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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η ύπαρξη των μεγάλων δημοσιονομικών ελλειμμάτων και των
περιορισμένων δημοσίων πόρων για ανάπτυξη και αφετέρου οι αυξανόμενες
κοινωνικές ανάγκες για σύγχρονες και ποιοτικές υποδομές, αποτελούν τους
κυριότερους λόγους για την προσφυγή των κυβερνήσεων σε διάφορες μορφές
συμπράξεων με ιδιώτες επενδυτές. Ο χώρος της Υγείας αποτελεί σήμερα μια από τις
μεγαλύτερες -αν όχι τη μεγαλύτερη-δημοσιονομικές προκλήσεις στις ανεπτυγμένες
κοινωνίες. Η ανάγκη αυτή του διαρκούς εκσυγχρονισμού της δευτεροβάθμιας και
τριτοβάθμιας περίθαλψης σε συνδυασμό με τη στενότητα των δημόσιων πόρων ωθεί
τις κυβερνήσεις στην αναζήτηση εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης των
δημόσιων υποδομών μέσω άντλησης κεφαλαίων από τον ιδιωτικό τομέα.
Μία αναπτυσσόμενη εναλλακτική σε σχέση με την άμεση κυβερνητική
χρηματοδότηση των οικονομικών αναγκών του δημόσιου τομέα υπηρεσιών υγείας
είναι η συνεργασία μεταξύ ιδιωτικού - δημόσιου τομέα (ΣΔΙΤ ελληνική απόδοση,
του αγγλικού όρου Public-Private Partnership- PPPs). Οι ΣΔΙΤ αποσκοπούν στην
επίτευξη της μέγιστης δυνατής δημόσιας ωφέλειας, μέσω της κατασκευής έργων και
της παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και ανταγωνιστικού κόστους. Βασική
αρχή των συμπράξεων μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα είναι η οικονομική
αποδοτικότητα (Value For Money) των δημόσιων πόρων, δηλαδή η καλύτερη
δυνατή αξιοποίηση των πόρων (ανθρώπινων, υλικών και άϋλων) του δημόσιου
τομέα προς όφελος της κοινωνίας.
Το Βρετανικό μοντέλο ΣΔΙΤ στις υπηρεσίες Υγείας είναι γνωστό ως
Πρωτοβουλία Ιδιωτικής Χρηματοδότησης(Private Finance Initiative- P.F.I). Τα
επιχειρήματα υπέρ των ΣΔΙΤ εστιάζονται αφενός μεν στο ότι το NHS, με την
εισροή ιδιωτικών κεφαλαίων, θα εξασφάλιζε σύγχρονες κτηριακές υποδομές χωρίς
να χρειαστεί, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, να επιβαρυνθούν οι πολίτες με
πρόσθετη φορολογία, αφετέρου στο βασικό οικονομικό επιχείρημα ότι με τις ΣΔΙΤ
αξιοποιεί ο δημόσιος τομέας την τεχνογνωσία ,την αυξημένη αποδοτικότητα και
καινοτομία του επιχειρηματικού κλάδου. Τα εμπειρικά δεδομένα από τη δεκαετή
εφαρμογή των ΣΔΙΤ στο νοσοκομειακό κλάδο της Βρετανίας συγκλίνουν στο
συμπέρασμα ότι οι συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα δεν προσφέρουν
ποιότητα για την τιμή, καθώς το κόστος τους είναι υψηλό και μάλιστα συγκριτικά
υψηλότερο σε σχέση με το συμβατικό τρόπο χρηματοδότησης μέσω του
προγράμματος δημοσίων επενδύσεων και ότι δεν αποτελούν μια νέα μορφή
χρηματοδότησης, αλλά μια νέα μορφή κυβερνητικού δανεισμού από τον ιδιωτικό
τομέα
Η διεθνής εμπειρία των ΣΔΙΤ νομιμοποιείται στην Ελλάδα με την ψήφιση
του Ν.3389/2005, χωρίς όμως να θίγεται ο δημόσιος χαρακτήρας του ΕΣΥ, ο
οποίος παραμένει σήμερα στην Ελλάδα ως η βασική επιδίωξη της κοινωνίας. Στην
παρούσα μελέτη θα αναλυθεί ένα δόκιμο μοντέλο το οποίο
είναι η
«Αυτοχρηματοδότηση Επενδυτικών Προγραμμάτων Υγείας» και το οποίο αποτελεί
μια παραλλαγή του Private Finance Ιnitiative (PFI).
Αναμφίβολα, είναι ακόμη πρώιμο να διατυπωθεί μια συνολική αποτίμηση
για τις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα. Οι ΣΔΙΤ λειτουργούν στα όρια
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα , δεν αποτελούν ούτε κρατικοποίηση, ούτε
ιδιωτικοποίηση περιουσιακών στοιχείων και υπηρεσιών, αλλά ένα «Τρίτο τρόπο»
παροχής υπηρεσιών που στηρίζεται στη συνεργασία, μέσω σύμβασης δημόσιου και
ιδιωτικού τομέα. Κεντρικός στόχος των σύγχρονων δημόσιων πολιτικών πρέπει να
είναι η οικοδόμηση ενός αναδιοργανωμένου και επικαιροποιούμενου κοινωνικού
προτύπου, το οποίο θα ενισχύει τη θεμελιώδη σχέση και την ισορροπία μεταξύ
οικονομικής αποτελεσματικότητας και ανταγωνιστικότητας από τη μια πλευρά και
τα θεμελιώδη δικαιώματα και την κοινωνική δικαιοσύνη από την άλλη.
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Εισαγωγή
Το σύγχρονο κράτος Πρόνοιας και ευημερίας αποτελεί θεσμό
μείζονος οικονομικής και κοινωνικής σημασίας. Η οικονομική κρίση στις
αρχές της δεκαετίας του ΄70, με τις περιπλοκές των διεθνών οικονομικών
δραστηριοτήτων, σηματοδότησε και την έναρξη της κρίσης του
παρεμβατικού κράτους ή κράτους πρόνοιας, με συνέπεια το ίδιο το κράτος
να αποδεχθεί έναν υπολειμματικό δευτερεύοντα ρόλο, σε σχέση με τον
συνεχώς διευρυνόμενο ρόλο της αγοράς.
Οι παραπάνω μετασχηματισμοί του ρόλου του κράτους οδηγούν
αναπόφευκτα και σε αλλαγές στον τρόπο οργάνωσης των ευρωπαϊκών
οικονομιών, που εκφράζεται με την εισαγωγή νέων εργαλείων οικονομικής
ανάπτυξης και τον περιορισμό των κρατικών δαπανών 1 .
Παγκοσμίως, αφενός η οικονομική πραγματικότητα των μεγάλων
δημοσιονομικών ελλειμμάτων και των περιορισμένων δημοσίων πόρων για
ανάπτυξη και αφετέρου οι αυξανόμενες κοινωνικές ανάγκες για σύγχρονες
και ποιοτικές υποδομές, αποτελούν τους κυριότερους λόγους για την
προσφυγή των κυβερνήσεων σε διάφορες μορφές συμπράξεων με ιδιώτες
επενδυτές. Στόχος είναι η αξιοποίηση της ρευστότητας των ιδιωτικών
κεφαλαίων για παροχή υποδομών και υπηρεσιών που να βελτιώνουν την
ποιότητα ζωής των πολιτών, αλλά συγχρόνως και να αποδίδουν στους
ιδιώτες σημαντικά κέρδη.
Ειδικότερα , ο χώρος της Υγείας αποτελεί σήμερα μια από τις
μεγαλύτερες -αν όχι τη μεγαλύτερη-δημοσιονομικές προκλήσεις στις
ανεπτυγμένες κοινωνίες. Οι δαπάνες υγείας κινούνται ήδη εδώ και πολλά
χρόνια σε ολοένα αυξανόμενα επίπεδα, σε σχέση με το Ακαθάριστο Εθνικό
Προϊόν (ΑΕΠ) και όλοι οι ειδικοί συμφωνούν, ότι και οι μελλοντικές τάσεις
θα είναι έντονα αυξητικές. Σε αρκετές χώρες η δημόσια δαπάνη υγείας
αυξάνεται ταχύτερα από το ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ και η υπέρβαση αυτή
προκαλεί εύλογη ανησυχία, καθώς συντελείται ακόμη και σε χώρες όπου
υπάρχουν ισχυροί ελεγκτικοί μηχανισμοί. Παρά ταύτα οι πολίτες
διαπιστώνουν σε μεγάλο ποσοστό αρνητική εικόνα για τις προσφερόμενες
υπηρεσίες 2 .
Αναφορικά με τα συστήματα υγείας και τις μεταρρυθμίσεις της
δεκαετία του ’90, παρατηρούμε ότι εισάγονται στοιχεία της αγοράς, με στόχο
τον έλεγχο των δαπανών και την καλύτερη αξιοποίηση των διατιθέμενων
πόρων υγείας. 3 Η αλματώδης αύξηση των δαπανών υγείας σε διεθνές
επίπεδο, οδήγησε τα κράτη σε αναζήτηση λύσεων και μηχανισμών με
επίκεντρο την παροχή επαρκών υπηρεσιών υγείας υψηλής ποιότητας,
συγχρόνως όμως με ελεγχόμενο κόστος.
1

