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ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΥΕ ΓΙΑ ΤΑ Σ∆ΙΤ 14-6-09 
 

 
Για την καλύτερη λειτουργία των Συµπράξεων ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα 
προς όφελος των πολιτών και της ανάπτυξης, θα πρέπει απαραίτητα να 
διασφαλιστούν οι παρακάτω όροι και οι προϋποθέσεις: 
 

• Σχεδιασµός σε εθνικό επίπεδο των µεγάλων έργων που πρέπει να γίνουν, 
ώστε να επιλέγονται τα έργα που εξυπηρετούν το δηµόσιο συµφέρον και όχι 
την κερδοφορία των ιδιωτών. 

• Ισχυρή δηµόσια διοίκηση που θα διασφαλίζει το δηµόσιο συµφέρον στις     
συµβάσεις και στην εποπτεία και έλεγχο που θα ασκεί. 

• ∆εν πρέπει να οδηγεί η σύµβαση σε εκχώρηση, διαχείριση, εµπορία                 
βασικών κοινωνικών αγαθών σε ιδιώτες (άρθρο 2, παράγραφος 3 του 3389) 

• Συγκράτηση, των έργων που εκτελούνται µέσω Σ∆ΙΤ σε µονοψήφια 
ποσοστά του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων (παράδειγµα Μεγάλης 
Βρετανίας) που αποτελεί θέµα  αρχής και αλληλεγγύης προς τις επόµενες 
γενιές, σε ένα πλαίσιο βιώσιµης ανάπτυξης . 

•  Η οµαδοποίηση µικρών έργων ώστε να κατασκευαστούν µε τη µέθοδο 
Σ∆ΙΤ, στερεί αντικείµενο από τις µικρές  και µεσαίες εργοληπτικές 
επιχειρήσεις, δεσµεύει εθνικούς πόρους µειώνοντας τη δυνατότητα 
εκτέλεσης µικρών περιφερειακών κυρίως έργων και σίγουρα έχει αρνητικές 
επιπτώσεις στην απασχόληση και την περιφερειακή ανάπτυξη. 

• ∆ιατάξεις περί «ζωνών επιρροής» του έργου στις συµβάσεις, οδηγούν στο 
να µην µπορεί το ίδιο το ∆ηµόσιο να εκτελέσει στο µέλλον έργα που κρίνει 
απαραίτητα για το ∆ηµόσιο συµφέρον, όταν λειτουργούν  ανταγωνιστικά µε 
το έργο που έχει την εκµετάλλευση ο ιδιώτης. 
Τέτοιες διατάξεις «αποικιοκρατικού» χαρακτήρα έχουν  εµφανιστεί σε 
καθόλα «νόµιµες» Σ∆ΙΤ. 

• Το µικρότερο κόστος των έργων που εκτελούνται µε Σ∆ΙΤ έχει κυρίως τη 
λογική ότι ο «υγιής» ανταγωνισµός οδηγεί στη συµπίεση του κέρδους και 
εποµένως του κόστους. Ο ανταγωνισµός δε διασφαλίζεται όµως ανάµεσα σε 
λίγες και οικονοµικά πανίσχυρες επιχειρήσεις και η δυνατότητα του 
Κράτους να παρέµβει πιθανόν να µην υπάρχει.  

• Και φυσικά τίποτα από τα παραπάνω δεν µπορεί να διασφαλιστεί  χωρίς την 
ανεξαρτησία της πολιτικής και των Πολιτικών από τα ισχυρά οικονοµικά 
κέντρα.                                                                 

 


