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Οι ΣΔΙΤ έχουν αναπτυχθεί ιδιαίτερα τα τελευ-
ταία χρόνια ως απόρροια της παγκόσμιας κυ-
ριαρχίας της φιλελεύθερης ιδεολογίας, της ιδε-
ολογίας της αγοράς και κατά συνέπεια της
κρατικής απορύθμισης. Οι όροι «διακυβέρνη-
ση», «Νέα Δημόσια Διαχείριση», «δίκτυα»,
«συνεργασίες», αποκτούν ολοένα και μεγαλύ-
τερη σημασία σε επιστημονικό αλλά και πρα-
κτικό επίπεδο. Ως βασικό χαρακτηριστικό της
νέας αντίληψης για τη διαχείριση των δημό-
σιων πολιτικών  καταγράφεται η  μεγαλύτερη
αυτονομία από το κράτος καθώς και των πολι-
τικών εταίρων στη διαμόρφωση πολιτικής. 

Ορισμός της έννοιας των ΣΔΙΤ
Οι ΣΔΙΤ είναι μορφές συνεργασίας του δημό-
σιου με τον ιδιωτικό τομέα, που αποσκοπούν
στην εξασφάλιση της χρηματοδότησης, της
κατασκευής, της ανακαίνισης, της διαχείρισης
και της συντήρησης µιας υποδοµής ή στην πα-
ροχή µιας υπηρεσίας, σε τοµείς της εθνικής οι-
κονοµίας, όπου η απελευθέρωση της αγοράς
είναι είτε ανέφικτη είτε µη επιθυµητή . 
Το καινοτόµο στοιχείο που εισαγάγουν οι διά-
φορες µορφές Συµπράξεων Δηµόσιου Ιδιωτι-
κού Τοµέα (ΣΔΙΤ), είναι ότι πρόκειται για ε-
ταιρικές σχέσεις όπου όλοι οι εταίροι επιµερί-
ζονται κόστη, ευθύνες, κινδύνους και οφέλη
για την παραγωγή και λειτουργία ενός έργου.
Από τα χαρακτηριστικά και µόνο των ΣΔΙΤ
προκύπτει ότι αυτές απαιτούν ισχυρές οργανω-
τικές δοµές και κυρίως µία πολύ σηµαντική
διαπραγµατευτική «κουλτούρα». Δύο στοιχεία

που απουσιάζουν από την Ελληνική οικονοµι-
κή και πολιτική συµπεριφορά. Η αναγκαιότη-
τα για την ύπαρξη σχετικών µηχανισµών, τον
πρώτο καιρό τουλάχιστον, θα απαιτήσει υπο-
στηρικτικές δοµές που θα αξιοποιούν γνώσεις
και εµπειρία αλλά θα διαθέτουν και τη σχετική
ευελιξία ώστε να µπορέσουν να αντιµετωπί-
σουν τις διαφορετικότητες της κάθε συγκεκρι-
µένης σύµπραξης. Ιδιαίτερα στο επίπεδο της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και κυρίως της Ελλη-
νικής µε τη µεγάλη διασπορά όσον αφορά σε
πληθυσµιακά, οικονοµικά, κοινωνικά επιχει-
ρησιακά δεδοµένα, η ύπαρξη και ευελιξία των
µηχανισµών αυτών κρίνεται απαραίτητη.  

Διάφοροι Τύποι ΣΔΙΤ
Οι Συµπράξεις Δηµόσιου Ιδιωτικού Τοµέα δεν
έχουν ενιαία φόρµα και µορφή. Μπορούν να
καλύψουν µία µεγάλη ποικιλία νοµικών, οικο-
νοµικών και λειτουργικών σχέσεων και συσχε-
τισµών ανάµεσα στους συµπράττοντες. Η επι-
λογή του είδους της σύµπραξης που θα ακο-
λουθηθεί εξαρτάται σε πολύ µεγάλο βαθµό α-
πό το αντικείµενο του έργου αλλά και τις οικο-
νοµικές επιχειρησιακές δυνατότητες καθώς και
τη σχετική, µε ΣΔΙΤ, εµπειρία τόσο του ιδιωτι-
κού όσο και του δηµόσιου τοµέα.  
Οι ΣΔΙΤ διακρίνονται σε δύο βασικές υποκα-
τηγορίες :
1. Στις ΣΔΙΤ καθαρά συµβατικού τύπου, στις

οποίες η σύµπραξη µεταξύ δηµόσιου ιδιω-
τικού τοµέα βασίζεται σε αποκλειστικά
συµβατικούς δεσµούς. 

2. Στις ΣΔΙΤ θεσµοθετηµένου τύπου, στις 
οποίες η συνεργασία µεταξύ δηµόσιου και
ιδιωτικού τοµέα βασίζεται στο πλαίσιο της
δηµιουργίας ενός άλλου φορέα (joint
ventures), ο οποίος ελέγχεται από κοινού α-
πό τον εταίρο του δηµόσιου τοµέα και από
τον εταίρο του ιδιωτικού τοµέα ή µε την εί-
σοδο του ιδιώτη σε ένα υπάρχοντα φορέα.
Οι θεσµοθετηµένες ΣΔΙΤ θεωρούνται πιο
κατάλληλες για τη διατήρηση του δηµόσιου
ελέγχου, εξαιτίας της συµµετοχής του δη-
µόσιου φορέα στη διαχείριση και διοίκηση
των έργων. Σε πολλά κράτη- µέλη της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης οι δηµόσιες αρχές προ-
σφεύγουν σε τέτοιου είδους δοµές για τη
διαχείριση δηµόσιων υπηρεσιών σε τοπικό
επίπεδο (π.χ. για υπηρεσίες ύδρευσης, αστι-
κών συγκοινωνιών, παραγωγής ενέργειας ή
αποκοµιδής απορριµµάτων), έτσι ώστε να
εξασφαλίζεται η µεγαλύτερη δυνατή κοινω-
νική αποδοχή. Επίσης µπορεί να χρησιµο-
ποιηθεί για την εµπορική εκµετάλλευση πε-
ριουσιακών στοιχείων ενός Δήµου. Για πα-
ράδειγµα ένας ΟΤΑ µπορεί να διαθέσει ένα
ακίνητο για τη δηµιουργία ενός θεµατικού
πάρκου ψυχαγωγίας και πολιτισµού. Επιλέ-
γει τον ανάδοχο, µε τον οποίο συστήνει κοι-
νή επιχείρηση, η οποία αναλαµβάνει την
κατασκευή και λειτουργία του πάρκου. 
Ο ΟΤΑ συµµετέχει στη διοίκηση της επι-
χείρησης, ελέγχει τη λειτουργία της και α-
ποκτά µερίδιο των κερδών, ανάλογα µε το
ποσοστό συµµετοχής του.