α. Στα πλαίσια του Συμφώνου Οικονομικής Σταθερότητας β. Αθ. Παπαθεμελής, Ευρωπαϊκή Κοινωνία :
Κρίση του Κράτους Πρόνοιας – Κοινωνικός Αποκλεισμός. γ. O’Neil P.,Health Crisis
,WHO,W.Heineman,London, 1983, δ. Hobsbawm Eric John, Συναρπαστικά χρόνια, Μια ζωή στον 20ο
αιώνα, Εκδόσεις Θεμέλιο, Αθήνα 2003.
2
Σούλης Σ. Οικονομικά της Υγείας. Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 1998.
3
Yφαντόπουλος Γ .Τα Οικονομικά της Υγείας, Θεωρία και Πολιτική,, Εκδόσεις Τυπωθήτω, Αθήνα 2003,
σ.106-107 και Μωραιτάκη-Τσάμη Αγγελική και Βασιλάκης Π. Νησιά :Πρόταση για την υγεία, εκδόσεις
Παπαζήση, Αθήνα 2007, σ.55-56.
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Μία αναπτυσσόμενη εναλλακτική σε σχέση με την άμεση
κυβερνητική χρηματοδότηση των οικονομικών αναγκών του δημόσιου τομέα
υπηρεσιών υγείας είναι η συνεργασία μεταξύ ιδιωτικού - δημόσιου τομέα
(ΣΔΙΤ ελληνική απόδοση, του αγγλικού όρου Public-Private PartnershipPPPs). Οι ΣΔΙΤ αποσκοπούν στην επίτευξη της μέγιστης δυνατής δημόσιας
ωφέλειας, μέσω της κατασκευής έργων και της παροχής υπηρεσιών υψηλής
ποιότητας και ανταγωνιστικού κόστους. Με τις ΣΔΙΤ το Δημόσιο αφενός
ενσωματώνει την καινοτομία και την τεχνογνωσία του ιδιωτικού τομέα και
αφετέρου εξασφαλίζει το επιθυμητό επίπεδο ποιότητας των κοινωφελών
υποδομών και των παρεχομένων υπηρεσιών καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής
τους. 4
Oι ΣΔΙΤ στο νοσοκομειακό κλάδο παρουσιάζουν ιδιαίτερη
ποικιλομορφία. Η διεθνής εμπειρία έχει να επιδείξει συμπράξεις α) με τη
μορφή της εκχώρησης των υποστηρικτικών, των κλινικών υπηρεσιών ή και
της διοίκησης δημόσιων νοσοκομείων σε ιδιώτες, β) με τη μορφή της
λειτουργίας ιδιωτικών πτερύγων εντός δημόσιων νοσοκομείων, γ)με τη
μορφή της κατασκευής δημόσιων νοσοκομείων με ιδιωτικά κεφάλαια με ή
χωρίς ανάληψη της ευθύνης παροχής των υποστηρικτικών ή και των
κλινικών υπηρεσιών από τον ιδιωτικό φορέα. 5
Το Βρετανικό μοντέλο ΣΔΙΤ στις υπηρεσίες Υγείας είναι γνωστό ως
Πρωτοβουλία Ιδιωτικής Χρηματοδότησης(Private Finance Initiative- P.F.I)
εφαρμόστηκε σε πολλές περιπτώσεις υποδομών στη Μεγάλη Βρετανία,
προκειμένου να παραχθούν δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίες πληρώνονται είτε
από τους χρήστες είτε από το Δημόσιο με τρόπους και μηχανισμούς που
έχουν συμφωνηθεί. Στην περίπτωση αυτή, το Δημόσιο αναλαμβάνει μόνο
την υποχρέωση αγοράς των υπηρεσιών που οι προδιαγραφές, ο χρόνος, το
κόστος κλπ. καθορίζονται από τη σχετική σύμβαση, ενώ όλα τα υπόλοιπα
στάδια μέχρι την παροχή των υπηρεσιών αυτών τα αναλαμβάνει ο ιδιωτικός
τομέας. 6
Τα επιχειρήματα εφαρμογής των συμπράξεων του ανωτέρου
μοντέλου, είναι η ανάγκη του διαρκούς εκσυγχρονισμού της δευτεροβάθμιας
και τριτοβάθμιας περίθαλψης σε συνδυασμό με τη στενότητα πόρων καθώς
και η υιοθέτηση από το δημόσιο τομέα της τεχνογνωσίας, της αυξημένης
αποδοτικότητας και της καινοτομίας του επιχειρηματικού κλάδου. Τα
επιχειρήματα υπέρ των ΣΔΙΤ εστιάζονται στο ότι το NHS, με την εισροή
ιδιωτικών κεφαλαίων, θα εξασφάλιζε σύγχρονες κτηριακές υποδομές χωρίς
να χρειαστεί, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, να επιβαρυνθούν οι πολίτες με
πρόσθετη φορολογία.
Στον αντίποδα τα εμπειρικά δεδομένα από τη δεκαετή εφαρμογή στη
Βρετανία αποδεικνύουν ότι τα PFI δεν αποτελούν μια νέα μορφή
χρηματοδότησης, αλλά μια νέα μορφή κυβερνητικού δανεισμού από τον
ιδιωτικό τομέα, με αυξημένο κόστος και με την εκτίμηση των κινδύνων σε
βάθος 30ετίας να στηρίζεται σε υποθέσεις.
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Σύμφωνα με τους επικριτές του θεσμού τα PFIs δεν εισήγαγαν νέα
χρήματα στη NHS, αφού τελικά η αποπληρωμή των υποδομών και
υπηρεσιών που προσφέρουν
γίνεται σε βάθος 30ετίας από τους
χρηματοδοτούμενους μέσω φορολογίας των προϋπολογισμών των
αυτοδιοικούμενων νοσοκομείων. Τα PFIs, στην πραγματικότητα, δεν
αποτελούν μια νέα μορφή χρηματοδότησης, αλλά μια νέα μορφή
κυβερνητικού δανεισμού από τον ιδιωτικό τομέα.. Προκαλούν
ανακατεύθυνση των δημόσιων πόρων από τα δημόσια νοσοκομεία προς τις
ιδιωτικές κοινοπραξίες, μεταφέροντας παράλληλα το χρηματοδοτικό φορτίο
στις επόμενες γενεές. 7
Το βασικό όμως πρόβλημα των PFI, όπως αυτό προκύπτει από τα
εμπειρικά δεδομένα της δεκαετούς εφαρμογής τους στη Βρετανία, είναι το
υψηλό τους κόστος και μάλιστα το συγκριτικά υψηλότερο κόστος σε σχέση
με την κατασκευή νοσοκομείων μέσω του προγράμματος δημοσίων
επενδύσεων. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας το μέσο κόστος
κατασκευής ανά ΣΔΙΤ νοσοκομείο στη Βρετανία δεκαπλασιάστηκε. Από
104,58 εκατομμύρια € ανά πρόγραμμα ΣΔΙΤ στα 21 πρώτα PFI νοσοκομεία,
το μέσο κόστος έφθασε τα 1,075 δισεκατομμύρια € ανά πρόγραμμα ΣΔΙΤ
στα 3 τελευταία υπό κατασκευή PFI νοσοκομεία. 8
Παράλληλα ένα άλλο δόκιμο σύστημα που θα αναλυθεί στην
παρούσα μελέτη, είναι η «Αυτοχρηματοδότηση Επενδυτικών Προγραμμάτων
Υγείας», το οποίο αποτελεί μια παραλλαγή του Private Finance Ιinitiative
(PFI). Πρόκειται για συνεργασία του δημοσίου με ιδιωτικούς φορείς
(εταιρείες ή ειδικές κοινοπραξίες). με σκοπό την αντικατάσταση των
παλαιών Νοσοκομειακών Μονάδων στην Ελλάδα (μία ολοκληρωτική
αντικατάσταση των κτηρίων και των τεχνολογικών εγκαταστάσεων
χρησιμοποιώντας το ίδιο προσωπικό) χωρίς περαιτέρω οικονομικό κόστος
για το κράτος. Στο εν λόγω μοντέλο, το δημόσιο διατηρεί την παροχή των
ουσιαστικών υπηρεσιών, όπως την υγειονομική περίθαλψη, ενώ οι ανάδοχοι
την παροχή δευτερευόντων υπηρεσιών υποδομής όπως την κατασκευή, τη
συντήρηση κτιρίων κ.τ.λ. Επιδιώκεται έτσι η κατασκευή ή ανακατασκευή
νοσοκομείων και άλλων έργων υποδομής του χώρου της υγείας, βασιζόμενο
στη μέθοδο της Ιδιωτικής Πρωτοβουλίας Χρηματοδότησης (Private Finance
Initiative)., με τελικό σκοπό την αντικατάσταση παλαιών νοσοκομείων και
των εξοπλισμών αυτών με σύγχρονες μονάδες, χωρίς όπως υπολογίζεται, να
επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός σε βάθος χρόνου 20-30 ετών με ποσά άλλα
από αυτά που διατίθονται για τη συντήρηση των παλαιών μονάδων. 9
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Στην Ελλάδα το Εθνικό Σύστημα Υγείας διέπεται από τη φιλοσοφία
του Ν.1397/83, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα,
έχοντας ως άξονες την ανάληψη από το κράτος της ευθύνης παροχής
καθολικών υπηρεσιών Υγείας σε όλους τους πολίτες του, ανεξαρτήτως
ηλικίας, φύλου ή οικονομικής δυνατότητας, της ισότητας, της δωρεάν
περίθαλψης, και βέβαια του δημόσιου χαρακτήρα του. Η ισότητα, η ποιότητα
και η συγκράτηση του κόστους, αποτελούν τα ζητούμενα για την επιτυχία
του ΕΣΥ. Παρά τις όποιες ποσοτικές παρεμβάσεις στο ΕΣΥ, ο συνολικός
τομέας παροχής υπηρεσιών περίθαλψης στη χώρα παραμένει ανορθολογικός
στη δομή των υπηρεσιών και των δαπανών, ενώ παρουσιάζει σημαντικά
προβλήματα οργάνωσης και αποτελεσματικής λειτουργίας και απόδοσης. Οι
ανωτέρω στρεβλώσεις και εγγενείς αδυναμίες απαιτούν νέες μορφές
οργάνωσης ως προς τη διοίκηση και νέες χρηματοπιστωτικές μεθόδους όσον
αφορά τη χρηματοδότηση .
Με τις διατάξεις προηγηθέντων Νόμων και Προεδρικών
Διαταγμάτων, εφαρμόσθηκε ήδη, σε περιορισμένους τομείς της Υγείας,
Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, και η εμπειρία της εφαρμογής των
διατάξεων αυτών έχει ήδη δώσει θετικά αποτελέσματα. Σύμφωνα με
εκτιμήσεις στα επόμενα χρόνια αναμένεται μείωση των κοινοτικών
κονδυλίων με παράλληλη αύξηση των αναγκών υγείας, γεγονός που κρίνει
απαραίτητη την αναζήτηση νέων πηγών χρηματοδότησης. Φαίνεται ότι η
Σύμπραξη Δημόσιου - Ιδιωτικού Τομέα θα αποτελέσει απαραίτητο εργαλείο
πρώτης γραμμής για την εξασφάλιση της ανάπτυξης.
Η διεθνής εμπειρία των ΣΔΙΤ νομιμοποιείται στην Ελλάδα με την
ψήφιση του Ν.3389/2005, χωρίς όμως να θίγεται ο δημόσιος χαρακτήρας
του ΕΣΥ. Με την ψήφιση του ανωτέρω νόμου, γίνεται προσπάθεια
εκμετάλλευσης της εμπειρίας, της τεχνογνωσίας, των πόρων και των
δυνατοτήτων των Ιδιωτικών Φορέων μέσω συνεργασιών με Δημόσιους
Φορείς, ως μια πρόσφορη συμπληρωματική λύση για την εκτέλεση έργων
και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες. Σκοπός είναι η
μεγιστοποίηση του κοινωνικού οφέλους και η άρση των οικονομικών
ανισοτήτων στην υγεία. Η συνολική δυναμικότητα των νοσοκομειακών
μονάδων που έχουν προγραμματιστεί να κατασκευαστούν με τη μέθοδο
ΣΔΙΤ είναι 1560 κλίνες και θα αναπτυχθούν σε έκταση 162 χιλιάδων
τετραγωνικών μέτρων. Ο δε συνολικός προϋπολογισμός για την κατασκευή
τους, ανέρχεται στα 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ. 10
Οι ΣΔΙΤ δεν αποτελούν πανάκεια αλλά θα χρησιμοποιηθούν
συμπληρωματικά, προκειμένου να καλυφθεί η απόσταση που μας χωρίζει
από τις πιο ανεπτυγμένες χώρες της Ευρώπης. Είναι μια ευκαιρία βελτίωσης
των υποδομών και των υπηρεσιών του υγειονομικού μας συστήματος, με
κύριο στόχο την ικανοποίηση του χρήστη ασθενή. Λειτουργούν στα όρια
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα , δεν αποτελούν ούτε κρατικοποίηση, ούτε
ιδιωτικοποίηση περιουσιακών στοιχείων και υπηρεσιών, αλλά ένα «Τρίτο
τρόπο» παροχής υπηρεσιών που στηρίζεται στη συνεργασία, μέσω σύμβασης
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. 11
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Υπάρχουν ωστόσο απόψεις, σύμφωνα με τις οποίες η φιλοσοφία των
ΣΔΙΤ σηματοδοτεί ιδιωτικοποιήσεις «λειτουργικού χαρακτήρα» 12 . Το κύριο
θέμα είναι η αποτελεσματικότητα της ιδιωτικής παρέμβασης, καθώς φαίνεται
πως το ζήτημα του βαθμού της αποτελεσματικότητας των ιδιωτών, στις
επενδύσεις υποδομών και της τιμολόγησης των υπηρεσιών είναι θέμα προς
διερεύνηση και όχι δεδομένο εκ των προτέρων, όπως συχνά υπονοείται. Οι
υποστηριχτές της ανωτέρω άποψης ισχυρίζονται ότι η εμπλοκή του
ιδιωτικού τομέα θα επιφέρει ανακατανομή βαρών και ωφελειών μεταξύ των
χρηστών, φορολογουμένων, επενδυτών και άλλων εμπλεκομένων, αλλά δεν
είναι βέβαιο ότι θα εξασφαλίσει μειωμένο κόστος για το έργο και σωστή
τιμολογιακή πολιτική, όσον αφορά την πληρωμή του κόστους από τους
πολίτες. Μεταξύ δε των κερδισμένων είναι ο κρατικός προϋπολογισμός που
επιβαρύνεται με λιγότερα έξοδα, καθώς η συμμετοχή ιδιωτών αποτελεί
άλλοθι για τη μακροπρόθεσμη μείωση των δημοσίων επενδύσεων, αλλά και
οι επενδυτές, στο μέτρο που τους επιτρέπεται να πραγματοποιούν
μονοπωλιακά κέρδη.
Τα μοντέλα των ΣΔΙΤ(PPPs) αποτελούν πρότυπο στην κατασκευή
και λειτουργία των νοσοκομείων σε όλες τις χώρες με μεικτή οικονομία. Το
παράδοξο στον προγραμματισμό νοσοκομειακών αλλαγών είναι ότι η
οικονομική πίεση η οποία συχνά παρέχει την κινητήρια δύναμη για
μεταρρυθμίσεις, αποτελεί συχνά και τροχοπέδη στην εφαρμογή. Είναι
δύσκολο να πείσει κανείς το κοινό για την ανάγκη αλλαγής σε περίπτωση
που οι λόγοι αυτής της αλλαγής είναι οικονομικοί και μόνο. 13 Ως εκ τούτου
είναι βασικό οι “κινητήριες” αρχές των πρωτοβουλιών για ΣΔΙΤ(PPPs) να
στηρίζονται περισσότερο στο «όφελος της κοινωνίας» παρά στο «αμοιβαίο
όφελος των συμμετεχόντων» και θα έπρεπε να επικεντρωθούν στο σκεπτικό
του δικαιώματος στην υγεία. Αυτές οι αρχές πρέπει να καθορίζουν την
ανάγκη ύπαρξης αρμονίας μεταξύ των συνεργατών και των προτεραιοτήτων
της δημόσιας υγείας, να συμπληρώνουν και όχι να αναπαράγουν τις κρατικές
πρωτοβουλίες αλλά και να είναι άριστα ενσωματωμένες με το εθνικό
σύστημα υγείας χωρίς αντιπαρατιθέμενα συμφέροντα. 14
Ειδικότερα στην Ελλάδα, οι πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες δεν
επιτρέπουν, και ορθώς κατά την κρίση μου, την απόδοση των υπηρεσιών
περίθαλψης σε εκμετάλλευση ως αντιστάθμισμα σε ιδιωτικό φορέα. Υπάρχει
κίνδυνος μια τέτοιου είδους αντιμετώπιση να οδηγήσει σε ιδιωτικοποίηση
του δημόσιου χαρακτήρα της υγείας, ο οποίος παραμένει σήμερα στην
Ελλάδα ως η βασική επιδίωξη της κοινωνίας.
Η πρόσφατη οικονομική κρίση στις ΗΠΑ και κατ’ επέκταση στην
Ευρώπη και σ’ ολόκληρο τον κόσμο, επανέφερε στο δημόσιο διάλογο την
πρόταση για έναν εξισορροπητικό και ρυθμιστικό ρόλο του κράτους, καθώς
«απέτυχε το μοντέλο του άκρατου φιλελευθερισμού», που χρόνια τώρα
φάνταζε ως η μόνη λύση στα όποια προβλήματα της οικονομίας, αλλά και
γενικότερα της κοινωνίας. Το Κράτος, σήμερα, επανέρχεται ενεργά στην
12
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οικονομική και κοινωνική ζωή ως σωτήρας του συστήματος. Παρεμβαίνει
δραματικά για τη διάσωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, για την
επιβίωση μεγάλων ιδιωτικών επιχειρήσεων και για την τόνωση της ζήτησης,
ακολουθώντας κεϋνσιανές πολιτικές της μεταπολεμικής περιόδου.
Αποδεικνύεται στην πράξη, για άλλη μια φορά ότι δεν ισχύει η φράση του
Adam Smith ότι «η επιδίωξη του ατομικού συμφέροντος μεγιστοποιεί και το
κοινωνικό συμφέρον». 15
Και εδώ τίθεται το ουσιώδες ερώτημα, «Πόσο κράτος και πόση
αγορά?» ειδικότερα όταν πρόκειται για πολιτικές υγείας, στις οποίες δεν
πρέπει να παραβλέπονται οι αδυναμίες του κρατικού παρεμβατισμού αλλά
θα πρέπει να εξαντλείται όλο το πεδίο των δυνατών λύσεων, χωρίς
ιδεοληψίες και χωρίς να απαξιώνονται ή να θεοποιούνται οι δυνάμεις της
αγοράς.
Σχετικό επίσης και το επόμενο ερώτημα «Τι κράτος και τι αγορά?» ,
αναλογιζόμενοι την αρχική φιλοσοφία του Εθνικού Συστήματος Υγείας της
χώρας μας, στηριγμένη στην «από-εμπορευματοποίηση του αγαθού υγεία» και
αντιλαμβανόμενοι 26 χρόνια μετά, το σημείο καμπής , τη νόθευση του
δημόσιου χαρακτήρα, την απαξίωση και την εκρηκτική ανάπτυξη του
ιδιωτικού τομέα υγείας. 16
Επομένως, διαπιστώνουμε, ότι διαχρονικά μεταβάλλεται η αντίληψη
για το ρόλο του Κράτους στην οικονομική και κοινωνική ζωή καθώς οι
μεταβαλλόμενες συνθήκες που διαμορφώνονται προσδιορίζουν και την
ενεργό ή μη συμμετοχή της κρατικής παρέμβασης στα οικονομικά και
κοινωνικά δρώμενα. Με την προσεκτική μελέτη των μετασχηματισμών του
σύγχρονου Κράτους, μπορούμε να αναλύσουμε τις αδυναμίες του κρατικού
μηχανισμού αλλά και του συστήματος των αγορών και να βγάλουμε χρήσιμα
συμπεράσματα για την αποτελεσματικότερη συνεργασία μεταξύ δημόσιων
και ιδιωτικών φορέων .
Οι βασικοί στόχοι προς διερεύνηση
Η παρούσα ερευνητική μελέτη καλείται να δώσει μια τεκμηριωμένη
απάντηση σε βασικά ερωτήματα, που αποτελούν ταυτόχρονα και βασικές
διερευνητικές υποθέσεις :
9 Οι ΣΔΙΤ, ως σύγχρονη μορφή χρηματοδότησης έργων, εστιάζοντας
στο χώρο της υγείας, με εφαρμογή συγχρόνων χρηματοπιστωτικών
κανόνων. Η διερεύνηση της δυνατότητας χρηματοδότησης των έργων
μέσω σύγχρονων χρηματοπιστωτικών τεχνικών, χωρίς αλλοίωση της
φιλοσοφίας του ΕΣΥ. Η ύπαρξη ή μη ετεροβαρούς μετακύλισης του
κόστους, από το Κράτος και τον ιδιώτη στην κοινωνία.
9 Mε δεδομένο δε ότι στην Ελλάδα, οι περισσότερες νοσοκομειακές
μονάδες έχουν απαρχαιωμένες εγκαταστάσεις και το πρόβλημα είναι
η μεγάλη απορρόφηση δαπανών από τον κρατικό προϋπολογισμό,
επιδιώκεται η διερεύνηση των δυνατοτήτων αντικατάστασης
υφισταμένων νοσοκομειακών μονάδων, με την ανέγερση συγχρόνων,
χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.
15
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
1.Ο ρόλος του κοινωνικού κράτους
Στην Ευρώπη η πεποίθηση ότι η κοινωνία οφείλει να φροντίζει ή
έστω να συμμετέχει αποφασιστικά για να διασφαλίζει τις βασικές
συνιστώσες της ανθρώπινης ευημερίας, είναι θεμελιώδες στοιχείο της
ανθρωπιστικής παράδοσης, στην οποία στηρίζεται το πολιτιστικό μας
εποικοδόμημα. Το σύγχρονο κοινωνικό κράτος στηρίζεται σε τρεις
λειτουργικές προϋποθέσεις: Tην ενιαία κεντρική εξουσία, ένα κεντρικό
δημοσιονομικό μηχανισμό συγκέντρωση και ανακατανομής των πόρων και
την ενιαία αγορά εργασίας. Η ύπαρξη των παραπάνω επιτρέπει τη
συγκρότηση ενός κοινωνικού κράτους με ρυθμιστικές και παρεμβατικές –
αναδιανεμητικές λειτουργίες, ικανού να επηρεάσει την αναδιανομή του
εισοδήματος και να μεταφέρει κοινωνικούς πόρους στις ασθενέστερες
οικονομικά τάξεις. Αυτό ήταν και το ευρωπαϊκό κοινωνικό – πολιτικό
μοντέλο μεταπολεμικά και η έννοια της ισότητας μπορεί να αποτελεί τη
θεμελιώδη δικαιολογία για τον παρεμβατικό ρόλο του Κράτους σε θέματα
κοινωνικής προστασίας. 17
Η ανάπτυξη του κοινωνικού κράτους συνδέεται με την κατάκτηση
νέων κοινωνικών δικαιωμάτων, όπως είναι η υγεία, η παιδεία και η
απασχόληση. Η πολυπλοκότητα του πεδίου της υγείας εκφράζεται από ένα
πλήθος συζεύξεων της με άλλους τομείς της συλλογικής ζωής, όπως τον
πολιτιστικό, κοινωνικό, πολιτικό, θεσμικό-νομικό και οικονομικό τομέα. 18
Το σύγχρονο κράτος Πρόνοιας και ευημερίας αποτελεί θεσμό μείζονος
οικονομικής και κοινωνικής σημασίας που διαμορφώθηκε περισσότερο ως
ιδέα στη μακρόχρονη ιστορία της ανθρωπότητας αλλά αναπτύχθηκε και
παγιώθηκε ουσιαστικά μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο με τη ριζική
αλλαγή των αντιλήψεων για το ρόλο και τις ευθύνες του κράτους. 19
2.Πολιτικές υγείας σε διεθνές επίπεδο
Η θεωρητική πάνω στην οποία θεμελιώθηκε το κράτος Πρόνοιας,
αναπτύσσεται με τη μεγάλη οικονομική κρίση του 1929. Την οικονομική
αυτή κρίση αξιοποίησε αργότερα ο μεγάλος Άγγλος οικονομολόγος
J.M.Κeynes που διατύπωσε την άποψη, ότι για να ξεπεραστεί η οικονομική
κρίση πρέπει να τονωθεί η συνολική ζήτηση, μέσω της εξασφάλισης ενός
μίνιμουμ εισοδήματος σε όλο τον πληθυσμό. Είναι αυτή η οικονομική
θεωρία του J.M.Κeynes που προκάλεσε ένα ευρύ μετασχηματισμό του
κράτους και του οικονομικού συστήματος, αφού εξασφάλισε υψηλούς
ρυθμούς ανάπτυξης και θεμελίωσε με κοινωνική συναίνεση διαδικασίες
ταχείας συσσώρευσης κεφαλαίου με την αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης.
Σύμφωνα με τον Keynes, το κράτος έχει το ρόλο του ρυθμιστή του
γενικότερου κοινωνικό-οικονομικού συστήματος, το οποίο μπορεί να
επηρεάσει με την άσκηση δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής.
Υποστηρικτής της οικονομικής του θεωρίας, ήταν στη Μεγάλη Βρετανία ο
λόρδος William Beveridge, του οποίου η έκθεση στη Βουλή των Κοινοτήτων
με τίτλο «για πλήρη απασχόληση μέσα σε μια ελεύθερη κοινωνία» το έτος
17

