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Δελτίο Τύπου  

για τα καταστροφικά αποτελέσματα στο δημόσιο συμφέρον από τις  

Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) 

 

Σε συνέχεια προηγούμενων παρεμβάσεών μας, τεκμηριωμένη έρευνα του  

Λεωνίδα Βατικιώτη, Δρ. Οικονομολόγου - δημοσιογράφοου, ερευνητή Advanced 

Media Institute, αναδεικνύει τα αποτελέσματα από τις Συμπράξεις Δημοσίου και 

Ιδιωτικού Τομέα, όπως ξεκίνησαν να υλοποιούνται στην Ελλάδα, τα τελευταία 15 

χρόνια, σε ό,τι αφορά τις καταστροφικές επιπτώσεις τους στο δημόσιο συμφέρον. Οι 

Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, όπως αναλυτικά έχουμε αναδείξει σε 

προηγούμενο Δελτίο Τύπου μας, αντίθετα με όσα προβλέπει ο νόμος: 

• δεν εγγυώνται την ποιότητα των δημοσίων έργων, 

•  μεταφέρουν τους κινδύνους στο κράτος και τους πολίτες,  

• δεν είναι απαλλαγμένες από τις γνωστές καθυστερήσεις, 

• αναπαράγουν τη διαφθορά και 

•  υπονομεύουν τον «ελεύθερο ανταγωνισμό», τις αμοιβές της εργασίας, το 

περιβάλλον, το δημόσιο συμφέρον και τα δημόσια οικονομικά. 

Επί της ουσίας φορτώνουν την κοινωνία και τις επόμενες γενιές εσαεί με το υπέρογκο 

κόστος τους και παραδίνονται κρίσιμες Δημόσιες Υποδομές σε ιδιώτες (οδικά δίκτυα, 

αεροδρόμια, λιμάνια, σχολεία κλπ). Με αυτόν τον τρόπο εξαφανίζεται η παραγωγική και 

αναπτυξιακή λειτουργία του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 
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Όπως καταλήγει συμπερασματικά η εν λόγω έρευνα του Βατικιώτη Λεωνίδα την 

οποία και σας επισυνάπτουμε: 

1. Οι ΣΔΙΤ δεν εγγυώνται την ταχεία υλοποίηση ενός έργου. Η υλοποίηση 

ενός έργου, όπως έδειξε το παράδειγμα με την επανεκκίνηση της κατασκευής των 

αυτοκινητοδρόμων και των σχολείων, συναρτάται από την ύπαρξη των άριστων 

συνθηκών που περιγράφονται στην προκήρυξη. Στο υπαρκτό ενδεχόμενο εμφάνισης 

πραγματικών περίπλοκων συνθηκών εμφανίζονται οι γνωστές καθυστερήσεις.  

2. Οι ΣΔΙΤ δεν εξασφαλίζουν την ποιότητα ενός έργου. Το παράδειγμα τόσο 

των μονάδων των απορριμμάτων όσο και των σχολείων δείχνουν ότι οι αυστηροί κανόνες 

εκτέλεσης ενός έργου ΣΔΙΤ δεν εγγυώνται ότι αυτό θα ενταχθεί και θα υπηρετήσει το 

ευρύτερο πλαίσιο, τις παιδαγωγικές αρχές ή την μείωση των απορριμμάτων. Η ποιότητα 

οφείλει να αξιολογείται συνολικά κι όχι με κριτήριο πχ την αντοχή των τοιχωμάτων στο 

χρόνο.  

3. Οι ΣΔΙΤ δεν επιμερίζουν αναλογικά, πολύ περισσότερο δεν μεταφέρουν 

τον κίνδυνο στην πλευρά του ιδιώτη. Η διακοπή των εργασιών στους 

αυτοκινητοδρόμους, με αφορμή την μείωση της κίνησης, και η επανεκκίνηση με αυξημένο 

κόστος και μειωμένο έργο, με την επίκληση έκτακτων περιστάσεων, σήμανε την 

μετακύλιση όλου του κινδύνου στην πλευρά του κράτους, δηλαδή των φορολογουμένων.  

4. Οι ΣΔΙΤ δεν συνάδουν με τον «ελεύθερο ανταγωνισμό». Η υποχρέωση 

επίτευξης κλίμακας ώστε να μπορεί να υπαχθεί στις απαραίτητες διαδικασίες του 

ν.3389/2005 και η ενοποίηση διαφορετικών σταδίων παραγωγής από τον σχεδιασμό 

μέχρι την συντήρηση εξ ορισμού αποκλείει τη συμμετοχή των μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων, περιορίζοντας τον όποιον ανταγωνισμό στις μονοπωλιακές επιχειρήσεις 

κάθε κλάδου.  