ÉäéùôéêÞ ÷ñçìáôïïéêïíïìéêÞ ðñùôïâïõëßá Þ
äçìüóéá ÷ñçìáôïäüôçóç éäéùôéêïý êÝñäïõò; 

Οδιάλογος σχετικά με τις Συμπράξεις Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα είναι πολύ πρόσφατος στη χώρα μας. Ανεξάρτητα από τις
ελπίδες ή τους φόβους που προκαλούν, οι ΣΔΙΤ αποτελούν μία πραγματικότητα. Η πολυπλοκότητα και οι απαιτήσεις τους, η
ιδιαιτερότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αποτελούν πρόκληση για τους ΟΤΑ της χώρας, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους δεν

διαθέτουν τους απαραίτητους επιστημονικούς, τεχνικούς και διαχειριστικούς μηχανισμούς. 
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Οι ΣΔΙΤ σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να αντικαταστήσουν το Πρόγραµµα
Δηµοσίων Επενδύσεων

1 Το άρθρο αυτό αποτελεί συνοπτική περίληψη της µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας µε τίτλο «Εταιρικές σχέσεις Δηµόσιου-Ιδιωτικού Τοµέα: Εναλλακτικός τρόπος
χρηµατοδότησης δράσεων των ΟΤΑ», της Γιαννακοπούλου Μάρθας, στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος Οικονοµικής και Περιφερειακής
Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστηµίου, η οποία και αξιολογήθηκε µε άριστα (10).
2 Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, ΕΚΘΕΣΗ: «Συµπράξεις Δηµόσιου Ιδιωτικού Τοµέα (ΣΔΙΤ) - Αυτοχρηµατοδοτούµενα Συγχρηµατοδοτούµενα Σχέδια,
Συµβάσεις Παραχώρησης», σελ. 6., Ειδική Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων για τα Δηµόσια Έργα, Αθήνα Ιούλιος 2004.
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Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι πιο
διαδεδοµένες µορφές ΣΔΙΤ, οι οποίες διαφέ-
ρουν ανάλογα µε την κυριότητα των στοιχεί-
ων, τη λειτουργία και διαχείριση των έργων,
τον τρόπο χρηµατοδότησης, τη διάρκεια κ.α.

Πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα 
εφαρμογής της μεθόδου ΣΔΙΤ

Βασικό χαρακτηριστικό των ΣΔΙΤ είναι η πο-
λυπλοκότητα και η ποικιλία που προσφέρει η
διεθνής εµπειρία από την εφαρµογή τους σε
διαφορετικά πεδία της κοινωνικής και οικονο-
µικής ζωής. Οι προσπάθειες αυτές, όπως εξάλ-
λου κάθε κοινωνικό γεγονός, δεν είναι µονο-
σήµαντες. Εµπεριέχουν θετικά και αρνητικά
στοιχεία, πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα
που η γνώση τους θα µπορούσε να βοηθήσει 
ιδιαίτερα σε χώρες όπως η δική µας µε περιο-
ρισµένη τη σχετική εµπειρία. 
Οι λόγοι που καθιστούν χρήσιµη την προσφυ-
γή στη µέθοδο σύµπραξης συνήθως είναι η έλ-
λειψη του αναγκαίου κεφαλαίου για την επέν-
δυση από το δηµόσιο ή η περιορισµένη δα-
νειοληπτική ικανότητα και η επιθυµία αποφυ-
γής δανεισµού, καθώς και το χαµηλό τεχνολο-
γικό επίπεδο. Μπορεί όµως να συνδέονται µε
την αντίληψη ότι η χρηµατοδότηση και εκµε-
τάλλευση του έργου από ιδιώτες θα είναι πιο
αποτελεσµατική. 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται, σύµ-
φωνα µε τη διεθνή βιβλιογραφία, κωδικοποιη-
µένοι οι λόγοι που οδηγούν στην εφαρµογή
µεθόδων ΣΔΙΤ, όπως επίσης και τα σχετικά
πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα τους. Αξί-
ζει να τονίσουµε ότι πολλά από τα πλεονεκτή-

µατα µπορούν εύκολα να µετατραπούν σε
µειονεκτήµατα και αντιστρόφως.
Κύριο πλεονέκτηµα της µεθόδου θεωρείται η
ελάφρυνση των δηµόσιων οικονοµικών, εξαι-
τίας της αξιοποίησης των ιδιωτικών κεφαλαί-