Kaufman F.X., Tα κράτη Πρόνοιας, στο F.X. Merien (επιμ.) Αντιμέτωποι με τη φτώχεια, εκδόσεις
Κατάρτι, Αθήνα 1996,σ.303
18
Δ. Αγραφιώτης,Υγεία, αρρώστια, κοινωνία. Τόποι και τρόποι σύμπλεξης, Δαρδανός, Αθήνα, 2002.
19
Προβόπουλος Γ.,Κοινωνική Ασφάλιση, ΙΟΒΕ, Αθήνα, 1987.
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1942, αποτελεί τη ληξιαρχική πράξη γέννησης του πραγματικού κράτους
Πρόνοιας, όπως αυτό υπάρχει σήμερα. 20
Οι δεκαετίας του ΄50 και ΄60 σε όλες σχεδόν τις βιομηχανικές χώρες
χαρακτηρίζονται από ραγδαία οικονομική ανάπτυξη. Σε μερικές απ αυτές το
ποσοστό αύξησης του Εθνικού προϊόντος είχε φτάσει ετησίως σε αριθμό
διψήφιο. Με αυτούς τους ρυθμούς οικονομικής ανόδου δεν ήταν δύσκολη η
διάθεση ολοένα και περισσότερων πόρων για προγράμματα υγείας,
ασφάλισης, Παιδείας, στέγασης, κλπ. Αποτέλεσμα αυτού ήταν η γρήγορη
ανάπτυξη ενός πλέγματος κοινωνικών παροχών. Η οικονομική ευμάρεια
δημιούργησε
ένα κράτος ευημερίας και Πρόνοιας, ιδιαίτερα στις
δυτικοευρωπαϊκές χώρες. Τα συστήματα υγείας που γνωρίζουμε σήμερα
διαμορφώθηκαν στη δεκαετία του ’50, όταν αναπτύχθηκε το κράτος
πρόνοιας, με κύριο πολιτικό στόχο την καθολική κάλυψη του πληθυσμού, με
τη συμμετοχή του δημοσίου στη χρηματοδότηση των υπηρεσιών υγείας. Oι
πόροι που διατίθενται για την υγεία αυξάνονται με ρυθμούς ταχύτερους από
εκείνους του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ) συντελώντας έτσι
κατά την περίοδο 1950-70 σε μια ταχεία επέκταση και διεύρυνση του
υγειονομικού συστήματος. Οι δαπάνες αυτές ως ποσοστό επί του
Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος ήταν κατά μέσο όρο για τις χώρες του
Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) το 1960
4,2%, φτάνοντας το 1991 στο 7,5% με ακραίες προς τα πάνω περιπτώσεις τις
ΗΠΑ, Σουηδία, Γαλλία και Ολλανδία που δαπανούν σήμερα για την υγεία
περισσότερο από το 8% του ΑΕΠ τους.
Η οικονομική κρίση της δεκαετίας ΄70 θα ανακόψει αυτούς τους
ρυθμούς ανόδου, λόγω του ότι να επιβάλλονται μέτρα ελέγχου των
δαπανών. Η πρώτη πετρελαϊκή κρίση στο τέλος του 1973 ήταν ένα σοκ για
τις τότε κυβερνήσεις αλλά και για την ίδια την οικονομία. Πριν ακόμα
προλάβουν
να αντιδράσουν ακολούθησε το 1979 η δεύτερη, που
συνοδεύτηκε από αυξανόμενη ανεργία, υψηλό πληθωρισμό και μικρή ή
αρνητική αύξηση του Εθνικού Προϊόντος. Παράλληλα τη δεκαετία του ’70
παρατηρείται η μεγάλη στροφή του συστήματος προς την Πρωτοβάθμια
Φροντίδα Υγείας. Τα χρηματοδοτικά οικονομικά προβλήματα ενέτειναν την
αμφισβήτηση του παραδοσιακού μοντέλου υγείας. Διαπιστώθηκε ότι παρά τη
συνεχή αύξηση των δαπανών, η υγεία του πληθυσμού δε βελτιώνονταν. Τα
νοσοκομεία αν και απορροφούσαν τους περισσότερους πόρους, θεράπευαν
μόνο το 10-20% ασθενών. 21
Όλες αυτές οι αδυναμίες, υπονόμευσαν την αξιοπιστία του
συστήματος περίθαλψης. Η διακήρυξη της Alma – Ata, που ήταν το
αποτέλεσμα της ιστορικής διεθνούς συνδιάσκεψης που έγινε το 1978 στην
Alma – Ata της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, υπό την αιγίδα της Παγκόσμιας
Οργάνωσης Υγείας 22 , αποτέλεσε μια πρώτη προσπάθεια για την υπέρβαση
της κρίσης. H απάντηση της Π.Ο.Υ την οποία υιοθετούν τα κράτη – μέλη
20

