηρήσει την πλειοψηφία. 

Δανία Νομικές ρυθμίσεις: η εμπλοκή μιας Τ.Α περιορίζεται στο 49%, εκτός από ορισμένες δραστηριότητες στις οποίες η Τ.Α 
μπορεί να είναι ο αποκλειστικός μέτοχος. Πραγματική δομή κεφαλαίου: το 100% ανήκει σε μια ή περισσότερες Τ.Α.

Τσεχία Νομικές ρυθμίσεις: δεν υπάρχουν συγκεκριμένες ρυθμίσεις για τη διάρθρωση του κεφαλαίου. Πραγματική δομή κεφαλαίου: 
το 100% ανήκει στην Τ.Α, ιδιωτικοί μέτοχοι στην ύδρευση και στην αποχέτευση

Εσθονία Νομικές ρυθμίσεις: δεν υπάρχουν συγκεκριμένες ρυθμίσεις για τη διάρθρωση του κεφαλαίου. Πραγματική δομή κεφαλαίου: 
το 100% του κεφαλαίου ανήκει στους Ο.Τ.Α.

Ηνωμένο Βασίλειο Νομικές ρυθμίσεις: δεν υπάρχουν συγκεκριμένες ρυθμίσεις, αλλά  διαχωρισμός ανάλογα με τη δομή του κεφαλαίου. Εάν η 
Τ.Α. κατέχει τουλάχιστον το 20% του κεφαλαίου έχει και τον ουσιαστικό έλεγχο των δημοτικών επιχειρήσεων ενώ, εάν 
η Τ.Α. κατέχει λιγότερο από το 20% δεν έχει κανέναν ουσιαστικό έλεγχο.

Ιρλανδία Νομικές ρυθμίσείς: δεν υπάρχουν συγκεκριμένες ρυθμίσεις για τη διάρθρωση του κεφαλαίου. Πραγματική δομή κεφαλαίου: 
σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις το 100% ανήκει στην Τ.Α. - σπανιότερα παρατηρείται μεικτή ιδιοκτησία (δημόσια - ιδιωτική) 
με ιδιώτες μετόχους, που επιλέγονται ύστερα από διαδικασία διαγωνισμού.

Ισπανία Νομικές ρυθμίσεις: δεν υπάρχουν συγκεκριμένες ρυθμίσεις για τη διάρθρωση κεφαλαίου. Πραγματική δομή κεφαλαίου: πάνω 
από το 95% των δημοτικών επιχειρήσεων αποτελούν εξολοκλήρου  ιδιοκτησία. της Τ.Α.

Ιταλία Νομικές ρυθμίσεις: τουλάχιστον το 20% ανήκει στην Τ.Α. - διαφοροποιήσεις, Πραγματική δομή κεφαλαίου: οι δημοτικές 
επιχειρήσεις είναι κυρίως ιδιοκτησία της Τ.Α. με τάση ανοίγματος του κεφαλαίου σε μικρότερους εταίρους, κυρίως στους τομείς 
ενέργειας, ύδρευσης και μεταφορών, με την Τ.Α. να διατηρεί την πλειοψηφία. Άλλοι εταίροι εκτός της Τ.Α.: ιταλικές 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τράπεζες και άλλες δημοτικές επιχειρήσεις.

Λετονία Νομικές ρυθμίσεις: δεν υπάρχουν συγκεκριμένες ρυθμίσεις για τη διάρθρωση κεφαλαίου, εκτός από το νομικό διαχωρισμό
ανάμεσα σε επιχειρήσεις που ανήκουν 100% στην Τ.Α. και επιχειρήσεις στις οποίες η Τ.Α έχει μερίδιο στο κεφάλαιο. Πραγματική
δομή κεφαλαίου: το 80% των δημοτικών επιχειρήσεων ανήκει αποκλειστικά στην Τ.Α, ενώ στο 15% των δημοτικών 
επιχειρήσεων η Τ.Α κατέχει μερίδιο μικρότερο του 50% - και οι ιδιώτες μέτοχοι είναι κυρίως τοπικές επιχειρήσεις  και πολίτες.

Λιθουανία Νομικές ρυθμίσεις: δεν υπάρχουν συγκεκριμένες ρυθμίσεις. Πραγματική δομή κεφαλαίου: το 100% ανήκει κυρίως στην Τ.Α.
Ολλανδία Νομικές ρυθμίσεις: δεν υπάρχουν συγκεκριμένες ρυθμίσεις για τη διάρθρωση του κεφαλαίου. Πραγματική δομή κεφαλαίου: 

σχεδόν το 100% αποτελεί  ιδιοκτησία της Τ.Α.
Ουγγαρία Νομικές ρυθμίσεις: δεν υπάρχουν συγκεκριμένες νομικές ρυθμίσεις για τη  διάρθρωση του κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση 

των νοσοκομείων, όπου οι ιδιώτες μέτοχοι δεν μπορούν να κατέχουν πάνω από το 49%. Πραγματική δομή κεφαλαίου: η 
συμμετοχή της Τ.Α. στο κεφάλαιο μειώνεται λόγω της ιδιωτικοποίησης, ενώ οι μετοχές  συχνά διανέμονται σε ιδιώτες μέτοχους, 
που είναι κυρίως εγχώριες και διεθνείς επιχειρήσεις, πολίτες και διευθυντές δημοτικών επιχειρήσεων.