ων, καθώς και η µη επιβάρυνση του δηµόσιου
προϋπολογισµού, εφόσον το κόστος των ΣΔΙΤ
δεν εγγράφεται στο προϋπολογισµού του δη-
µόσιου φορέα. Από την άλλη πλευρά όµως  
η εφαρµογή των ΣΔΙΤ έχει ως κόστος το µειω-
µένο δηµόσιο έλεγχο και τη δυνατότητα υπεκ-
φυγής από δηµοκρατικό έλεγχο, όπως τον κοι-
νοβουλευτικό έλεγχο στον οποίο υπόκεινται τα
δηµόσια έργα. 
Σύµφωνα µε τη φιλελεύθερη ιδεολογία, η µε-
γαλύτερη συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα στην
παραγωγή δηµοσίων έργων και υπηρεσιών, θε-
ωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την ποιο-
τικότερη και αποτελεσµατικότερη παροχή
τους. Όµως, υπάρχουν παραδείγµατα µικρής
κοινωνικής αποδοχής έργων ΣΔΙΤ, καθώς και
περιπτώσεις επιλεκτικής επιλογής αναδόχου
µε το αντίστοιχο πολιτικό κόστος. 
Επιπλέον, η διεθνής εµπειρία έχει δείξει ότι σε
πολλές περιπτώσεις το οικονοµικό κόστος των
ΣΔΙΤ είναι ιδιαίτερα υψηλό, εξαιτίας των µε-
γάλων προσυµβατικών και συµβατικών απαι-
τήσεων, καθώς και του υψηλού εργολαβικού
κέρδους. Ο ιδιωτικός τοµέας ενδιαφέρεται να

συµµετέχει σε συµπράξεις µόνο σε περιπτώ-
σεις όπου το αντάλλαγµα και η απόδοση της 
επένδυσης είναι ιδιαίτερα υψηλά. Επιπρόσθε-
τα, λίγες είναι οι επιχειρήσεις που καλύπτουν
τις προϋποθέσεις συµµετοχής στην ανταγωνι-

στική διαδικασία επιλογής αναδόχου, µε απο-
τέλεσµα την αδυναµία αξιοποίησης του ελεύ-
θερου ανταγωνισµού. 
Τέλος, η νοµική ευελιξία των ΣΔΙΤ και η δυ-
νατότητα µεταφοράς του κινδύνου της επένδυ-
σης στον ιδιωτικό τοµέα, ανατρέπονται από τις
χρονοβόρες διαδικασίες και τις περιπτώσεις α-
δυναµίας υλοποίησης ή διακοπής της λειτουρ-
γίας των έργων, µε αντίστοιχη επιβάρυνση του
δηµόσιου φορέα.
Επόµενα, η χρησιµοποίηση των ΣΔΙΤ δεν θα
πρέπει να παρουσιάζεται ως η µοναδική λύση
για ένα δηµόσιο φορέα, που αντιµετωπίζει
δηµοσιονοµικούς περιορισµούς. Οι οικονοµι-
κές και οργανωτικές επιλογές για τον τρόπο 
υλοποίησης κάθε σχεδίου (έργου) πρέπει να
παρουσιάζουν πραγµατική προστιθέµενη αξία
σε σχέση µε  άλλες επιλογές, (όπως είναι η
κλασική σύναψη σύµβασης δηµοσίου έργου/
υπηρεσίας) προκειµένου να προωθηθούν σε ε-
φαρµογή. Εξ' άλλου ΣΔΙΤ σηµαίνει σύµπραξη
δηµόσιου µε ιδιωτικό φορέα, για τον οποίο τα
δηµοσιονοµικά προβλήµατα ούτως ή άλλως εί-
ναι πολύ χαµηλότερα στην ιεράρχηση από τη
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ΤΥΠΟΙ ΣΔΙΤ
1. Β.Ο.Τ. (Build-Operate-Transfer)
2. Β.Ο.Ο.Τ. (Build-Own-Operate-
Transfer)
3. D.B.F.O. (Design-Build-Finance-
Operate)
4. Β .Τ .Ο . (Build-Transfer-Operate)
5. Β.Ο.Ο. (Build-Own-Operate)
6. Β.Β.Ο. (Buy-Build-Operate)
7. L.R.O. (Lease-Rehabilitate-Operate)
8. B.O.L.T. (Build-Own-Lease-Transfer)
9. Ο.Μ. (Operation and Maintenance)
10. Ο.Μ.Μ. (Operation, Maintenance and
Management)

Πλεονεκτήματα των συμπράξεων Μειονεκτήματα στην εφαρμογή 
των ΣΔΙΤ

Δημοσιονομικό
ελάφρυνση δηµόσιων οικονοµικών Μειωµένος έλεγχος του δηµοσίου
µη επιβάρυνση του δηµόσιου προϋπολογισµού Διάχυση της ευθύνης, δυνατότητα 

υπεκφυγής από δηµοκρατικό έλεγχο
Πολιτικό

µεγαλύτερη συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα Πολιτικό ρίσκο
Επιλεκτική µεταχείριση στη

διαδικασία επιλογής
Οικονομικό

οικονοµικότερα Αδυναµία αξιοποίησης 
αποτελεσµατικότερα έργα ανταγωνισµού

Αυξηµένο κόστος
Τεχνικό- Τεχνολογικό

Αξιοποίηση τεχνογνωσίας ιδιωτικού τοµέα Μειωµένη αποτελεσµατικότητα 
και ποιότητα στην παροχή υπηρεσιών

Νομικό
ευελιξία Αδυναµία υλοποίησης, διακοπή 
µεταφορά ρίσκου στον ιδιώτη λειτουργίας του έργου

3 Σχεδιασµός και Υλοποίηση Έργων Μέσω Συµπράξεων Δηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα (Σ.Δ.Ι.Τ.), σελ. 28-34, Ινστιτούτο Οικονοµίας Κατασκευών, Αθήνα Μάρτιος 2005.

s60-64.qxd  16/4/2007  11:43   Page 61



ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ

ÁÑÈÑÏ ÔÏÐÉÊÇ  ÁÕÔÏÄÉÏÉÊÇÓÇ  ÊÁÉ  ÓÄÉÔ

62 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007

µεγιστοποίηση των κερδών του. 
Η επιτυχία µιας ΣΔΙΤ στην πράξη εξαρτάται
σε µεγάλο βαθµό από την πληρότητα του
συµβατικού πλαισίου που θα συµφωνηθεί, κα-
θώς και από την ακρίβεια και σαφήνεια των 
όρων που θα διέπουν την υλοποίησή της. Κατά
συνέπεια, έχει καίρια σηµασία η σαφής διά-
κριση των ρόλων, η ακριβής αξιολόγηση και η
βέλτιστη κατανοµή των κινδύνων µεταξύ των
δύο µερών, καθώς και ο σαφής καθορισµός
των ευθυνών, που αναλαµβάνει καθένας από
αυτούς.