1. Υφαντόπουλος Γιάννης , Τα Οικονομικά της Υγείας, Θεωρία και Πολιτική, Εκδόσεις Τυπωθήτω,
Αθήνα 2003, σ.46-48 και σ.97
2.Θεοδώρου Μ. Σαρρής Μ., Σούλης Σ. Συστήματα υγείας και ελληνική πραγματικότητα, Εκδόσεις
Παπαζήση, Αθήνα 2001,σ.17
21
O’Neil P.,Health Crisis ,WHO,W.Heineman,London, 1983
22 Το 1946 ιδρύεται, στα πλαίσια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας,
που με πολλαπλές δραστηριότητες προσπαθεί να υλοποιήσει το σκοπό που ορίζει το καταστατικό της για
την «…επίτευξη του ύψιστου βαθμού υγείας για όλους τους ανθρώπους …»σε συνεργασία με τις
κυβερνήσεις - μέλη της. Εφεξής η Παγκόσμια οργάνωση θα αναφέρεται ως Π.Ο.Υ. www.who.org,
Τον ίδιο χρόνο ιδρύεται με απόφαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών η UNISEF.
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του, είναι η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Η μετατόπιση του κέντρου
ευθύνης από το νοσοκομειακό τομέα στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας
ήταν το κυρίαρχο στοιχείο που διαμορφώθηκε και επεκράτησε μετά τη
συνδιάσκεψη της Alma – Ata 23
Η δεκαετία του ΄80 είναι η δεκαετία που τα περισσότερα ευρωπαϊκά
κράτη αναζητούν τρόπους και πολιτικές ή επιβάλλουν μέτρα για τον έλεγχο
των δαπανών υγείας, περιορίζοντας το κόστος και θέτοντας κανόνες για τη
βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών. Η αποκεντρωμένη
διοικητική οργάνωση σε περιφερειακό επίπεδο καθώς και ο διαχωρισμός της
φροντίδας σε πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια, είναι
διοικητικές δομές για να ελέγχεται καλύτερα το κόστος των υπηρεσιών. 24
Στο σημείο αυτό, αξίζει να σημειωθεί την πολιτική της Βρετανίας στον
τομέα της υγείας την περίοδο αυτή. Αν και η πλέον φιλελεύθερη κυβέρνηση
της Ευρώπης την δεκαετία του ’80, η οποία προχώρησε σε ευρείας έκτασης
ιδιωτικοποιήσεις, διακήρυξε στην πρόσφατη μεταρρύθμιση του υγειονομικού
της συστήματος, ότι οι υπηρεσίες πρέπει να παρέχονται στους ασθενείς
ελεύθερα και ανεξάρτητα από την οικονομική τους κατάσταση. Σύμφωνα με
στοιχεία του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ
1987) 25 αναφορικά με το ύψος των δαπανών υγείας σε ποσοστό επί του
Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ) 26 και της ποσοστιαίας αναλογίας
των δημόσιων δαπανών υγείας για τις χώρες του ΟΟΣΑ, παρατηρείται ότι
στις περισσότερες χώρες με εξαίρεση τις ΗΠΑ, ο δημόσιος τομέας υγείας
συμμετέχει με ένα ποσοστό που ξεπερνά το 75% των συνολικών δαπανών
υγεία. Παρόλα αυτά υπάρχει στην πράξη ένα δημόσιο - ιδιωτικό
σύστημα(public and private mix) με επικέντρωση των προσπαθειών των
υπευθύνων στην αρμονική συνύπαρξη, ρύθμιση και συνεργασία των δύο
τομέων, για αποτελεσματικότερες, αποδοτικότερες υπηρεσίες. 27
Η δεκαετία του ΄90 χαρακτηρίζεται ως η δεκαετία των
μεταρρυθμίσεων στα συστήματα υγείας (Αγγλία, Ολλανδία, Ισπανία,
Σουηδία, Γερμανία, Ελλάδα κ.ά.) και της εισαγωγής στοιχείων αγοράς στο
σύστημα. Και σε αυτή την περίπτωση οι μεταρρυθμίσεις έχουν ως στόχο τον
έλεγχο των δαπανών και την καλύτερη αξιοποίηση των διατιθέμενων πόρων
υγείας. Στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης υιοθετείται η λογική του
διαχωρισμού αγοραστή-προμηθευτή και της εσωτερικής αγοράς.
Eμφανίζεται η βασισμένη «σε τεκμήρια ιατρική» (evidence based medicine),
όχι μόνο ως εργαλείο για τη σωστή ιατρική περίθαλψη αλλά και ως εργαλείο
«management». 28 Στον αντίποδα στην Ανατολική Ευρώπη ,με την πτώση του
υπαρκτού σοσιαλισμού και την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και των
άλλων Κομουνιστικών Καθεστώτων, γίνεται μια μεγάλη στροφή προς τον
23

Υφαντόπουλος Γιάννης , Τα Οικονομικά της Υγείας, Θεωρία και Πολιτική, Εκδόσεις Τυπωθήτω,
Αθήνα 2003, σ.106-107
24
Μωραιτάκη-Τσάμη Αγγελική και Βασιλάκης Π. Νησιά :Πρόταση για την υγεία, εκδόσεις Παπαζήση,
Αθήνα 2007, σ.55-56.
25
εφεξής θα αναφέρεται ως ΟΟΣΑ
26
εφεξής θα αναφέρεται ως ΑΕΠ
27
DHSS , Working for the patients, HMSO,UK,(1989)
Maynard A.The regulation of public and private health care Markets in McLachlan G, Maynard A(eds)
The public private mix for health, The Nuffield Provincial Hospitals Trust, London, 1982, p.519
28
Sackett D. L., Rosenberg W.M., Gray G.A.,Haynes R.B., Richardson W.S Evidence-Based medicine:
What is and what it isn’t .BMJ, 1996,312: 71-2.
Vienonen M.,Jankauskiene D., Vask A., Towards evidence based health care reform, Bull World Health
Org.77:44-7,(1999)
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ιδιωτικό τομέα, παράλληλα με την «απορύθμιση»(de-regulation), τη μείωση
της γραφειοκρατίας και τη διοικητική αποκέντρωση, στην προσπάθεια των
χωρών αυτών να υιοθετήσουν το κοινοτικό κεκτημένο και να επιτύχουν την
είσοδό τους στην Ευρωπαϊκή ¨Ένωση. 29
Η κρίση του κοινωνικού κράτους οφείλεται στη σημαντική
επιβράδυνση των ρυθμών οικονομικής και δημογραφικής ανάπτυξης
επιβραδύνθηκαν σημαντικά, όπως συνέβη τα τελευταία (20) χρόνια. Την ίδια
ώρα, ολόκληρη σχεδόν η Ευρώπη αποτελείται από χώρες υψηλής
φορολογίας, χαμηλών αμυντικών και άλλων μη κοινωνικών δαπανών και
έντονης υπογεννητικότητας. Η χρηματοδότηση του συστήματος με δανεικά
απλώς αναβάλλει το πρόβλημα για αργότερα και μεταφέρει άδικα πόρους
από το σήμερα στις μελλοντικές γενιές. Η κρίση του κοινωνικού κράτους
φέρνει στο προσκήνιο τα όρια της κοινωνικής πολιτική. Τα όρια αυτά
θεματοποιούνται μέσω των φαινόμενων της διάρρηξης της «κευνσιανής
συναίνεσης», «της δημοσιονομικής κρίσης», «της πολιτικής πτώχευσης» ή
«της αποτυχίας της πολιτικής» αλλά και της γενικότερης κρίσης
νομιμοποίησης του πολιτικού συστήματος. Φέρνει επίσης στο προσκήνιο και
τα όρια της ιδιωτικοποιημένης κοινωνικής πολιτικής, όπως αυτή
υποστηρίχθηκε στο πλαίσιο νεοφιλελεύθερων πολιτικών προγραμμάτων.
Ειδικότερα η βαθμιαία μετάβαση στις αρχές δεκαετίας 1980, από το
«Κεϋνσιανό» στο «νεοφιλελεύθερο» μοντέλο διαχείρισης της καπιταλιστικής
οικονομίας, σε κοινωνικό πεδίο εκφράστηκε με τη βαθμιαία απόσυρση του
«κοινωνικού κράτους» από το πεδίο προσφοράς κοινωνικών αγαθών, μεταξύ
άλλων και της υγείας.
Συγκεκριμένα στον τομέα της υγείας, άρχισαν να προωθούνται
μεταρρυθμίσεις προς την κατεύθυνση ενίσχυσης του ρόλου της αγοράς
(περικοπές δαπανών υγείας, «ορθολογισμός» με περικοπές στην έγκριση
φαρμάκων και θεραπειών, αύξηση εισφορών, μείωση προσωπικού). Από τις
αρχές δεκαετίας 90, η συγκεκριμένη πολιτική απέκτησε γενικευμένο
χαρακτήρα, με εντονότερη προώθηση του «μοντέλου αγοράς» στην υγεία,
στο βαθμό πάντα που κατάφερναν να κάμψουν τις αντιστάσεις των
εργαζόμενων και συνολικά της κοινωνίας. Μια κρίση παρατεταμένη που
συνεχίζεται δυστυχώς μέχρι σήμερα. Oι βασικοί άξονες είναι η περικοπή
κονδυλίων για υπηρεσίες υγείας και δαπάνες προσωπικού, η πολιτική
ιδιωτικοποίησης, οι συμβάσεις μεταξύ αγοραστών-προμηθευτών υγείας, τα
κίνητρα ενίσχυσης ιδιωτικού τομέα, η αγορά υπηρεσιών υγείας δημόσιων
φορέων από τον ιδιωτικό τομέα, οι συμπράξεις δημόσιου – ιδιωτικού τομέα
κ.αλ. 30
Η σπουδαιότητα
ωστόσο για τους ευρωπαίους πολίτες, της
προτεραιότητας της υγείας και των συστημάτων υγείας, αποδεικνύεται από
σχετική έρευνα του Ευρωβαρόμετρου (Παράρτημα 1)

29

1.Εφεξής η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αναφέρεται Ε.Ε.
2. Ζarcovic G., Mielch A., John J., Beckmann M., Reform of Health Care Systems in Former Socialist
Countries: Options, Μedis, Scenarios,Neuherberg: GSF-Bericht 9/1994
30
Για τη διάρρηξη «της κευνσιανής συναίνεσης»,βλ. ενδεικτικά Mishra(1984), Johnson(1987),
Deakin(1987, Στασινοπούλου(1990), Κοινωνικό κράτος και κοινωνική πολιτική, Η σύγχρονη
προβληματική,Επιμέλεια Π.Γετιμής- Δ.Γράβαρης, εκδόσεις Θεμέλιο 1993, σ.31
15

3.Ελλάδα, πολιτική υγείας-θεσμικό πλαίσιο
Στον Ελλαδικό χώρο η πολιτική Υγείας διαμορφώνεται και
εφαρμόζεται στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής του κράτους πρόνοιας
και ευημερίας. Η χώρα δεν θα μπορούσε να ξεφύγει από την κρίση που
περνούν τα συστήματα υγείας και των άλλων χωρών. Από τη σύσταση του
ελληνικού κράτους πολλές είναι οι μεταβολές στο σύστημα υγείας, πάντοτε
με βάση τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες της εποχής.
Στην αναπτυξιακή – μεταρρυθμιστική φάση το σύστημα υγείας της
χώρας μπαίνει μόλις το 1974. Το 1983 με τον Ν. 1397 επιχειρείται η
μεγαλύτερη νομοθετική μεταρρύθμιση στο ελληνικό υγειονομικό σύστημα.
Φιλοσοφία του νόμου είναι η ισότητα, η ποιότητα, η δωρεάν περίθαλψη και
ίσες ευκαιρίες για όλους, καθιερώνοντας έτσι το δημόσιο χαρακτήρα του. 31
O δεύτερος μεγάλος σταθμός είναι η προσπάθεια του Ν.2889/2001 ο οποίος
άλλαξε σημαντικά την οργανωτική δομή του συστήματος με τη λειτουργία
των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας. 32 Εν συνεχεία επήλθαν και άλλες
νομοθετικές ρυθμίσεις, με σημαντικότερες το Ν. 3329/2005 «Εθνικό
Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».
Σήμερα το ΕΣΥ διέπεται οργανωτικά από τις διατάξεις του Ν.3527/2007, με
τον οποίο αντικαταστάθηκε η διάταξη του άρθρου 1 παρ.1 του Ν.3329/2005
και συμπτύχθηκαν οι 17 ΔΥΠΕ σε επτά, «στο πλαίσιο μιας μεταβατικής
περιόδου που θα οδηγήσει στην πλήρη εξάλειψή τους εντός της επόμενης
διετίας». Οι κυριότερες μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις παρουσιάζονται στο
παράρτημα (2).
Το Ελληνικό σύστημα υγείας θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως
ένα μικτό σύστημα (δημόσιο – ιδιωτικό), με στοιχεία και χαρακτηριστικά
τόσο του μοντέλου Βismarck (ενεργό ρόλο και παρουσία της κοινωνικής
ασφάλισης)όσο και του μοντέλου Beveridge(κύρια πηγή χρηματοδότησης ο
κρατικός προϋπολογισμός). Η παροχή υπηρεσιών υγείας γίνεται α)από τις
μονάδες του ΕΣΥ(κρατικά νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας),β) τις μονάδες
που ανήκουν σε ασφαλιστικά ταμεία και πρωτίστως στο ΙΚΑ (πολυιατρεία,
ιατρεία και ειδικά κέντρα) και γ)τον συμβεβλημένο ιδιωτικό τομέα(γιατρούς
ειδικοτήτων, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια). 33 Η δομή και η
χρηματοδότηση απεικονίζονται στα παραρτήματα (3) ,(4) και (5)