Πολωνία Νομικές ρυθμίσεις: δεν υπάρχουν συγκεκριμένες ρυθμίσεις για τη διάρθρωση κεφαλαίου. Πραγματική δομή κεφαλαίου: τα 2/3 
των δημοτικών επιχειρήσεων ανήκουν στην Τ.Α. (ύδρευση, απόβλητα). Άλλοι εταίροι εκτός της Τ.Α. στους τομείς των 
κατασκευών, της ενέργειας και της ύδρευσης (εγχώριες και διεθνής επιχειρήσεις) 

Πορτογαλία Νομικές ρυθμίσεις: το μερίδιο συμμετοχής της Τ.Α στο κεφάλαιο ανέρχεται τουλάχιστον στο 50%. Νομικοί διαχωρισμοί: 
δημοτικές επιχειρήσεις 100% ιδιοκτησία της Τ.Α / δημοτικές επιχειρήσεις ιδιοκτησία της Τ.Α. και άλλων δημοσίων οντοτήτων / 
δημοτικές επιχειρήσεις με πάνω από 50% δημόσιες οντότητες ως μετόχους. Πραγματική δομή κεφαλαίου: το 100% 
ανήκει κυρίως στην Τ.Α.

s58-66.qxd  23/1/2007  2:20   Page 63



ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ

ÅÑÅÕÍÁ ÄÇÌÏÔÉÊÅÓ  ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÉÓ  ÓÔÇÍ  ÅÅ

64 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006
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(εργοδοσία, νέες δραστηριότητες, επενδύσεις,
δάνεια)
4. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση συμμετέχει στον κα-
θορισμό των δημοσίων υπηρεσιών που διαχειρί-
ζονται οι δημοτικές επιχειρήσεις, στη Δημοκρα-
τία της Τσεχίας, στην Εσθονία, στη Γαλλία, στη
Γερμανία, στην Ουγγαρία, στην Ιταλία, στη 
Λιθουανία, στην Ολλανδία, στην Πολωνία 
(ύστερα από πρόταση της ίδιας της δημοτικής
επιχείρησης), στη Σλοβακία, στην Ισπανία, στη
Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου μόνο οι
υπηρεσίες που είναι αντικείμενο μονοπωλίου 
υπόκεινται σε διαδικασία έγκρισης.
5. Διατηρεί επίσης και έναν καθοδηγητικό ρόλο,
όσον αφορά τη διαχείριση των δημοτικών επιχει-
ρήσεων στη Γερμανία.

7. ÓõìðñÜîåéò Äçìüóéïõ 
Éäéùôéêïý ÔïìÝá (Ó.Ä.É.Ô)
Οι επιχειρήσεις με συνδυασμό δημόσιου - ιδιω-
τικού κεφαλαίου αυξάνονται με γοργό ρυθμό
στη Γερμανία, την Ουγγαρία και την Ιταλία.
Μέσα σε διάστημα μερικών χρόνων, 30% των
δημοτικών επιχειρήσεων στη Γερμανία, έχουν
«ανοίξει» το κεφάλαιο τους σε ιδιώτες μετό-
χους, κυρίως στους τομείς ύδρευσης, αποβλή-
των, ενέργειας και μεταφορών, αν και η Τοπι-
κή Αυτοδιοίκηση παραμένει ακόμα ο κυριότε-
ρος μέτοχος.
Το «άνοιγμα» του κεφαλαίου σε ιδιώτες μετό-
χους ενισχύεται σταθερά στην Αυστρία, τη Γαλ-
λία, την Πορτογαλία, τη Σλοβενία, και τη Σουη-
δία. Στη Γαλλία, 35% των επιχειρήσεων μεικτής
τοπικής οικονομίας βρίσκεται στα χέρια εταίρων
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με το 15% να ανή-
κει σε ιδιώτες και το υπόλοιπο 20% σε άλλους
δημόσιους μετόχους, ενώ η ανα-λογία των ιδιω-
τών μετόχων συνεχώς αυξάνει στις περιπτώσεις
νέων επιχειρήσεων μεικτής τοπικής οικονομίας.