Η εμπειρία της Μεγάλης Βρετανίας 
σε ΣΔΙΤ
Στις χώρες της Ε.Ε. οι ΣΔΙΤ έχουν αυξηθεί
σηµαντικά, γεγονός που οφείλεται κυρίως
στις πολιτικές συγκυρίες και στους δηµοσιο-
νοµικούς περιορισµούς που αντιµετωπίζουν
τα κράτη µέλη. Όπως τονίστηκε και προηγού-
µενα η χώρα µας έχει περιορισµένη εµπειρία
από ΣΔΙΤ. Η αναφορά στην εµπειρία της Αγ-
γλίας, δεν έχει ως στόχο τη µηχανιστική µε-
ταφορά της. Στοχεύει στον εµπλουτισµό της
γνώσης, στην αποφυγή λαθών που έχουν γίνει
και κυρίως στον εντοπισµό προβληµάτων και
προοπτικών. 
Στη Μ. Βρετανία , πρωτοπόρος στην κατα-
σκευή δηµοσίων έργων και παροχή υπηρεσιών
µε Συµπράξεις Δηµόσιου Ιδιωτικού Τοµέα,
εφαρµόζεται το πρόγραµµα Ιδιωτικές Χρηµα-
τοοικονοµικές Πρωτοβουλίες - Private Finance
Initiative (P.F.I), µε το οποίο κατασκευάζονται
από το 1992 πάσης φύσεως δηµόσια έργα και
υπηρεσίες. 
Από την έναρξη του προγράµµατος «Ιδιωτικές
Χρηµατοοικονοµικές Πρωτοβουλίες» PFI 
µέχρι το Μάρτιο του 2006 :

Έχουν υλοποιηθεί 747 έργα ΣΔΙΤ, µε κεφα-
λαιουχική αξία £47.5 δις, στα οποία περι-
λαµβάνονται 45 νοσοκοµεία και πάνω από
200 σχολεία.
Υπάρχει πρόγραµµα συνεχούς κατάρτισης
και έχει ξεκινήσει η εξαγωγή τεχνογνωσί-
ας µέσω της παροχής συµβουλευτικών 
υπηρεσιών σε χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Τα προγράµµατα αυτά αντιστοιχούν στο
10-13,5% της συνολικής επενδυτικής δρα-
στηριότητας της Κυβέρνησης της Αγγλίας
σε δηµόσια έργα, για τα έτη 1998-99 και
2003-2004. 

Στο παρακάτω διάγραµµα παρουσιάζεται η
κατανοµή του κεφαλαίου των υπογεγραµµέ-
νων έργων του προγράµµατος PFI, σύµφωνα
µε τα στοιχεία που δηµοσιεύτηκαν από το 
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους της Αγγλίας,
το 2006.
Από την κατανοµή των έργων ανά Υπουργείο
βλέπουµε ότι, τα περισσότερα έργα έχουν
πραγµατοποιηθεί στους τοµείς της υγείας, της
εκπαίδευσης και των µεταφορών. 

Από την εµπειρία που έχει ήδη αποκτηθεί στην
Αγγλία, το Υπουργείο Οικονοµικών καταλήγει
στα παρακάτω συµπεράσµατα: 

τα έργα που πραγµατοποιήθηκαν µε το PFI
είχαν µικρότερες καθυστερήσεις από τα πα-
ραδοσιακά δηµόσια έργα, γιατί η γρήγορη
ολοκλήρωσή τους αποτελεί συµφέρον του
ιδιώτη, εφόσον τότε ξεκινάει η εκµετάλλευ-
ση του έργου ή η καταβολή των ανταλλαγ-
µάτων. 
είναι καλύτερα ποιοτικά, διότι για τις 
οποιεσδήποτε ελλείψεις ο ιδιώτης αντιµε-
τωπίζει ποινές που είναι καταγεγραµµένες
στη σύµβαση. 
τα περισσότερα έργα δεν παρουσιάζουν 
υπέρβαση κόστους γιατί ο ιδιωτικός φορέας
πληρώνεται µόνο σύµφωνα µε τη σύµβαση
που έχει υπογράψει. 
Τέλος, είναι σηµαντική η εµπειρία που µε-
ταφέρεται από τον ιδιωτικό στο δηµόσιο

φορέα, καθώς και η αξιοποίηση των διαχει-
ριστικών ικανοτήτων του ιδιωτικού φορέα.

Από την άλλη πλευρά, σύµφωνα µε αναφορές
του National Audit Office, στην πράξη έχουν
παρατηρηθεί πολλά προβλήµατα στην εφαρ-
µογή του θεσµού των συµπράξεων. Συγκεκρι-
µένα µελέτες στον τοµέα της υγείας αµφισβη-
τούν την οικονοµική αποτελεσµατικότητα των
έργων. Σύµφωνα µε τον Pollock η έννοια της
µεταφοράς ρίσκου χρησιµοποιήθηκε για να α-

ποκρυφτεί το πραγµατικό κόστος των PFI. Άλ-
λες µελέτες, έδειξαν ότι το υψηλό κόστος των
PFI οδήγησε σε χρηµατοδοτικά προβλήµατα
και σε αντίστοιχη µείωση του µεγέθους των
νοσοκοµείων για να είναι δυνατή η χρηµατο-
δότησή τους. 
Στον τοµέα της εκπαίδευσης οι µελέτες που έ-
χουν γίνει έδειξαν ότι και εκεί η πολιτική των
PFI παρουσιάζει προβλήµατα, όπως την ανα-
γκαστική µείωση του µεγέθους και του αριθ-
µού των σχολείων, έτσι ώστε να µπορούν να
υλοποιηθούν µε τη µέθοδο ιδιωτικής χρηµατο-
δότησης. Επιπλέον, η Επιτροπή Ελέγχου της
Σκοτίας αµφισβητεί την ικανότητα της µεθό-
δου υπολογισµού της αποτελεσµατικότητας
της µεθόδου PFI (Value for Money) και θεωρεί
ότι δεν είναι δυνατόν να οδηγηθούµε σε ολο-
κληρωµένα συµπεράσµατα συγκρίνοντας µόνο
κόστη και οφέλη.
Τέλος, το Ερευνητικό Ινστιτούτο Δηµόσιας