31
Α) Αλεξιάδης Α.Δ. ,Τ.Φιλαλήθη. Η κοινωνική αναγκαιότητα για σχεδιασμό των υπηρεσιών υγείας στην
Ελλάδα. Ιατρικό Βήμα, 1984.
Β) Κυριόπουλος Γ.,. Εθνικό Σύστημα Υγείας. Το παρόν και το μέλλον. Πρακτικά σεμιναρίου διοίκησης
υπηρεσιών υγείας-οικονομικά υγείας. Μάρτιος 1989.
32
Ν.2889/2001 και εισηγητική έκθεση του Ν.2889/2001, Σε αντικατάσταση των Περιφερειακών
Συστημάτων Υγείας και Πρόνοιας (Πε.Σ.Υ.Π), δημιουργήθηκαν σε κάθε Υγειονομική Περιφέρεια της
χώρας οι Διοικήσεις Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.Π.Ε.), που επίσης αποτελούν Νομικά Πρόσωπα
Δημοσίου Δικαίου.(Ν.3329/2005 και εισηγητική έκθεση του νόμου), Ν.3527/2007 και η εισηγητική
έκθεση του νόμου.
33
1.Υφαντόπουλος Γιάννης, οπ. σ. 98-99
2.Μάμας Θεοδώρου ,Μάρκος Σαρρής, Σ.Σούλης ,Συστήματα Υγείας και η Ελληνική Πραγματικότητα,
εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 1997
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Μια συγκριτική αποτίμηση, αναφορικά με τη σύνθεση των δημόσιων πηγών
χρηματοδότησης υπηρεσιών υγείας, έτους 2007 (OECD Health Data
2009)παρουσιάζεται παρακάτω, όπου βλέπουμε τη διμερή χρηματοδότηση
της Ελλάδας, σε σχέση με άλλες χώρες του ΟΟΣΑ.
.
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4.Δαπάνες υγείας σε εθνικό επίπεδο. «Η πλάνη των αριθμών»
Η συνολική δαπάνη υγείας ως ποσοστό επί του ΑΕΠ στην Ελλάδα το 2007
βρίσκεται στο 9,2%. Η διαχρονική εξέλιξη των δαπανών από το 2000-2007
παρουσιάζεται στο παράρτημα (6).
Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής ΑΕΠ και της συνολικής δαπάνης υγείας
εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα(2)
Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής ΑΕΠ και Συνολικής Δαπάνης Υγείας
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Πηγή: OECD Health Data 2009
Επίσης η εξέλιξη του δείκτη δαπάνης υγείας 2000-2007 (έτος βάσης 2000
παρουσιάζεται και στον παρακάτω πίνακα (3)
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Πηγή: OECD Health Data 2009
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η χώρα μας, με 2.011 δολάρια πραγματικής
δαπάνης (US$) κατείχε το έτος 2003 την 20η θέση μεταξύ των χωρών του
ΟΟΣΑ. Είχε, δηλαδή, μεγαλύτερη πραγματική κατά κεφαλή δαπάνη από την
Ισπανία (1.835 δολάρια, 22η θέση,) και λίγο χαμηλότερη από χώρες όπως η
Φινλανδία (2.118 δολάρια, 19η θέση), η Ιαπωνία (2.139 δολάρια, 18η θέση) ή
η Μ. Βρετανία (2.231 δολάρια, 17η θέση). Παράρτημα(7)
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Οι δαπάνες για την περίθαλψη παρουσιάζουν σημαντική διαχρονική
αύξηση από 6,6 % του ΑΕΠ το 1980, σε 10,2 % το 2001 (4η θέση) και σε
9,2% το 2007 (11η θέση), αναδεικνύοντας τη χώρα μας ενός εκ των
πρωταθλητών δαπανών στην Ευρώπη και μεταξύ των πρώτων από τις χώρες
του ΟΟΣΑ 34 ,Παράρτημα (8). Εάν συνυπολογιστεί δε και η παραοικονομία,
τότε είναι πιθανό οι δαπάνες για την περίθαλψη να προσεγγίζουν σε
πραγματικό κατά κεφαλή (PPP) εισόδημα, χώρες όπως η Μ. Βρετανία, η
Ιταλία κ.α. 35 Οι ρυθμοί μεταβολής της δημόσιας και της ιδιωτικής δαπάνης
υγείας παρουσιάζουν αξιοσημείωτες διακυμάνσεις οι οποίες δεν
δικαιολογούνται από τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του συστήματος που,
σύμφωνα και με τη βιβλιογραφία, θα μπορούσαν να τις επηρεάσουν.
Σχετικός ο παρακάτω πίνακας (4)
ΕΤΗ
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ΙΔΥ
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3,3

6,2

16,0
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9,0

12,5

3,8

7,6

4,7

12,4

Οι συνολικές δαπάνες υγείας στην Ελλάδα ως ποσοστό του ΑΕΠ
παραμένουν στις υψηλότερες θέσεις της ΕΕ , παρά τις ισχνές δημόσιες
δαπάνες(Παραρτήματα 9και 10),λόγω του ότι οι ιδιωτικές δαπάνες έχουν
γιγαντωθεί. 36 Είναι λοιπόν χαρακτηριστικό ότι η Ελλάδα, με ποσοστό 6%
βρίσκεται κάτω από το μισό του ποσοστού της Ε.Ε των 25, η οποία έχει μέσο
όρο 13,6%.
Παρατηρούμε λοιπόν ότι, παρότι τα τελευταία 20 χρόνια υπάρχει ένα
δημόσιο σύστημα υγείας στην Ελλάδα, η ιδιωτική δαπάνη ανέρχεται στο
(39,7%) της συνολικής δαπάνης υγείας και κρίνεται ιδιαίτερα υψηλή ,
προσεγγίζοντας μάλιστα μεγέθη ιδιωτικών συστημάτων υγείας, όπως αυτό
των ΗΠΑ. Η υψηλή ιδιωτική δαπάνη, αποτελεί επίσης ένδειξη ανισότητας
στην πρόσβαση και στην κατανάλωση υπηρεσιών υγείας και κατ’ επέκταση
μη εκπλήρωσης των αρχικών στόχων του ΕΣΥ. 37 Σχετικός ο παρακάτω
πίνακας (5)

34

OECD Health Data 2005. Total expenditure on health - % of gross domestic product, October 05
Κουκουμάς, Ν., (2005), Αναθεωρημένο Κείμενο βάσει των σχολίων και αποτελεσμάτων της
Διημερίδας Εργασίας για το Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης του τομέα «Υγεία και Κοινωνική Αλληλεγγύη
2007-2013», Αθήνα, 25-26 Νοεμβρίου 2005
36
Προσχέδιο προϋπολογισμού 2007
37
1. Πηγή: OECD Health Data 2009
2. Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, (2005), «Η Αγορά Φαρμάκου στην Ελλάδα:
γεγονότα και αριθμοί», Αθήνα, 2005 βάση στοιχείων ΟECD Health Data 2004.
35
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Ιδιωτική Δαπάνη Υγείας ως % της Συνολικής Δαπάνης Υγείας, 2007
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Αναφορικά με την αξιολόγηση των υπηρεσιών υγείας, η οποία έγινε
από το Ευρωβαρόμετρο, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 23ο θέση. 38 Σχετικός
πίνακας (6).
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Πηγή: Eurobarometer

Σχετικά με την ποιότητα και την ικανοποίηση των πολιτών όπως
προκύπτει από έρευνα επίσης του Ευρωβαρόμετρου, εκείνοι που ζουν στην
Ελλάδα (75%), τη Λετονία (74%) και την Ιταλία (69%) εμφανίζονται πιο
πολύ να ανησυχούν ενώ οι πολίτες της Σουηδίας (20%), της Αυστρίας (24%)
και της Τσεχίας (30%) εμφανίζουν το χαμηλότερο ποσοστό ανησυχίας
(Eurobarometer, 2006).
Ο χώρος της υγείας αποτελεί ίσως τη μεγαλύτερη δημοσιονομική
πρόκληση στις ανεπτυγμένες κοινωνίες. Αν και σε αρκετές χώρες η δημόσια
δαπάνη υγείας αυξάνεται ταχύτερα από το ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ, γεγονός
που προκαλεί ανησυχία, οι πολίτες προσλαμβάνουν ένα μεγάλο ποσοστό
αρνητικής εικόνας. Στην τάση αυτή για ανεξέλεγκτη αύξηση των δαπανών
υγείας οι κοινωνίες προσπαθούν να αντιπαραθέσουν συστήματα και
μηχανισμούς, με κύριο στόχο την παροχή επαρκών υπηρεσιών υγείας
υψηλής ποιότητας, συγχρόνως όμως με ελεγχόμενο κόστος. Η εξεύρεση και
αποτελεσματική κατανομή των πόρων αποτελεί ζήτημα μεγέθυνσης της
κοινωνικής ευημερίας και πιέζει για την κατά προτεραιότητα, λήψη
κυβερνητικών μέτρων δημοσιονομικής πολιτικής. 39
5.Εθνικό
μονάδων

Σύστημα

Υγείας-Παρούσα

κατάσταση

νοσοκομειακών

Στην Ελλάδα και ειδικότερα στην Αττική παρουσιάζεται ο
μεγαλύτερος αριθμός Δημοσίων Nοσοκομείων και η μεγαλύτερη
συγκέντρωση κλινών. Είναι κοινώς παραδεκτό ότι οι περισσότερες
38

World Health Organization, The World Health Report 2000 Health Systems: Improving
Performance. Geneva, Switzerland
39
Σούλης Σ., Οικονομικά της υγείας ,Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 1998
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νοσοκομειακές μονάδες έχουν απαρχαιωμένες εγκαταστάσεις καθώς και
παροχές των υπηρεσιών είναι υποβαθμισμένες σε σχέση με αυτές που
παρέχονται από νέα νοσοκομειακά ιδρύματα και κυρίως σε σχέση με αυτές
που παρέχονται από ιδιωτικές κλινικές. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας
χαρακτηρίζεται από ανισότητες στην κατανομή υποδομών και δυναμικού,
γεγονός που επηρεάζει σημαντικά την αποδοτικότητά του.
Ο πίνακας που ακολουθεί δίνει ορισμένα πληροφοριακά στοιχεία
ενδεικτικά της άνισης κατανομής των υποδομών υγείας στις ελληνικές
περιφέρειες, σε απόλυτα μεγέθη για τις νεότευκτες μείζονες υπέρπεριφέρειες της χώρας.
Πίνακας 7: Υποδομές υγείας σε επίπεδο των 5 υπέρ-περιφερειών της
χώρας

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΑ
(2002)
ΝΟΣΟΚΟ
ΜΕΙΑΚΕΣ
ΚΛΙΝΕΣ/
1000
ΚΑΤ/ΚΟΥΣ
(2000)

Α.Μ.Θ,
Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Δ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΗΠΕΙΡΟΣ,
ΘΕΣΣΑΛΙΑ,
ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑ

ΙΟΝΙΑ,
ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑ,
ΠΕΛ/ΣΟΣ

ΒΟΡ.ΑΙΓΑΙΟ,
ΝΟΤ.ΑΙΓΑΙΟ,
ΚΡΗΤΗ

ΑΤΤΙΚΗ

ΕΛΛΑΔΑ

32

18

26

19

46

141

6

4

4

5

8

6

Πηγές: Eurostat, επεξεργασία BCS.
ΕΣΥΕ, πρώτη επεξεργασία
Allmedia, δευτερογενής επεξεργασία BCS. ΤΜΧΠΠΑ Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας: Βάση Δεδομένων, επεξεργασία BCS.
Πίνακας 8: Νοσοκομειακές κλίνες ως εκατοστιαίο ποσοστό του
κοινοτικού μέσου όρου
EE25=100

Νοσ. Κλίνες/100χιλ.κατ. 2000

ΑΜΘ, Κ. Μακ, Δ. Μακεδονία
Ηπειρος, Θεσσαλία, Στρ.
Ελλάδα
Ιόνια, Δ. Ελλάδα, Πελ/νησος
Βόρειο - Νότιο Αιγαίο, Κρήτη
Αττική

83,2
59,1
58,2
66,3
113,2

ΠΗΓΗ: Eurostat, επεξεργασία BCS
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6.Τα προβλήματα
Ο συνολικός τομέας παροχής υπηρεσιών περίθαλψης στη χώρα παρά τις
όποιες ποσοτικές παρεμβάσεις στο ΕΣΥ 40 παραμένει ανορθολογικός στη
δομή των υπηρεσιών και των δαπανών, ενώ παρουσιάζει σημαντικά
προβλήματα αναφορικά με το κόστος και το χρόνο νέων νοσοκομειακών
μονάδων ή αντικατάστασης παλαιών.
Τα προβλήματα αποτιμώνται ως εξής:
1.
Η μεγάλη απορρόφηση δαπανών από τον κρατικό προϋπολογισμό.
2.

Ο χρόνος παράδοσης του έργου των νέων νοσοκομειακών μονάδων
είναι σπάνια εντός των χρονικών ορίων που έχουν προβλεφθεί. Από την
άλλη πλευρά η μη ολοκλήρωση του έργου προκαλεί δυσαρέσκεια στο
κοινό, με αποτέλεσμα αυτό να δημιουργεί προβλήματα αξιοπιστίας της
εκάστοτε Κυβέρνησης.

3.

Η παράδοση των νέων νοσοκομειακών εγκαταστάσεων γίνεται μαζί με
τα ιατρικά μηχανήματα που έχουν προβλεφθεί κατά το αρχικό στάδιο
της μελέτης με αποτέλεσμα αυτά να είναι ήδη παρωχημένης
τεχνολογίας.

4.

Η μελέτη και η κατασκευή των νέων νοσοκομειακών μονάδων δεν
περιλαμβάνονται σε ενιαίο σχέδιο με αποτέλεσμα να δημιουργούνται
μη συμβατές καταστάσεις, αναθεωρήσεις, μεγαλύτερες δαπάνες από
αυτές που είχαν προβλεφθεί– υπέρβαση κόστους.