5. Οι ΣΔΙΤ απειλούν τις εργασιακές σχέσεις και το επίπεδο αμοιβών. Το 

προσωπικό που εργάζεται στα σχολεία από την καθαριότητα μέχρι τη φύλαξη και στις 

μονάδες απορριμμάτων, έχει υπαχθεί σε ένα νέο ντε φάκτο εργασιακό καθεστώς με 

μειωμένους μισθούς και χειρότερους όρους εργασίας πλήρους ελαστικοποίησης και 

προσωρινότητας σε σύγκριση με άλλους συναδέλφους τους.  



  

6. Οι ΣΔΙΤ βλάπτουν το κράτος δικαίου. Προσπερνώντας την τακτική 

δικαιοσύνη για την επίλυση τυχόν διαφορών μεταξύ των τριών μερών κι αναθέτοντας την 

σε διαιτησία, που στο όνομα της εμπιστευτικότητας θα λειτουργεί αδιαφανώς, 

δημιουργείται ένα δίκαιο δυο ταχυτήτων και νησίδες απόδοσης δικαίου όπου οι διαφορές 

επιλύονται μονίμως κατ’ εξαίρεση του ισχύοντος νομικού πλαισίου.  

7. Οι ΣΔΙΤ δεν αποτρέπουν τα φαινόμενα διαφθοράς. Το παράδειγμα του 

οδοφωτισμού και τα περιστατικά που ανέδειξαν οι ευρωπαίοι ελεγκτές με τις αποσύρσεις 

εταιρειών στα τελευταία στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας στα μεγάλα οδικά έργα 

έδειξαν ότι οι ΣΔΙΤ αποτελούν ένα ακόμη ευνοϊκό πεδίο αδιαφάνειας και υπόγειων 

συναλλαγών μακριά από το δημόσιο έλεγχο.  

8. Οι ΣΔΙΤ αποτελούν απειλή για το περιβάλλον. Οι μονάδες απορριμμάτων 

είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, αλλά δεν είναι το μόνο. Οι αυτοκινητόδρομοι 

προκαθορίζουν ένα μοντέλο μετακινήσεων που διευκολύνει και προϋποθέτει την κατοχή 

ιδιωτικού αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας ενώ αποκλείει τις επενδύσεις στους 

σιδηροδρόμους, που έχουν μικρό αποτύπωμα σε αέρια θερμοκηπίου.  

9. Οι ΣΔΙΤ δεν εγγυώνται το δημόσιο συμφέρον. Οι ΣΔΙΤ έχουν εξελιχθεί σε 

σημείο συνάντησης ενός κράτους ασυνήθιστα γενναιόδωρου οικονομικά και επινοητικού 

θεσμικά, αντίθετα με τον τρόπο που συμπεριφέρεται απέναντι στους εργαζόμενους, κι 

ενός ιδιωτικού τομέα σκανδαλωδώς κρατικοδίαιτου που εθίζεται να λειτουργεί με 

εξασφαλισμένες προσόδους για 30 χρόνια μετά, σε βάρος των κοινών αγαθών, όπως 

είναι το δικαίωμα στην παιδεία και οι μετακινήσεις!  

10. Οι ΣΔΙΤ υπονομεύουν τα δημόσια οικονομικά. Το όριο του 10% επί του 

ΠΔΕ που τέθηκε ετησίως με απόφαση του 2012 για τις αμοιβές διαθεσιμότητας ή τα 

600 εκ. ευρώ δεν εξασφαλίζουν ότι ένα όλο και μεγαλύτερο μέρος του ΠΔΕ δεν θα 

στρέφεται σε ΣΔΙΤ σε βάρος άλλων έργων με μεγαλύτερο κοινωνικό όφελος. Ήδη, οι 

αμοιβές διαθεσιμότητας αυξάνονται σταθερά όπως φαίνεται στο συνημμένο Διάγραμμα, 

και θα συνεχίσουν να αυξάνονται όσο θα υπογράφεται η εκτέλεση νέων έργων ΣΔΙΤ. 



  

 

Οι Δημόσιοι Υπάλληλοι μηχανικοί, μαζί με τους υπόλοιπους εργαζόμενους στο 

δημόσιο τομέα οφείλουμε να αγωνιστούμε και να ανατρέψουμε τις κατευθύνσεις αυτές 

προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος. 

Σας αποστέλλουμε συνημμένη την έρευνα: «ΣΔΙΤ: Η Συντριβή του Δημόσιου 

συμφέροντος από τον Ιδιωτικό Τομέα» του Λεωνίδα Βατικιώτη, 

leonidasvatikiotis@gmail.com, Δρ. Οικονομολόγου - δημοσιογράφου, ερευνητή 

Advanced Media Institute 

 

 