4 Graeme Hodge, Carsten Greve (2005), The Challenge of Public-Private Partnerships, Learning from International Experience, Edward Elgar, Cheltenham UK, σελ. 44-59.
5 Ινστιτούτο Οικονοµίας Κατασκευών (2005), Σχεδιασµός και Υλοποίηση Έργων Μέσω Συµπράξεων Δηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα (ΣΔΙΤ), σελ.40-41. 

Κατανομή του κεφαλαίου των υπογεγραμμενων 
έργων του PFI, ανά Υπουργείο, το 2006
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Πολιτικής (IPPR, 2001), συµπεραίνει ότι τα
PFI είναι οικονοµικά αποτελεσµατικά σε ορι-
σµένους τοµείς και εκφράζει την ανησυχία
του για τους τοµείς της υγείας και της εκπαί-
δευσης.
Συνοψίζοντας, σε αντίθεση µε τις υποθέσεις
υποστηρικτών της µεθόδου ΣΔΙΤ έχουµε τα
ακόλουθα: 

Η διαδικασία επιλογής αναδόχου είναι πολύ
χρονοβόρα µε αποτέλεσµα να αυξάνεται το
κόστος των έργων, επιβαρύνοντας το δηµό-
σιο ή τους τελικούς χρήστες. 
Λίγες εταιρείες καλύπτουν τις προϋποθέσεις
συµµετοχής στη διαδικασία επιλογής αναδό-
χου. Έτσι ο ανταγωνισµός βρίσκεται περισ-
σότερο στα χαρτιά και δεν αντιπροσωπεύει
την πραγµατικότητα. Χαρακτηριστικό παρά-
δειγµα αποτελεί το γεγονός ότι στην τελική
φάση της ανταγωνιστικής διαδικασίας επιλο-
γής αναδόχου, για την κατασκευή του νοσο-
κοµείου Dartford και Gravesham (NAO,
1999b), συµµετείχε µόνο ένας ιδιώτης. 

Επιπλέον, αµφισβητείται η οικονοµική απο-
τελεσµατικότητα των έργων µε τη µέθοδο
σύµπραξης (value for money), διότι είναι
δύσκολη η εκτίµηση µεταφοράς ρίσκου
στον ιδιώτη. Πολλές φορές βασίζεται σε
λάθος µελλοντικές εκτιµήσεις και επίσης
δεν συνυπολογίζονται ποιοτικές παράµε-
τροι κόστους. 
Σε πολλές περιπτώσεις το κόστος αυξάνεται
εξαιτίας πρόσθετων επιβαρύνσεων. Αλλά
ακόµη και µετά την υπογραφή της σύµβα-
σης, εφόσον ο δηµόσιος φορέας έχει ανα-
λάβει τµήµα του οικονοµικού κινδύνου,
µπορεί να επιβαρυνθεί οικονοµικά µε την
καταβολή συµφωνηµένων εγγυήσεων, σε
περίπτωση µη πραγµατοποίησης των όρων
της σύµβασης από τον ανάδοχο.

Όπως προκύπτει από την Ευρωπαϊκή εµπειρί-
α οι ΣΔΙΤ δεν είναι ούτε µονόδροµος ούτε
«αγγελικά» πλασµένες. Ακόµα και σε χώρες
όπως το Ηνωµένο Βασίλειο που θεωρούνται
πρωτοπόροι στην υλοποίηση ΣΔΙΤ, το ποσο-

στό που κατέχουν σε σχέση µε τις συνολικές
δηµόσιες επενδύσεις δεν ξεπερνάει το 14%.
Οι ΣΔΙΤ σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να
αντικαταστήσουν το Πρόγραµµα Δηµοσίων
Επενδύσεων. 
Προνοµιακοί χώροι εφαρµογής τους είναι οι
µεταφορές, πολεοδοµικές υποδοµές, ενώ σε
τοµείς όπως υγεία, εκπαίδευση, νέες τεχνολο-
γίες παρουσιάζουν προβλήµατα. 
Μεγάλο πλεονέκτηµα τους παρουσιάζεται ο
χρόνος αποπεράτωσης του έργου το οποίο 
όµως συνδέεται µία σειρά µειονεκτηµάτων και
σκεπτικισµού κυρίως για την οικονοµική τους
αποδοτικότητα. 
Τέλος, πολύ σηµαντικός θεσµός θα πρέπει να
θεωρηθεί η διαδικασία αξιολόγησης που υπάρ-
χει κυρίως στην Μ. Βρετανία. Οι διαδικασίες
αυτές είτε µε τη µορφή εκ των προτέρων είτε
εκ των υστέρων αξιολόγησης θα πρέπει να α-
ποτελέσουν ένα feed back µε τη ένταξη των
συµπερασµάτων τους στην παραγωγική, των
ΣΔΙΤ,  διαδικασία. 

ÇÇ  ððññïïþþèèççóóçç  ôôïïõõ  èèååóóììïïýý  ôôùùíí  ÓÓÄÄÉÉÔÔ áðïóêïðåß óôç âåëôßùóç ôçò ðïéü-
ôçôáò ôùí ðáñå÷üìåíùí õðçñåóéþí ôïõ ÊñÜôïõò ðñïò ôïí ðïëßôç, êá-
èþò êáé óôç äçìéïõñãßá áíáãêáßùí õðïäïìþí, ìå ôç ÷ñçóéìïðïßçóç
ðñüóèåôùí éäéùôéêþí ðüñùí, óõìðëçñùìáôéêþí ðñïò ôïõò äéáèÝóé-
ìïõò äçìüóéïõò êáé ðáñÜëëçëá ìå ôçí áîéïðïßçóç ôçò ôå÷íïãíùóßáò
êáé ôùí äéá÷åéñéóôéêþí ìåèüäùí ôïõ éäéùôéêïý ôïìÝá. 

