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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Εργαςία καθηγητών ΟΠΑ ςυνδζει την κατοχή «εφκολων» πινακίδων κυκλοφορίασ 

ςτην Ελλάδα με «επιδεικτική διαφθορά» 

Η ανάλυςθ του Αναπλθρωτι Κακθγθτι Παναγιϊτθ Λουρίδα και του Κακθγθτι Διομιδθ Σπινζλλθ 
υποδθλϊνει τθν φπαρξθ παράνομθσ αγοράσ για τθν αγορά πινακίδων κυκλοφορίασ, με 
ευκολομνθμόνευτουσ αρικμοφσ. 
 
Στθν Ελλάδα, θ αγορά «εφκολων» πινακίδων δεν προβλζπεται από τθ νομοκεςία. Ωςτόςο, μια 
νζα μελζτθ επιβεβαιϊνει ζνα κοινό μυςτικό: Η φπαρξθ παράνομθσ αγοράσ για τθν απόκτθςθ 
πινακίδων με διακριτικά αρικμθτικά μοτίβα, ίςωσ ωσ μια μορφι «επιδεικτικισ διαφκοράσ». Ο 
Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ Παναγιώτησ Λουρίδασ και ο Καθηγητήσ Διομήδησ Σπινζλλησ, και οι 
δφο διδάςκοντεσ ςτο Τμιμα Διοικθτικισ Επιςτιμθσ και Τεχνολογίασ του Οικονομικοφ 
Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, παρακζτουν τα ευριματά τθσ εργαςίασ τουσ ςτο ζγκριτο περιοδικό 
ανοικτισ πρόςβαςθσ PLOS ONE, με τθν ανοιχτά διακζςιμθ δθμοςίευςθ «Conspicuous 
Corruption: Evidence at a Country Level» (μετάφραςθ: «Επιδεικτικι Διαφκορά: Τεκμιρια από 
μία Χϊρα») 
 
Μζςω τθσ διαδεδομζνθσ πρακτικισ τθσ επιδεικτικισ κατανάλωςθσ (conspicuous consumption), οι 
άνκρωποι αγοράηουν οριςμζνα προϊόντα, όπωσ κοςμιματα, ζργα τζχνθσ ι διακοπζσ, ωσ 
ςφμβολα κοινωνικισ κζςθσ. Επίςθσ, προθγοφμενθ ζρευνα ζχει βρει ςτοιχεία για ςφνδεςθ 
παράνομων ενεργειϊν και μεγαλφτερου πλοφτου ι κοινωνικισ τάξθσ. 
 
Για τθ νζα μελζτθ, οι κ.κ. Λουρίδασ και Σπινζλλθσ διερεφνθςαν τθ ςυςχζτιςθ τθσ επιδεικτικισ 
κατανάλωςθσ και τθσ ανζντιμθσ ςυμπεριφοράσ. Ανζλυςαν ςτατιςτικά ελλθνικζσ πινακίδεσ 
κυκλοφορίασ, με ςτόχο να ελζγξουν τθν υποκειμενικι παρατιρθςθ ότι οι «εφκολεσ» πινακίδεσ, 
όπωσ αυτζσ με επαναλαμβανόμενουσ αρικμοφσ, εμφανίηονταν ςε πολυτελι αυτοκίνθτα πιο 
ςυχνά από ό,τι κα περίμενε κανείσ από τθ διαδικαςία τυχαίασ επιλογισ με τθν οποία κα ζπρεπε 
να εκδίδονται. 
 
Η ανάλυςθ ζδειξε ότι, πράγματι, οι επιλεγμζνεσ πινακίδεσ εντοπίηονται πιο ςυχνά ςε πολυτελείσ 
μάρκεσ αυτοκινιτων και με μεγαλφτερουσ κινθτιρεσ από ό,τι ςε άλλα μοντζλα. Αυτό το εφρθμα 
είναι ςφμφωνο με άλλα ςτοιχεία του Υπουργείου Μεταφορϊν που επιβεβαιϊνουν τθν κοινι 
παραδοχι ότι ςτθν Ελλάδα υπάρχει μια αγορά, θ οποία επιτρζπει ςε οδθγοφσ να εμπλακοφν ςε 
παράνομεσ δοςολθψίεσ για τθν απόκτθςθ πινακίδων κυκλοφορίασ όπωσ τισ επικυμοφν. 
 
Οι κ.κ. Λουρίδασ και Σπινζλλθσ προτείνουν ότι θ αγορά πινακίδων «επίδειξθσ» αντιπροςωπεφει 
τθν πρακτικι τθσ επιδεικτικισ διαφκοράσ (conspicuous corruption), ςφμφωνα με τθν οποία 
μζροσ τθσ αξίασ ενόσ ςυμβόλου πλοφτου προκφπτει από τον υπαινιγμό ότι ο ιδιοκτιτθσ «είναι 
μζςα ςτα πράγματα» και βρίςκεται υπεράνω του Νόμου.  

https://www.aueb.gr/el/faculty_page/%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%82-%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B7%CF%82
https://www.aueb.gr/el/faculty_page/%CF%83%CF%80%CE%B9%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CF%83-%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CE%B4%CE%B7%CF%83
https://journals.plos.org/plosone/
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0255970
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0255970


 
Πράγματι, οι ςυντάκτεσ ςθμειϊνουν ότι το κόςτοσ μίασ «εφκολθσ» πινακίδασ ςτθν Ελλάδα δεν 
είναι απαγορευτικά ακριβό, υποδθλϊνοντασ ότι θ υποβόςκουςα καταπάτθςθ των κανόνων ζχει 
ςθμαντικι αξία ωσ ςφμβολο κοινωνικισ κζςθσ/πλοφτου. Περαιτζρω ζρευνα κα μποροφςε να 
διερευνιςει τθ φφςθ παρόμοιων αγορϊν για επιδεικτικι διαφκορά ςε άλλεσ χϊρεσ και τα 
πολιτιςτικά χαρακτθριςτικά τα οποία ςυνδζονται με αυτι τθν πρακτικι. 
 

 

Τμιμα Δθμοςίων Σχζςεων ΟΠΑ 

 

Φωτογραφικό υλικό ΟΠΑ 

ΟΠΑ, Μαράςλειο Μζγαρο 

ΟΠΑ, Κτήριο οδοφ Τροίασ 

  

 

https://www.aueb.gr/sites/default/files/aueb/ktirio_aueb/2020-%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF%20%CE%9C%CE%AD%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%BF.jpg
https://www.aueb.gr/sites/default/files/aueb/New%20Building.jpg