5.

Υπάρχουν δημόσιες εκτάσεις και μάλιστα χωροθετημένες για ανέγερση
νοσοκομείων, που παραμένουν ανεκμετάλλευτες.

6.

Τα περιουσιακά των δημόσιων Νοσοκομείων δεν διαχειρίζεται η
διοίκησή τους προκειμένου να έχει μεγαλύτερο εισόδημα. (ακίνητα,
τίτλοι κ.λ.π.)

7.

Υπάρχουσες νοσοκομειακές μονάδες με μεγάλη παλαιότητα που
απαιτούν μεγάλη χρηματοδότηση για τη συντήρησή τους ώστε να
εξασφαλίσουν κάθε χρόνο τη βασική λειτουργία τους με συνέπεια οι
οικονομικές απαιτήσεις τους ολοένα να αυξάνονται.

8.

Ο κρατικός προϋπολογισμός δεν έχει τη δυνατότητα ανάληψης νέων
δαπανών για κατασκευή νέων νοσοκομειακών μονάδων. Κάθε δαπάνη
αυτής της κατηγορίας είναι απαγορευτική.
9.
Η κατασκευή νέου νοσοκομείου απαιτεί εκτός των άλλων μεγάλες
δαπάνες για πρόσληψη νέου προσωπικού.
10. Η έλλειψη στο Δημόσιο Τομέα κατάλληλων οργανωτικών δομών και
εξειδικευμένου προσωπικού ώστε να μελετούν και να αντιμετωπίζουν
τα πιο πάνω σημαντικά θέματα. 41

40

Κατά το Β' ΚΠΣ (1994 – 1999), οι παρεμβάσεις στον τομέα της β’βάθμιας και γ’βαθμιας φροντίδας
υγείας επικεντρώθηκαν στη δημιουργία δομών και υπηρεσιών.Οι δράσεις που προωθήθηκαν στο ΕΠ
"Υγεία – Πρόνοια" 2000 – 2006(Γ’ΚΠΣ), αναφορικά με τη β’βάθμια και γ’βάθμια φροντίδα υγείας,
αφορούσαν στον «Λειτουργικό Εκσυγχρονισμό Νοσοκομειακών Μονάδων» (Μέτρο 1.2), με
προϋπολογισμό 154 Μ€, ο οποίος ήταν και ο μεγαλύτερος σε βαρύτητα μεταξύ των υπολοίπων Μέτρων
(Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δ/νση Προγραμμάτων και Προγραμματισμού).
41
Έκθεση επιτροπής για την υποβολή προτάσεων για την αντικατάσταση παλαιών Νοσοκομειακών
Μονάδων με σύγχρονες, χωρίς επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού. Υπουργείο Υγείας &
Πρόνοιας. Δρίτσας Δ., Δελαπόρτας Σ., Συρμακέζης Κ., Θωμάκος Λ., Σκυλάκης Ι., Δημητριάδου Χ.,
Βλάσσης Ι., Αθήνα Ιανουάριος 2002.
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7.Το μοντέλο ενός σύγχρονου νοσοκομείου
Οι νέες εγκαταστάσεις ενός σύγχρονου νοσοκομείου δημιουργούν
συνθήκες για :
α. Καλύτερη ψυχολογία του ασθενή εξαιτίας του «θεραπευτικού
περιβάλλοντος»
β.

Καλύτερη ασφάλεια και υγιεινή των χώρων

γ.

Καλύτερο εργασιακό περιβάλλον για το προσωπικό.

δ.

Oρθολογική οργάνωση λειτουργίας και δαπανών.

ε.

Σημαντική εξοικονόμηση πόρων από τη δημόσια χρηματοδότηση

στ.

Ανταγωνιστική λειτουργία

Παράλληλα, οι νοσοκομειακές μονάδες πρέπει συνεχώς να
προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα όπως: οι ανάγκες υγείας του πληθυσμού,
οι ευκαιρίες και οι περιορισμοί που αντιμετωπίζουν τα νοσοκομεία στην
παροχή περίθαλψης και οι επιπτώσεις των κοινωνικών και οικονομικών
παραγόντων οι οποίοι διαμορφώνουν το περιβάλλον τους. 42 Αυτές οι
αλλαγές συμβάλλουν σημαντικά στον τρόπο με τον οποίο παρέχεται η
νοσοκομειακή περίθαλψη καθώς νέοι τύποι αυτής απαιτούν νέα διαμόρφωση
και άριστη χρήση των κτιρίων, ανθρώπους με διαφορετικές ικανότητες,
καθώς και νέους τρόπους εργασίας. 43

42

McKee Martin and Judith Healy (2001), The changing role of the hospital in Europe: causes and
consequences, Clinical Medicine Vol. 1 No 4 July /August 2001.
43
McKee Martin and Healy Judith (Eds.), Hospitals in a Changing Europe, European Observatory on
Health Care Systems Series, Open University Press, World Health Organization.,2002
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
1.Εναλλακτικές λύσεις χρηματοδότησης. Οι ΣΔΙΤ ως κυρίαρχο στοιχείο
διακυβέρνησης
Η ανάγκη υλοποίησης νέων μορφών συνεργασίας μεταξύ του
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αποτελεί τα τελευταία χρόνια μόνιμη
συζήτηση μεταξύ των πολιτικών, των δημοσιογράφων, του επιχειρηματικού
κόσμου, αλλά και των επαγγελματικών και επιστημονικών φορέων όλο και
περισσοτέρων χωρών. Η παρουσίαση και οριοθέτηση της έννοιας των
συμπράξεων, σε ευρωπαϊκό και ελληνικό επίπεδο, φέρνει στο προσκήνιο
«…νέες σχέσεις ως έκφραση της γενικότερης νεοφιλελεύθερης πολιτικής
απορύθμισης, αναδιάταξης της σχέσης κράτους – οικονομίας και ειδικότερα
του πλαισίου της νέας επιχειρηματικότητας και εμπορευματοποίησης των
δημοσίων αγαθών στον τομέα των δημοσίων έργων». 44
Παγκοσμίως, αφενός η οικονομική πραγματικότητα των μεγάλων
δημοσιονομικών ελλειμμάτων και των περιορισμένων δημοσίων πόρων για
ανάπτυξη και αφετέρου οι αυξανόμενες κοινωνικές ανάγκες για σύγχρονες
και ποιοτικές υποδομές, αποτελούν τους κυριότερους λόγους για την
προσφυγή των κυβερνήσεων σε διάφορες μορφές συμπράξεων με ιδιώτες
επενδυτές. Στόχος είναι η αξιοποίηση της ρευστότητας των ιδιωτικών
κεφαλαίων για παροχή υποδομών και υπηρεσιών που να βελτιώνουν την
ποιότητα ζωής των πολιτών, αλλά συγχρόνως να αποδίδουν στους ιδιώτες
σημαντικά κέρδη. Ο παραπάνω στόχος θεμελιώνεται πάνω στον όρο εταιρική
σχέση (Partnership ή σχέση Δημόσιου – Ιδιωτικού), ο οποίος στη διεθνή
βιβλιογραφία αποδίδεται ως βασικό στοιχείο διακυβέρνησης (Governance)
ενός κράτους 45 .

ΣΧΗΜΑ 1
Οι Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα(ΣΔΙΤ) {ελληνική
απόδοση του αγγλικού όρου Public Private Partnerships(PPPs)} αποτελούν
ειδικές μορφές συνεργασίας μεταξύ φορέων του Δημοσίου και Ιδιωτών, με
στόχο την υλοποίηση έργων υποδομής και την παροχή υπηρεσιών. Οι ΣΔΙΤ
αποσκοπούν στην επίτευξη της μέγιστης δυνατής δημόσιας ωφέλειας μέσω
της κατασκευής έργων και της παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και
44

Γετίμης,Π., Καυκαλάς,Γ. Επιμ.,: Μητροπολιτική Διακυβέρνηση - Διεθνής εμπειρία και ελληνική
πραγματικότητα, εκδ. ΙΑΠΑΔ, Αθήνα ,2003
45
Mirjam Bult-Spiering ; Geert Dewulf. Strategic issues in public private partnerships : an
international perspective - Oxford [u.a.] : Hardcover - Feb 2007
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ανταγωνιστικού κόστους. Χαρακτηριστικό γνώρισμα των ΣΔΙΤ είναι ότι το
αντάλλαγμα που λαμβάνει ο ιδιώτης για την εκτέλεση των έργων ή την
παροχή της υπηρεσίας συνίσταται είτε στο δικαίωμα εκμετάλλευσης και
απόληξης προσόδων του έργου /της υπηρεσίας είτε στην καταβολή
χρηματικού ανταλλάγματος από το δημόσιο φορέα, όπως επίσης και την
ανάληψη σημαντικού μέρους των κινδύνων από τον ιδιώτη-εταίρο. 46
Οι Συμπράξεις συνιστούν πλέον ένα νέο μηχανισμό εκπλήρωσης
κρατικών καθηκόντων 47 ως μεταρρυθμιστική προσπάθεια του δημόσιου
τομέα. Η συνεργασία του κράτους με ιδιώτες για την ολοκλήρωση δημοσίων
έργων αποτελεί έκφανση μιας γενικότερης τάσης μετάβασης στο ρόλο του
κράτους από «παραγωγό» σε «εγγυητή» και «ρυθμιστή». Το κράτος αναθέτει
σε ιδιώτες την υλοποίηση ενός μέρους των καθηκόντων του χωρίς, ωστόσο,
να αποξενώνεται πλήρως από τα καθήκοντα αυτά, χωρίς δηλαδή να
μεταθέτει τη δημόσια ευθύνη του 48 . Η κατανομή εργασίας μεταξύ κράτους
και ιδιωτών συνεπάγεται και κατανομή ευθυνών μεταξύ τους. Με τον τρόπο
αυτό η ευθύνη υλοποίησης μετατίθεται στον ιδιωτικό τομέα, ωστόσο το
δημόσιο διατηρεί την εγγυητική ευθύνη απέναντι στους πολίτες για τη
διασφάλιση του αγαθού, ενώ ταυτόχρονα επωμίζεται και τη ρυθμιστική
ευθύνη απέναντι στους συμπράττοντες ιδιώτες, προκειμένου να διασφαλίσει
το δημόσιο συμφέρον κατά την εκτέλεση του έργου 49 Οι σχέσεις αυτές
ενδέχεται να λαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα μορφών που αρχίζει με την
υιοθέτηση των αρχών της ιδιωτικής οικονομίας από το δημόσιο τομέα και
επεκτείνεται στις νέες εταιρικές σχέσεις, στις υπεργολαβίες και στις νέες
μορφές απορύθμισης μέχρι την πλήρη ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών και
αγαθών.
1. 1 Η ανάγκη για μορφές συνεργασίας Δημόσιου – Ιδιωτικού τομέα.
Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, προέκυψε πίεση για αλλαγή του
πρότυπου μοντέλου των δημοσίων δαπανών, εξαιτίας προβληματισμών για
το επίπεδο του δημόσιου χρέους, το οποίο αυξήθηκε απότομα κατά τη
διάρκεια της μακροοικονομικής μετατόπισης (macroeconomic dislocation)
των δεκαετιών 1970 και 1980. Οι PPPs εμφανίστηκαν αρχικά στις ΗΠΑ 50 ως
απάντηση σ’ αυτό που θεωρούνταν ως «φτωχή απόδοση του δημόσιου
τομέα» και της άποψης ότι το κράτος είχε αγγίξει τα οικονομικά του όρια
όσον αφορά την παροχή ποιοτικών δημόσιων υπηρεσιών 51 .