¼ìùò, ç ìÝ÷ñé óÞìåñá åìðåéñßá õëïðïßçóçò ÓÄÉÔ, ôüóï óå êåíôñé-
êü üóï êáé óå ôïðéêü åðßðåäï, Ý÷åé äåßîåé üôé óôéò ðåñéóóüôåñåò ðåñé-
ðôþóåéò ç êáôáíïìÞ ôïõ ñßóêïõ åßíáé åéò âÜñïò ôïõ äçìïóßïõ, åíþ ç
êáôáíïìÞ ôïõ ïöÝëïõò åßíáé õðÝñ ôùí éäéùôþí.

Åêôüò áðü ôç èåùñçôéêÞ äéáìÜ÷ç ó÷åôéêÜ ìå ôçí ùöåëéìüôçôá ôçò
ìåèüäïõ ôùí óõìðñÜîåùí, ôï ðïéåò õðçñåóßåò êáé Ýñãá èá ìðïñÝ-
óïõí íá åðéëåãïýí ãéá ÷ñÞóç ôçò óõãêåêñéìÝíçò ìåèüäïõ, åîáñôÜôáé
ôåëéêÜ áðü ôçí ðïëéôéêÞ áðüöáóç ôïõ äçìüóéïõ öïñÝá, áðü ôç öýóç
ôçò õðçñåóßáò Þ ôïõ Ýñãïõ êáé áðü ôéò äõíáôüôçôåò ðïõ õðÜñ÷ïõí
ãéá áîéïðïßçóç ðñïóöïñþí ôïõ éäéùôéêïý ôïìÝá, ìå üñïõò ðïõ éêáíï-
ðïéïýí ôï äçìüóéï óõìöÝñïí. 

Ç ìÝèïäïò ôùí óõìðñÜîåùí äçìüóéïõ éäéùôéêïý ôïìÝá äåí ðñÝðåé
íá áíôéìåôùðßæåôáé ùò ç ìïíáäéêÞ ëýóç ãéá ôçí åðåíäõôéêÞ ðñùôïâïõ-
ëßá ôïõ äçìüóéïõ öïñÝá ðïõ áíôéìåôùðßæåé äçìïóéïíïìéêïýò ðåñéïñé-
óìïýò, éäéáßôåñá áí ëÜâïõìå õðüøç ìáò üôé ï éäéùôéêüò ôïìÝáò åßíáé
âÝâáéï üôé èá æçôÞóåé ìåãÜëåò áðïäüóåéò ãéá íá ôç óõììåôï÷Þ ôïõ
óôç óýìðñáîç. 

ÕðÜñ÷ïõí èåôéêÜ êáé áñíçôéêÜ ðáñáäåßãìáôá åöáñìïãÞò ôùí ÓÄÉÔ.
Ç êÜèå ðåñßðôùóç ðñÝðåé íá åîåôÜæåôáé îå÷ùñéóôÜ êáé íá áðïäåéêíýå-
ôáé ç ïéêïíïìéêÞ êáé ðïéïôéêÞ áðïôåëåóìáôéêüôçôá ôçò ìåèüäïõ. 

Ç ÔïðéêÞ Áõôïäéïßêçóç Ý÷åé Ýíá óõãêñéôéêü ðëåïíÝêôçìá ó÷åôéêÜ
ìå ôçí åöáñìïãÞ ôùí ÓÄÉÔ. Ìðïñåß íá ëåéôïõñãÞóåé ðéëïôéêÜ, ìå ôñü-

ðï þóôå ïé èåôéêÝò åìðåéñßåò íá äéá÷õèïýí óå ïëüêëçñç ôçí åðéêñÜ-
ôåéá, åíþ ïé áðïôõ÷çìÝíåò íá Ý÷ïõí ðåñéïñéóìÝíåò åðéðôþóåéò óå ôï-
ðéêü åðßðåäï êáé íá áðïôåëÝóïõí ðáñÜäåéãìá ðñïò áðïöõãÞí. Äåí
öôÜíåé üìùò íá åíôïðßæåôáé ç ÔÁ ùò ðñïíïìéáêüò ÷þñïò åöáñìïãÞò
ôùí ÓÄÉÔ. Èá ðñÝðåé íá õðïóôçñé÷èåß ìå åðéóôçìïíéêÝò êáé ôå÷íéêÝò õ-
ðïäïìÝò þóôå íá ìðïñÝóåé íá áíôåðåîÝëèåé ôüóï óôéò íÝåò ðñïêëÞ-
óåéò, üóï êáé óå áíôéêåéìåíéêÜ ðñïâëÞìáôá ðïõ ðñïêýðôïõí ëüãù ôïõ
ìéêñïý ìåãÝèïõò ôùí ÏÔÁ. 

Ï Ýëåã÷ïò êüóôïõò ïöÝëïõò, ç åêôßìçóç ôçò ðñïóôéèÝìåíçò áîßáò
ôïõ Ýñãïõ, ôï êïéíùíéêü üöåëïò êáé ç éêáíïðïßçóç ôïõ äçìüóéïõ óõì-
öÝñïíôïò, ðñÝðåé íá áîéïëïãçèïýí óå êÜèå ðåñßðôùóç. 