Γράφημα 4

Γράφημα 5

πηγή :DEXIA

πηγή :DEXIA

Σλοβακία Νομικές ρυθμίσεις: δεν υπάρχουν συγκεκριμένες ρυθμίσεις. Πραγματική δομή κεφαλαίου: σχεδόν πάντα το 100% είναι 
ιδιοκτησία της Τ.Α. Ιδιώτες μέτοχοι: κυρίως εγχώριες ιδιωτικές εταιρίες και ξένοι μέτοχοι στη θέρμανση, τα απόβλητα -
ύδρευση και στις μεγάλες πόλεις.

Σλοβενία Νομικές ρυθμίσεις: η σύσταση μιας δημοτικής επιχείρησης απαιτεί τουλάχιστον δύο τοπικές αυτοδιοικήσεις. 
Πραγματική δομή κεφαλαίου: το 100% ανήκει κυρίως στην Τ.Α. με πιο συχνή όμως πλέον την εμφάνιση ιδιωτών 
μετόχων (ύδρευση, απόβλητα...).

Σουηδία Νομικές ρυθμίσεις: δεν υπάρχουν συγκεκριμένες ρυθμίσεις για τη διάρθρωση του κεφαλαίου. Πραγματική δομή 
κεφαλαίου: το 78% των δημοτικών επιχειρήσεων είναι ιδιοκτησία της Τ.Α. - μεικτή ιδιοκτησία στους τομείς μεταφορών, 
ενέργειας, οικονομικής ανάπτυξης και τουρισμού

Φιλανδία Νομικές ρυθμίσεις: δεν υπάρχουν συγκεκριμένες ρυθμίσεις για τη διάρθρωση του κεφαλαίου
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Στη Σουηδία, 22% των δημοτικών επιχειρήσε-
ων έχουν μεικτό κεφάλαιο, ιδιαίτερα σε τομείς
όπως η μεταφορά, η ενέργεια, η οικονομική 
ανάπτυξη και ο τουρισμός.
Το Βέλγιο αποτελεί την εξαίρεση στον ενερ-
γειακό τομέα, μιας και ο αριθμός των ιδιωτών
μετόχων στο κεφάλαιο των δημοτικών επιχει-
ρήσεων μειώνεται, ύστερα από αλλαγή στη νο-
μοθεσία που αφορά τον ηλεκτρισμό και το φυ-
σικό αέριο. Οι Ο.Τ.Α. αναγκάστηκαν να αυξή-
σουν τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο στους
τομείς αυτούς.
Οι Σ.Δ.Ι.Τ παρουσιάζουν ραγδαία ανάπτυξη
κυρίως σε τομείς «αιχμής» και υψηλής αντα-
γω-νιστικότητας από διεθνείς αλλά και ισχυ-
ρούς εθνικούς ανταγωνιστές. Αυτοί οι τομείς
είναι η ύδρευση, η διαχείριση υγρών και στε-
ρεών αποβλήτων και η ηλεκτρική ενέργεια. 
Αντίθετα, σε τομείς όπως οι μεταφορές, ο του-
ρισμός και η οικονομική ανάπτυξη, η εμπλοκή
των Σ.Δ.Ι.Τ. είναι πολύ μικρότερη.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε ορισμένες χώ-
ρες όπως η Γερμανία, η Αυστρία και η Ιταλία
οι Σ.Δ.Ι.Τ. θεωρήθηκαν το πρώτο βήμα για την
ιδιωτικοποίηση. Η μέχρι τώρα εμπειρία δείχνει
ότι αυτό πολύ σπάνια συνέβη.
Για την περαιτέρω ανάπτυξη των Σ.Δ.Ι.Τ. σε
τοπικό επίπεδο θα πρέπει να παρθούν πρωτο-
βουλίες για θεσμικές αλλαγές, τόσο σε ευρω-
παϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

8. Ïé äçìïôéêÝò åðé÷åéñÞóåéò
óôçí ÅëëÜäá
Στην Ελλάδα υπάρχουν 1.800 δημοτικές επι-
χειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών 500 εκ 
€ περίπου και 35.000 περίπου απασχολούμε-
νος. Στον αριθμό των απασχολουμένων στις
δημοτικές επιχειρήσεις θα πρέπει να προστε-
θούν και πάνω από 10.000 άτομα, αιρετοί ή 
όχι, που συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβού-
λια των δημοτικών επιχειρήσεων.
Μία από τις ιδιαιτερότητες αλλά και τα μεγάλα
προβλήματα των ελληνικών δημοτικών επιχει-
ρήσεων είναι το υψηλό ποσοστό των αδρανών
επιχειρήσεων.
Μάλιστα, όπως προκύπτει από το Γράφημα 3,
οι ζημιογόνες δημοτικές επιχειρήσεις αυξάνο-
νται την τελευταία τριετία, από 542 το 2001
αυξήθηκαν στις 663 το 2004.
Όπως προκύπτει από το παραπάνω γράφημα
την τελευταία τριετία οι αδρανείς δημοτικές 
επιχειρήσεις μειώθηκαν κατά 12 ποσοστιαίες
μονάδες σε σχέση με το σύνολο των ελληνικών
δημοτικών επιχειρήσεων.
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Γράφημα 6