46

McAllese D., Οικονομική για επιχειρησιακές σπουδές, εκδόσεις τυπωθήτω-Γ.Δαρδανός, Αθήνα ,2005
Καίσης Αθανάσιος, Ο νόμος 3389/2005 για τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα : ΣΔΙΤ /
επιμέλεια - 1η έκδ. - Αθήνα : Σάκκουλας Αντ. Ν., 2006.
48
European Economy 3/2003, European Commission DG Economic and Financial Affairs, Public
Finances, in EMU 2003, διαθέσιμο σε :
http://europa.eu.int/comm/economy_finance/publications/european_economy/2003/ee303en.pdf
49
Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής & Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα «ΣΔΙΤ, ο αντίκτυπος
στην προβληματική της ανάπτυξης», 3/2005, διαθέσιμο σε : http://www.esc.eu.int/eco/143.pdf
50
Mohr Alison , “Governance through ‘public private partnerships’ : Gaining efficiency at the
cost of public accountability?”, International Summer Academy on Technology Studies – Urban
Infrastructure in Transition.,2004.
47

51

Carrol, P. & Steanne, P., Public-private partnerships: sectoral perspectives. In: Osborne, S. (Ed.),
Public-Private Partnerships. Theory and Practice in International Perspective, London: Routledge.2.
Linder, S. & Rosenau-Vaillancourt, P. (2000), Mapping the terrain of the public-private policy
partnership in: Rosenau-Vaillancourt, P. (Ed.), Public-Private Policy Partnerships, Massachusetts:
MIT Press.2000.
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Αυτή η αποτυχία του κράτους στο πεδίο των παραγωγικών
δραστηριοτήτων
επιδιώκεται
να
αντιμετωπιστεί
με
πολιτικές
ιδιωτικοποιήσεων. Για την αντιμετώπιση όμως προβλημάτων που αφορούν
τη φύση και το ρόλο των δημόσιων αγαθών δεν μπορεί να γίνει το ίδιο. Η
αντιμετώπιση της όποιας κρατικής αναποτελεσματικότητας θα πρέπει να
γίνει σύμφωνα με τις σύγχρονες πρακτικές, τρόπους λειτουργίας και
μεθόδους οργάνωσης της δημόσιας διοίκησης. Θεωρήθηκε ότι πολλά από τα
αγαθά που προέρχονται από το κράτος εντάσσονται σε μια ενδιάμεση τάξη,
μεταξύ αμιγώς δημοσίων και αμιγώς ιδιωτικών αγαθών. 52 Αυτό οδήγησε
στην αντίληψη ότι πολλές δραστηριότητες που μέχρι τότε αναλαμβανόταν
από δημόσιους φορείς, μπορεί να ανατεθούν πλέον μέσω συμβάσεων και να
παραχθούν από τον ιδιωτικό τομέα. Εισάγονται μ’ αυτό τον τρόπο στοιχεία
ανταγωνισμού και αποτελεσματικότητας, τα οποία μέχρι τώρα η κρατική
δραστηριότητα είχε δείξει αδυναμία επιβολής τους. Ως εκ τούτου
παρουσιάστηκε επιτακτική η ανάγκη δημιουργίας ενός θεσμού που θα
αποσκοπούσε στην επίτευξη της μέγιστης δυνατής δημόσιας ωφέλειας, μέσω
της κατασκευής έργων και της παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και
ανταγωνιστικού κόστους 53 .
Τα συμβόλαια που δημιουργούνται από τις νέες μορφές συνεργασίας
μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών φορέων, γνωστά επίσης με τις ονομασίες
«Outsourcing» ή «Contracting out», τα οποία υποκαθιστούν ουσιαστικά τη
δραστηριότητα του κρατικού φορέα, με εξωτερικούς φορείς ανάληψης των
δραστηριοτήτων αυτών, άρχισαν με την πάροδο του χρόνου να αποτελούν
σημαντικά εργαλεία της σύγχρονης διοικητικής πρακτικής 54 .
Οι ΣΔΙΤ που λειτουργούν σήμερα στα όρια δημόσιου και ιδιωτικού
τομέα, δεν αποτελούν ούτε κρατικοποίηση ιδιωτικών εταιριών και
επιχειρήσεων ούτε ιδιωτικοποίηση δημόσιων περιουσιακών παγίων
στοιχείων και υπηρεσιών, αλλά ένα «τρίτο τρόπο» κατασκευής έργων και
παροχής υπηρεσιών που στηρίζεται στη συνεργασία και στο αμοιβαίο όφελος
μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 55
1.2 Η διεθνής έννοια της συνεργασίας
Από τη βιβλιογραφία δεν δίνεται ένα μόνος σαφής ορισμός της έννοιας
των συμπράξεων. Ο Linder H.Stephen έκανε ένα διαχωρισμό σε έξι
διαφορετικές χρήσεις της έννοιας των ΣΔΙΤ, καθένας από τους οποίους
ενέχει τη δική του ερμηνεία για το τι είναι οι συμβάσεις σύμπραξης και ποιος
ο σκοπός τους :
ΣΔΙΤ ως εργαλείο διοικητικής μεταρρύθμισης (PPP as management
reform) : Ένα καινοτόμο πρόγραμμα το οποίο μπορεί να αλλάξει τον
τρόπο λειτουργίας των κυβερνητικών μηχανισμών. Αυτή η μορφή είναι
ένα είδος σχέσης με κυρίαρχο προσανατολισμό την αποκόμιση
διδαγμάτων από τους ιδιώτες προς το δημόσιο.
52
Πολλά από τα αγαθά που προέρχονται από το κράτος εντάσσονται σε μια ενδιάμεση τάξη, μεταξύ
αμιγώς δημοσιών και μεταξύ αμιγώς ιδιωτικών αγαθών. Πρόκειται για τα ημιδημόσια αγαθά, τα οποία
μπορεί να παράγει η αγορά αλλά δεν μπορεί να τα παρέχει σε επαρκείς κοινωνικά ποσότητες.
Ημιδημόσια μπορεί να θεωρηθούν οι υπηρεσίες υγείας, παιδείας, καθαριότητας των πόλεων κλπ. όπου το
κράτος έχει την ευθύνη του αποτελεσματικού εφοδιασμού της κοινωνίας(Καράγιωργας Δ., Δημόσια
Οικονομική 1,Οι οικονομικές λειτουργίες του κράτους ,Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα , 1979
53
McAllese D., Οικονομική για επιχειρησιακές σπουδές, εκδόσεις τυπωθήτω-Γ.Δαρδανός, Αθήνα ,2005
54
Domberger and Rimmer Stephen, “Competitive Tendering and contracting in public sector: A
Survey”, International journal of Economics of business ,volume.1, Issue 3, 1994,σελ.439-453
55
Gerrard M. , “Public-private partnerships”,Finance and Development,38 B,9/2001