Ôá óõìðåñÜóìáôá ðïõ åîÜãïíôáé áðü ôç ìÝ÷ñé óÞìåñá ðñïóðÜ-
èåéá åíßó÷õóçò êáé ðñïþèçóçò ôïõ èåóìïý óôç ÷þñá ìáò êáé éäéáßôå-
ñá óôçí ÔïðéêÞ Áõôïäéïßêçóç, åßíáé ôá áêüëïõèá:

Ïé ÓÄÉÔ ðñÝðåé íá áðïôåëÝóïõí óõìðëçñùìáôéêü ìÝóï ÷ñçìáôïäü-
ôçóçò ôùí äçìïóßùí Ýñãùí êáé õðçñåóéþí. Ðáñüëá áõôÜ åßíáé 
ïñáôüò ï êßíäõíïò ôçò äÝóìåõóçò ðüñùí ôïõ ÐÄÅ, éäéáßôåñá ôç
óôéãìÞ ðïõ ï ßäéïò ï íüìïò ãéá ôéò ÓÄÉÔ, óõíäÝåé ôç ÷ñçìáôïäüôç-
óÞ ôïõò ìå áõôü. 
Ôá Ýñãá ðïõ èá åðéëåãïýí ãéá õëïðïßçóç ìÝóù ÓÄÉÔ, èá ðñÝðåé íá
óõìöùíïýí ìå ôéò áíÜãêåò ôéò ÔïðéêÞò Áõôïäéïßêçóçò êáé íá 
åíôÜóóïíôáé óå Ýíá ãåíéêüôåñï ó÷åäéáóìü, óå åèíéêü, ðåñéöåñåéá-
êü êáé ôïðéêü åðßðåäï. Âáóéêüò óôü÷ïò èá ðñÝðåé íá åßíáé ç ìåãé-
óôïðïßçóç ôçò êïéíùíéêÞò ùöÝëåéáò êáé ü÷é ç ìåãéóôïðïßçóç êåñ-
äþí óõãêåêñéìÝíùí åðé÷åéñÞóåùí. Ìüíï ôüôå èá Ý÷ïõí áðïäï÷Þ
êáé åðéôõ÷Þ Ýêâáóç. Ãéá íá áðïöåõ÷èïýí ëÜèç, êáëü èá Þôáí íá õ-
ðÜñ÷åé ç áðáñáßôçôç íïìéêÞ, ïéêïíïìïôå÷íéêÞ óõìâïõëåõôéêÞ ðá-
ñï÷Þ êáôÜ ôçí ðñïóõìâáôéêÞ êáé óõìâáôéêÞ äéáäéêáóßá. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
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ÑÅÐÏÑÔÁÆ Ôïõ  ÇËIÁ  ÌÐÅÍEÊÏÕ  

«Το τελευταίο που χρειάζεται η περιφερειακή
ανάπτυξη για να προχωρήσει, είναι η Αγροφυ-
λακή, υπογράµµισε ο πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ
Πάρις Κουκουλόπουλος σχολιάζοντας µε α-
φορµή την κατάθεση στη Βουλή του σχετικού
νοµοσχεδίου. 
«Πολύ περισσότερο δε, συνέχισε, που το Σώ-
µα των αγροφυλάκων παραπέµπει ευθέως σε
ένα παρελθόν που η ελληνική περιφέρεια το 
έχει οριστικά ξεπεράσει και που, δυστυχώς η
Κυβέρνηση επιµένει να επαναφέρει, στο όνο-
µα της επανίδρυσης του κράτους, σαν να έχει
σταµατήσει ο χρόνος και η µνήµη µας στον
προηγούµενο αιώνα».

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο
Σύµφωνα µε την νοµοθετική ρύθµιση, για τη
στελέχωση της Αγροφυλακής προβλέπεται η
πρόσληψη 4.185 αγροφυλάκων, από τους οποί-
ους οι 4.029 θα είναι αγρονοµικό προσωπικό και
οι 156 πολιτικό. O βασικός µισθός ορίζεται στα
600 ευρώ συν επιδόµατα που φθάνουν για τους
υψηλόβαθµους έως και 220 ευρώ. 
Πρόκειται για ένα σώµα που θα είναι αρµόδιο
για την πρόληψη και καταστολή αξιόποινων
πράξεων που αφορούν το αγροτικό περιβάλλον,
τα αγροτικά κτήµατα, τα αρδευτικά ύδατα και
τις δηµόσιες περιουσίες που βρίσκονται στο 
αγροτικό περιβάλλον.
Οι προσλήψεις, θα γίνονται µε το σύστηµα των
µορίων και το όριο ηλικίας είναι τα 35 έτη. 
Ωστόσο - αξίζει να σηµειωθεί - ότι οι πρώτες
1.000 θέσεις προβλέπεται να καλυφθούν από α-
γροφύλακες που είχαν επιτύχει στον διαγωνισµό
του 1993, επί κυβερνήσεως Μητσοτάκη. Συγκε-
κριµένα ορίζεται ότι κατά παρέκκλιση  των κρι-
τηρίων για την πρόσληψη αγροφυλάκων, θα προ-
σληφθούν οι επιτυχόντες του 1993, εφόσον υπο-
βάλουν εντός τριάντα ηµερών από την δηµοσίευ-
ση του νόµου, την αίτηση τους και µε την προϋ-
πόθεση ότι τηρούν τα κριτήρια σωµατικής και
ψυχικής υγείας. Ειδικά για τη συγκεκριµένη κα-
τηγορία εργαζοµένων - πολλοί από τους οποίους

έχουν ήδη ξεπεράσει τα 40 χρόνια - προβλέπεται
κατ΄ εξαίρεση να συνταξιοδοτηθούν στα 60.