πηγή :DEXIA

Γράφημα 7

πηγή :DEXIA

Γράφημα 8

πηγή :DEXIA
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Την τελευταία τριετία επίσης ο κύκλος εργα-
σιών των δημοτικών επιχειρήσεων παρουσιάζει
αύξηση 9%. Ανησυχητικό όμως είναι το φαινό-
μενο ότι τα συνολικά αποτελέσματα (Κέρδη
μείον ζημιές) είναι ζημιογόνα για το σύνολο
των δημοτικών επιχειρήσεων με μία αύξηση
των ζημιών, την τελευταία τριετία, ίση με 65%.

Αλματώδη αύξηση παρουσιάζει επίσης ο αριθ-
μός εργαζομένων στις δημοτικές επιχειρήσεις
Από το Γράφημα 4 παρατηρείται ότι μετα-
ξύ 1997 και 2004 ο αριθμός των εργαζομέ-
νων στις δημοτικές επιχειρήσεις υπερδι-
πλασιάστηκε.
Οι αμιγείς δημοτικές επιχειρήσεις καλύπτουν

το 70% περίπου του συνόλου. Παρουσιάζουν
μάλιστα τη μεγαλύτερη δυναμικότητα αφού
είναι η μοναδική νομική μορφή δημοτικών 
επιχειρήσεων που την τελευταία τριετία πα-
ρουσιάζει αύξηση. Από 1.090 αμιγείς δημοτι-
κές επιχειρήσεις που υπήρχαν το 2001 αυξή-
θηκαν σε 1.274 το 2004.
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Αντικείμενο
Ευρωπαϊκή εμπειρία
Οι τομείς δραστηριοτήτων των
Ευρωπαϊκών δημοτικών επιχει-
ρήσεων επεκτείνονται διαρκώς 

9. ÅõñùðáúêÞ åìðåéñßá êáé ï íÝïò Êþäéêáò ÄÞìùí êáé ÊïéíïôÞôùí

Συμπράξεις Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα
Ευρωπαϊκή εμπειρία
Ιδιαίτερη προσοχή. Επεξεργα-
σία ειδικών κανονιστικών δια-
τάξεων για την προώθηση των
ΣΔΙΤ στην ΤΑ

Νέος ΚΔΚ
Δεν γίνεται ουσιαστική αναφορά. Ο
νέος νόμος για τα ΣΔΙΤ του Υπ.Οικ.Ο
δεν έλαβε καθόλου υπόψη του την ΤΑ

Υποστηρικτικοί μηχανισμοί
Ευρωπαϊκή εμπειρία
Υποστηρικτικοί μηχανισμοί για
την ίδρυση, διαχείριση, πληρο-
φόρηση και ανάπτυξη των 
Ευρωπαϊκών δημοτικών 
επιχειρήσεων

Νέος ΚΔΚ
Μητρώο δημοτικών επιχειρήσεων. 

Διαχείριση
Ευρωπαϊκή εμπειρία
Ελευθερία επιλογής των ΟΤΑ
σχετικά με τη διαχείριση,
διαφύλαξη κανόνων αντα-
γωνιστικότητας

Νέος ΚΔΚ
Περιορισμοί στην ανταγωνιστικότητα
των δημοτικών επιχειρήσεων. Ακόμα
και οι ΑΕ προσλαμβάνουν προσωπικό
με βάση το Ν. 2190/94. Ουσιαστική
απαγόρευση πρόσβασης, για τις ΑΕ,
σε κοινοτικά και εθνικά προγράμματα

Κοινωφελείς και ΑΕ
Ευρωπαϊκή εμπειρία
Παρατηρείται μία Ευρωπαϊκή
τάση «ανοίγματος» των δημο-
τικών επιχειρήσεων. Σημαντικό
στοιχείο πλέον για τον ορισμό
μίας Ευρωπαϊκής δημοτικής 
επιχείρησης δεν είναι μόνο η
πλειοψηφία των μετοχών αλλά
και ποιος έχει το management

Νέος ΚΔΚ
Πλειοψηφία των μετοχών στους ΟΤΑ

Νομική μορφή
Ευρωπαϊκή εμπειρία
Στις περισσότερες Ευρωπαϊκές
χώρες ΕΠΕ και ΑΕ

Νέος ΚΔΚ
Κοινωφελείς και ΑΕ
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ÂÉÂËÉÏÃÑÁÖÉÁ

Νέος ΚΔΚ
Οι τομείς των κοινωφελών επιχειρή-
σεων περιορίζονται στην κοινωνική
προστασία και αλληλεγγύη, την παι-
δεία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό
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