Αντιδράσεις
Η ΚΕΔΚΕ η οποία, από την πρώτη στιγµή που
ξεκίνησαν οι συζητήσεις περί επανασύστασης
της Αγροφυλακής, είχε διατυπώσει σοβαρότατες
επιφυλάξεις, ζήτησε από τον αρµόδιο υπουργό
Δηµόσιας Τάξης Βύρωνα Πολύδωρα, την από-
συρση του νοµοσχεδίου. Όπως χαρακτηριστικά
δήλωσε ο πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ Π. Κουκουλό-
πουλος «σε µια περίοδο που το αίσθηµα ανα-
σφάλειας των πολιτών στα αστικά κέντρα και
στην ύπαιθρο βρίσκεται στο κόκκινο και που τα
φαινόµενα εγκατάλειψης από τους αγρότες των
καλλιεργειών στην ύπαιθρο αυξάνονται, τη στιγ-
µή που η Κυβέρνηση δε βρίσκει πόρους για να
στηρίξει το θεσµό της Δηµοτικής Αστυνοµίας
και που η απόσταση της Περιφέρειας από το Κέ-
ντρο συνεχώς διευρύνεται, ο υπουργός Δηµό-
σιας Τάξης καταθέτει το σχέδιο νόµου για την 
επανίδρυση της αγροφυλακής». 
Σύµφωνα µε τον κ. Κουκουλόπουλο η συγκεκρι-
µένη κίνηση «φανερώνει πώς εννοεί η Κυβέρνη-
ση την περιφερειακή ανάπτυξη, αλλά και σε
ποιο πολιτικό πλαίσιο την εντάσσει». Ωστόσο,
όπως ξεκαθάρισε ο πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ «η
περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας είναι µια σο-
βαρή υπόθεση και προϋποθέτει κυρίως επαρκείς
οικονοµικούς πόρους, ανθρώπινο δυναµικό,
υποδοµές, ισχυρούς και αποκεντρωµένους θε-
σµούς Αυτοδιοίκησης». Πρόσθεσε δε ότι «το
συγκεκριµένο νοµοσχέδιο «έρχεται σε πλήρη α-
ντίθεση µε βασικές αρµοδιότητες περιβάλλοντος
υπαίθρου, που είναι ήδη κατοχυρωµένες και ενι-
σχύονται από το νέο Κώδικα Δήµων και Κοινο-
τήτων, που µόλις τέθηκε σε ισχύ».
Η παρατήρηση των εκπροσώπων της Αυτοδιοί-
κησης , ότι η Κυβέρνηση προχωρά στην επανα-
σύσταση του σώµατος αδιαφορώντας για το 
υπέρογκο κόστος του, ενώ την ίδια στιγµή εγκα-
ταλείπει τη Δηµοτική Αστυνοµία στην τύχη της,
κάθε άλλο παρά στοιχειοθετηµένη δεν είναι. 

Αρκεί µόνο να υπενθυµίσουµε ότι συγκεκριµέ-
νες αρµοδιότητες της Δηµοτικής Αστυνοµίας
συµπίπτουν µε αυτές που θα εκχωρηθούν στο 
υπό σύσταση Σώµα. Για του λόγου το αληθές 
αναφέρονται µεταξύ άλλων, η προστασία της
περιουσίας των ΟΤΑ, η αστυνόµευση της παρά-
νοµης αλιείας σε ποτάµια και λίµνες, η λήψη
προληπτικών µέτρων για την αποτροπή πυρκα-
γιών,  η αυθαίρετη δόµηση, η απόρριψη επικίν-
δυνων αποβλήτων, η αδειοδότηση για έργα ε-
ντός αγροτικών εκτάσεων, η κυκλοφορία αγρο-
τικών µηχανηµάτων και οχηµάτων.
H αφαίρεση αρµοδιοτήτων από τον α΄ βαθµό
Αυτοδιοίκησης εκτός των άλλων αποτελεί γεγο-
νός που έρχεται σε αντίθεση µε το άρθρο 102 του
Συντάγµατος, το οποίο κατοχυρώνει το τεκµήριο
της αρµοδιότητας των τοπικών υποθέσεων υπέρ
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Με απλά λόγια, πα-
ραβιάζεται το θεσµικό κεκτηµένο της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και η διοικητική της αυτοτέλεια.

Η ΚΕΔΚΕ έχει ήδη διαµηνύσει ότι «η Αυτοδιοί-
κηση δεν θα επιτρέψει την αφαίρεση Συνταγµα-
τικά κατοχυρωµένων αρµοδιοτήτων της» ενώ
κάλεσε το υπουργείο Εσωτερικών να θυµηθεί
και να τηρήσει τις δεσµεύσεις του ίδιου του
Πρωθυπουργού για τη στήριξη του θεσµού της
Δηµοτικής Αστυνοµίας, αλλά και την Κυβέρνη-
ση να αναζητήσει, στο πλαίσιο της νέας Προ-
γραµµατικής Περιόδου, τις πραγµατικές προτε-
ραιότητες για την περιφερειακή ανάπτυξη µε λι-
γότερο κράτος, ισχυρή Αυτοδιοίκηση και ουσια-
στική αποκέντρωση πόρων και αρµοδιοτήτων.
«Διαφορετικά», όπως επισηµαίνεται σε σχετι-
κή ανακοίνωση της ΚΕΔΚΕ  «δικαιούµαστε
να συµπεράνουµε ότι όλα αυτά αποβλέπουν
στην επανίδρυση ενός αναχρονιστικού και ή-
δη συγκεντρωτικού κράτους, το οποίο το µόνο
που θα εξυπηρετεί είναι το βόλεµα «των δι-
κών µας παιδιών»  και µάλιστα µε αναδροµι-
κότητα 14 ετών»!
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Στο κενό έπεσαν δυστυχώς, για μία ακόμη φορά, οι  εύλογες αντιδράσεις των εκπροσώπων
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αναφορικά με την επανασύσταση του σώματος της Αγροφυ-
λακής. Η σχετική νομοθετική ρύθμιση βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία, αποδεικνύο-

ντας  - όπως καταγγέλλουν οι αιρετοί - πώς νοεί η κυβέρνηση την περιφερειακή ανάπτυξη.

ΚΕΔΚΕ
«Η Αγροφυλακή παραπέµπει στην επανίδρυση
ενός αναχρονιστικού και ήδη συγκεντρωτικού
κράτους, το οποίο το µόνο που θα εξυπηρετεί
είναι το βόλεµα «των δικών µας παιδιών»  και
µάλιστα µε αναδροµικότητα 14 ετών»!
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