27

ΣΔΙΤ ως τρόπος επίλυσης διαρθρωτικών προβλημάτων (PPP as
problem conversion) : Μια μορφή που είναι απαραίτητη για να
συνεισφέρει στην επίλυση προβλημάτων που έχουν άμεση σχέση με
την παροχή ποιοτικών δημόσιων υπηρεσιών στους πολίτες.
ΣΔΙΤ ως ηθική αναγέννηση (PPP as moral regeneration) : Υπό την
έννοια της προώθησης ενός νέου τρόπου σκέψης, μιας νέας νοοτροπίας.
Σκοπός αυτής της μορφής είναι η εμπλοκή των αρμόδιων δημόσιων
φορέων στη διαδικασία διαπραγμάτευσης και στον τρόπο λειτουργίας
της αγοράς.
ΣΔΙΤ ως τέχνασμα ελαχιστοποίησης του κινδύνου (PPP as risk
shifting): Καθώς ο ιδιωτικός τομέας επιφορτίζεται με όλους τους
κινδύνους ενός έργου, από το σχεδιασμό έως τη συντήρηση.
ΣΔΙΤ ως μορφή αναδιάρθρωσης των δημόσιων υπηρεσιών (PPP as
restructuring public service) : Εμπλουτίζοντάς τον με νέες τεχνικές και
έμπειρο εργατικό δυναμικό, καταπολεμώντας της απηρχαιωμένες
αντιλήψεις του.
ΣΔΙΤ ως μοχλός ανάπτυξης και εξισορρόπησης δυνάμεων (PPP as
power sharing) : Οι πρακτικές που εφαρμόζονται φέρουν
πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στο κοινωνικό σύνολο. 56
Από την άλλη οι Peters G,.Andersen O.J υποδεικνύουν την κοινωνική και
οικονομική πλευρά μιας τέτοιας συνεργασίας, η οποία στηρίζεται στην
αμοιβαία εμπιστοσύνη, τη διαδραστικότητα και την όμορη θέληση των
εμπλεκομένων πλευρών οι οποίες καλούνται να επιδείξουν πνεύμα
αλληλεγγύης στα κέρδη αλλά και στους κινδύνους.
Συνεπώς, το συμπέρασμα που εξάγεται από όλους όσους
προσέγγισαν την έννοια των ΣΔΙΤ είναι αφενός ο επανακαθορισμός των
προτεραιοτήτων και αφετέρου η χρησιμοποίηση όλων των διαθέσιμων
πόρων (μεταξύ των οποίων της διοικητικής και επιχειρηματικής εμπειρίας
του ιδιωτικού τομέα), πιο αποτελεσματικά και παραγωγικά για το κοινωνικό
σύνολο. Η έμφαση μετακινήθηκε προς τη χρησιμοποίηση ιδιωτικών
ικανοτήτων και πόρων, όπου αυτό είναι δυνατό, καθώς και προς την
ενίσχυση των τομέων κύριας ευθύνης του δημόσιου φορέα, όπως είναι η
προσφορά επαρκούς κοινωνικής και οικονομικής υποδομής καθώς και η
δημιουργία πολιτικού κλίματος και θεσμικού περιβάλλοντος στήριξης
οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων. 57
1.3 Η φιλοσοφία των ΣΔΙΤ συνυφασμένη με τη νέα Διακυβέρνηση
Η έκφραση «Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα»
χρησιμοποιείται ευρέως από τη δεκαετία του 1990 και σημαίνει απλώς
συνεργασία. Η συνεργασία αυτή δεν έχει καμία σχέση με ιδιωτικοποίηση
δημοσίων υπευθυνοτήτων ή την κρατικοποίηση ιδιωτικών περιουσιακών
στοιχείων. Βασικός τους στόχος είναι η ενεργοποίηση πόρων για την παροχή
καλύτερων υπηρεσιών προς την κοινωνία. Οι ΣΔΙΤ αποτελούν μια
συμβατική σχέση μακράς διάρκειας που συνάπτεται μεταξύ της αναθέτουσας
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Linder H.Stephen ,Coming to Terms With the Public-Private Partnership.A Grammar of Multiple
Meanings,University of Texas, Houston, American Behavioral Scientist, Vol. 43, No. 1, 35-51 ,1999.
57
1.Pierre J. & Peters G, Governance, politics and state, London Macmillan.,2000
2.Andersen O.J., Public Private Partnerships: organizational hybrids as channels for local
mobilization and participation, Scandinavian Politics Studies,2004 27 (1), 1–21.
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αρχής και του αναδόχου του ιδιωτικού τομέα για την παροχή υπηρεσιών ή
την εκτέλεση έργων.
Βάσει της σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να χρηματοδοτήσει την
επένδυση, ενώ κατά κανόνα αναλαμβάνει και το σχεδιασμό του έργου. Ο
ανάδοχος αμείβεται κατά τη διάρκεια της φάσης λειτουργίας του έργου
χρεώνοντας σε μηνιαία βάση είτε την αναθέτουσα αρχή είτε απευθείας τους
χρήστες είτε και τους δύο 58 . Τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά που
συνδέουν τις ΣΔΙΤ με τη νέα μορφή διακυβέρνησης είναι δύο :
1. Η πίστη στην αποτελεσματικότητα του ιδιωτικού τομέα να παρέχει
ποιότητα
υποδομών
και
υπηρεσιών.
Με
τον
όρο
«αποτελεσματικότητα» εννοείται η δυνατότητα παροχής της
επιθυμητής ποιότητας και ποσότητας του έργου σε συντομότερο
χρόνο και με χαμηλότερο κόστος επένδυσης, σε σύγκριση με τα έργα
που εκτελούνται από δημόσιους φορείς, και η επίτευξη ενός
ικανοποιητικού επιπέδου απόδοσης της επένδυσης. 59 .
2. Η εισαγωγή μηχανισμών ρητής κατανομής κινδύνων (risk allocation)
του έργου μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Ο ιδιωτικός τομέας
αναλαμβάνει σημαντικό μέρος των κινδύνων, με βάση τη γενική αρχή
ότι ο κίνδυνος μεταφέρεται στο συμβαλλόμενο, που έχει τη
δυνατότητα να τον διαχειρισθεί καλύτερα. Η ορθολογική διαχείριση
των κινδύνων, συμβάλλει στη μείωση του συνολικού κόστους του
έργου, με αποτέλεσμα την αύξηση της προκύπτουσας κοινωνικής
ωφέλειας ανά μονάδα κόστους του έργου για το δημόσιο φορέα.
Πίνακας 8
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Η φιλοσοφία των ΣΔΙΤ βασίζεται στη συνθήκη, πως καθεμία από τις
συνεργαζόμενες πλευρές πρέπει να κατανοεί τις ανάγκες της άλλης :
- Ο ιδιωτικός τομέας οφείλει να λαμβάνει υπόψη του τη διάσταση του
κοινωνικού αγαθού και του δημοσίου συμφέροντος, ενώ παράλληλα να
αναγνωρίζει ότι η ανάπτυξη και η διαχείριση υποδομών, δεν είναι δυνατόν
να επιτυγχάνεται μόνο με την πρωτοβουλία και τη συμμετοχή των δυνάμεων
της αγοράς.
- Ο δημόσιος τομέας οφείλει να κατανοήσει, ότι είναι συμφέρον να
μεταβιβαστεί στον ιδιωτικό τομέα ο έλεγχος των έργων υποδομής, εκείνων
που δεν έχουν χαρακτηριστικά δημόσιου αγαθού. Απαιτείται ασφαλώς
αλλαγή νοοτροπίας και αντιλήψεων σε μεγάλο τμήμα του δημόσιου τομέα,
ώστε να αντιληφθεί ότι ο ρόλος του πλέον δεν είναι η παροχή της υποδομής,
αλλά η ανάπτυξη των λειτουργιών στην κατεύθυνση της αγοράς υπηρεσιών
για λογαριασμό της κοινωνίας και της οικονομίας που υπηρετεί. 60 .
1.4 Η δομή της χρηματοδότησης των έργων ΣΔΙΤ
Στις παραδοσιακές μορφές προκήρυξης έργων, ο δημόσιος τομέας
κατέχει και συντηρεί τα κτίρια του, ενώ χρηματοδοτεί την κατασκευή τους
από φόρους ή από δανειακά κεφάλαια. Ο ιδιωτικός τομέας είναι υπεύθυνος
για το έργο μόνο κατά τη διάρκεια της κατασκευαστικής του φάσης. Η
υπογραφή μίας σύμβασης για την κατασκευή μιας υποδομής ή την παροχή
μιας υπηρεσίας σημαίνει την άμεση εκταμίευση προκαταβολής από πλευράς
δημοσίου και τη συνολική αποπληρωμή του έργου ή της υπηρεσίας με την
ολοκλήρωσή τους από τον ιδιώτη ανάδοχο τους. Ταυτόχρονα, το δημόσιο
αναλαμβάνει την πληρωμή και όλων των αυξήσεων των προϋπολογισμών
που μπορεί να προκύψουν από προβλήματα και καθυστερήσεις κατά τη
διάρκεια ολοκλήρωσης των έργων, ενώ από ένα χρονικό σημείο και μετά δεν
διασφαλίζεται για την καλή λειτουργία και ποιότητα τους.
Η φύση και οι κίνδυνοι της χρηματοδότησης είναι τελείως διαφορετικοί
στο πλαίσιο των έργων ΣΔΙΤ. Ο ιδιωτικός τομέας είναι υπεύθυνος για την
αρχική χρηματοδότηση του έργου και για τη συντήρηση και την παροχή
υπηρεσιών από το εν λόγω έργο στη διάρκεια της συμβατικής ζωής του. Με
τις συμπράξεις, το δημόσιο προκηρύσσει σήμερα υπηρεσίες και έργα χωρίς
να επιβαρύνεται άμεσα για αυτά, αφού την χρηματοδότηση τους
αναλαμβάνουν ιδιώτες. Οι ιδιώτες από τη μεριά τους αποπληρώνονται σε
βάθος χρόνου κατόπιν συμβατικής συμφωνίας, ενώ το δημόσιο σε περίπτωση
που αυτό και όχι ο τελικός χρήστης έχει αναλάβει την αποπληρωμή, γνωρίζει
εκ των προτέρων, το ακριβές τίμημα που θα πληρώνει για τα επόμενα
χρόνια.
Το τίμημα αυτό δεν μπορεί να αυξηθεί αν κάτι πάει στραβά στον ιδιώτη
ανάδοχο του αφού αυτός αναλαμβάνει τόσο το σύνολο του κατασκευαστικού
και του χρηματοοικονομικού κινδύνου, όσο και τον κίνδυνο της
διαθεσιμότητας του έργου. Η δε καταβολή του τιμήματος ξεκινά από την
πρώτη μέρα λειτουργίας της υποδομής ή της υπηρεσίας και συναρτάται
άμεσα με την ποιότητα τους, την οποία ο ιδιώτης οφείλει να διασφαλίζει
μέχρι και τον τελευταίο χρόνο που ορίζει η σύμβασή του. Χαμηλές ποιοτικά
υπηρεσίες ή υποδομές από πλευράς ιδιώτη συνεπάγονται και μειωμένες
απολαβές για αυτόν.
60
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ΣΧΗΜΑ 2: Απεικόνιση χρηματικών ροών στο πλαίσιο παραδοσιακών
δημοπρατήσεων και έργων ΣΔΙΤ
Όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω, το μοντέλο των ΣΔΙΤ αφορά σε
τρεις μορφές έργων:
• έργα που σχεδιάζονται, κατασκευάζονται, χρηματοδοτούνται και
τίθενται σε λειτουργία από τον ιδιωτικό τομέα, το κόστος των οποίων
αποπληρώνεται απ’ ευθείας από το δημόσιο τομέα (π.χ. νοσοκομεία
και φυλακές) – κλασσικό έργο ΣΔΙΤ
• έργα στα οποία η αποπληρωμή του κόστους κεφαλαίου μοιράζεται
ανάμεσα στο δημόσιο και στον ιδιωτικό φορέα, ενώ τη συνολική
ευθύνη για το έργο έχει ο ιδιωτικός φορέας
• οικονομικά ανεξάρτητα έργα, όπου τα έσοδα προέρχονται άμεσα από
πληρωμές των πολιτών (τελικοί χρήστες).
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1.5 Oι βασικές αρχές της χρηματοδότησης των έργων ΣΔΙΤ
Τα έργα ΣΔΙΤ βασίζονται στις αρχές της χρηματοδότησης τύπου nonresourse. Η ουσία της χρηματοδότησης non-resourse είναι ότι το
ανειλημμένο για τη χρηματοδότηση ενός έργου χρέος καλύπτεται και
αποπληρώνεται από την ταμειακή ροή του έργου, χωρίς να βασίζεται η
αποπληρωμή στην πιστοληπτική αξία των μεμονωμένων επενδυτών του
έργου.
Τα έργα αναλαμβάνονται από Εταιρείες Ειδικού Σκοπού (ΕΕΣ) που
βάσει συνήθων εμπορικών προδιαγραφών έχουν μικρή κεφαλαιακή βάση.
Ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες είναι η νομική κατοχύρωση που
επιτρέπει στις τράπεζες να εξασφαλιστούν από τις ταμειακές ροές της
εταιρείας του έργου, γνωρίζοντας ότι θα έχουν προτεραιότητα έναντι των
υπόλοιπων πιστωτών σε περίπτωση αθέτησης. Συνεπώς η ανάλυση των
δανειστών του έργου επικεντρώνεται στις ταμειακές ροές αυτού, και τα
συμβατικά τεύχη του έργου είναι σχεδιασμένα κατά τρόπο που να
εξασφαλίζουν στους δανειστές την πρώτη θέση έναντι των άλλων αξιώσεων
επί της ταμειακής ροής, ώστε να είναι δυνατή η αποπληρωμή του αρχικού
κεφαλαίου και του τόκου κατά την πάροδο του χρόνου.
Ως εκ τούτου οι δανειστές εξετάζουν την ταμειακή ροή για όλη τη
διάρκεια του έργου, όχι μόνο για τη φάση κατασκευής του και χρειάζεται να
κατανοήσουν το μηχανισμό πληρωμής και με ποιο τρόπο σχετίζεται με την
ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Το κύριο μέτρο σύγκρισής τους είναι
δείκτες που μετρούν την ταμειακή ροή, η οποία είναι διαθέσιμη για την
εξυπηρέτηση των δανείων έναντι του κόστους εξυπηρέτησης και
αποπληρωμής του δανείου ετησίως (Annual Debt Service Cover Ratio) με
προβολή τόσο σε όλη τη διάρκεια του δανείου (Loan Life Cover Ratio) όσο
και στην πλήρη διάρκεια του έργου (Project Life Cover Ratio). Οι τράπεζες
διεκπεραιώνουν μία διαδικασία ελέγχου (stress testing) των προβλέψεων του
έργου για διάφορες ευαισθησίες, οι οποίες συνήθως περιλαμβάνουν
διαφορετικές παραδοχές για τον όγκο, την απόδοση, τον πληθωρισμό, τα
επιτόκια κλπ. ώστε να διασφαλίσουν ότι σε όλες τις εύλογα προβλεπόμενες
συνθήκες η αποπληρωμή των δανείων θα είναι δυνατή καθ’ όλη τη διάρκεια
του έργου.
Πέραν της κατανόησης του αντίκτυπου ορισμένων κινδύνων, οι τράπεζες
θέλουν να διασφαλίσουν την Εταιρεία Ειδικού Σκοπού από την αδυναμία
καλής εκτέλεσης των συμβατικών της υποχρεώσεων. Στα έργα εκείνα στα
οποία την πληρωμή αναλαμβάνει το Δημόσιο (μη ανταποδοτικά) και άρα
υπάρχει ο κίνδυνος της μείωσης των καταβαλλόμενων πληρωμών στην ΕΕΣ
ως αποτέλεσμα π.χ. καθυστερήσεων στην κατασκευή ή μη ικανοποιητικής
λειτουργίας, τότε η ΕΕΣ επιβάλλει με τη σειρά της τις παρακρατήσεις αυτές
στους αθετούντες υπεργολάβους της, εφόσον αυτοί και όχι η ίδια ευθύνονται
για αυτό. Δεδομένου ότι οι τράπεζες ενδιαφέρονται για την αποπληρωμή των
δανείων, προστατεύουν τα δικαιώματά τους μέσω απευθείας συμφωνίας για
την απομάκρυνση ή αντικατάσταση των μερών που οδηγούν ή δύνανται να
οδηγήσουν στη μείωση των καταβαλλόμενων πληρωμών. 61
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1.6. Ευρωπαϊκή Ένωση και ΣΔΙΤ
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζοντας τη σημασία του θεσμού των
ΣΔΙΤ, δημοσίευσε στις 30 Απριλίου 2004 την «Πράσινη Βίβλο σχετικά με
τις Συμπράξεις Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα και το κοινοτικό δίκαιο των
δημόσιων συμβάσεων και των συμβάσεων παραχώρησης». Οι ΣΔΙΤ
διακρίνονται σε δύο βασικούς τύπους : Τις ΣΔΙΤ καθαρά συμβατικού τύπου
(contractual PPPs) και τις ΣΔΙΤ θεσμοθετημένου τύπου(institutionalized
PPPs). Eπί του παρόντος οι ΣΔΙΤ δεν ρυθμίζονται από το κοινοτικό δίκαιο,
με εξαίρεση ορισμένες διατάξεις περί συμβάσεων παραχώρησης δημόσιων
έργων. Η Πράσινη Βίβλος αποσκοπεί να εξακριβώσει κατά πόσο απαιτείται
κοινοτική παρέμβαση για να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβαση των
οικονομικών φορέων των κρατών-μελών στην αγορά των ΣΔΙΤ , υπό
συνθήκες ασφάλειας δικαίου και αποτελεσματικού ανταγωνισμού. Στα
πλαίσια αυτά, η Επιτροπή εξετάζει διάφορα ζητήματα σχετικά με τις ΣΔΙΤ,
όπως το εφαρμοστέο δίκαιο κατά τη διαδικασία επιλογής του ιδιώτη-εταίρου,
τις περιπτώσεις ίδρυσης συμπράξεων ιδιωτικής πρωτοβουλίας
χρηματοδότησης(Private Finance Initiative PFI), το συμβατικό καθεστώς και
τις μεταβολές κατά την λειτουργία των ΣΔΙΤ και την χρήση της
υπεργολαβίας.
Η Επιτροπή δημοσίευσε στις 15 Νοεμβρίου 2005 την «ανακοίνωση
για τις ΣΔΙΤ και το κοινοτικό δίκαιο των δημόσιων συμβάσεων και των
συμβάσεων παραχώρησης», στην οποία παρουσιάζονται μέτρα που
αποσκοπούν στην εξασφάλιση συνθηκών αποτελεσματικού ανταγωνισμού
κατά την σύσταση των ΣΔΙΤ, χωρίς αναιτιολόγητο περιορισμό της ευελιξίας
που απαιτείται για το σχεδιασμό καινοτόμων και συχνά πολύπλοκων
επενδυτικών σχεδίων. Ακόμη, εξέδωσε ένα επεξηγηματικό έγγραφο
(explanatory document)σχετικά με την εφαρμογή της νέας διαδικασίας
ανάθεσης του ανταγωνιστικού διαλόγου που εισάγει το άρθρο 29 της οδηγίας
2004/18/ΕΚ και αναμένεται να χρησιμοποιηθεί ευρέως κατά την επιλογή
του ιδιώτη εταίρου μιας ΣΔΙΤ. 62
Τα τελευταία χρόνια, στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
παρατηρείται μια συνεχής επέκταση της χρήσης των ΣΔΙΤ ως μέσου
επένδυσης κεφαλαίου στο νοσοκομειακό τομέα, ιδιαίτερα σε συστήματα
υγείας χρηματοδοτούμενα μέσω φορολογίας. Το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν η
πρώτη χώρα στην Ευρώπη που έκανε εκτεταμένη χρήση των ΣΔΙΤ
προκειμένου να εξασφαλίσει επενδύσεις για κοινωνικές υποδομές, όπως
είναι τα νοσοκομεία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων το 2004 σε 8 ακόμη χώρες κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΕΕ), οι ΣΔΙΤ στο νοσοκομειακό κλάδο βρίσκονταν είτε στο στάδιο
της προκήρυξης, είτε στο στάδιο της τελικής συμφωνίας, ενώ σε 6 ακόμη
χώρες κράτη-μέλη η υιοθέτηση των ΣΔΙΤ είχε τεθεί στο δημόσιο διάλογο.
Τέλος, σύμφωνα πάντα με τα ίδια στοιχεία, σε 13 από τα 25 κράτη-μέλη της
ΕΕ είχαν προταθεί, προπαρασκευαστεί ή ψηφιστεί νομοθετικές ρυθμίσεις
υποστηρικτικές για τις ΣΔΙΤ. 63
62
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2.ΣΔΙΤ στην Υγεία
Το μοντέλο της Ιδιωτικής Χρηματοδοτικής Πρωτοβουλίας(Private
Finance Initiative- P.F.I) και η Βρετανική εμπειρία.
Τα περισσότερα νοσοκομεία στην Ευρώπη εξαρτώνται πρωταρχικά
από την κυβέρνηση, με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο για κεφάλαια ή και
επενδύσεις. Ωστόσο, δεδομένου των μεγάλων πιέσεων του προϋπολογισμού,
αυτό έχει γίνει ένα αέναο πρόβλημα. Η αναπτυσσόμενη εναλλακτική, σε
σχέση με την άμεση κυβερνητική χρηματοδότηση των οικονομικών αναγκών
του δημόσιου τομέα υπηρεσιών υγείας είναι η συνεργασία μεταξύ ιδιωτικού δημόσιου τομέα(ΣΔΙΤ), για την οποία προαναφέραμε.. Σε αυτό το μοντέλο, ο
δημόσιος τομέας κάνει ένα συμβόλαιο με κάποιον ιδιώτη για την κατασκευή,
την διαχείριση και την συντήρηση μίας εγκατάστασης για μια συγκεκριμένη
χρονική περίοδο. Όταν το συμβόλαιο λήξει, το νοσοκομείο είτε θα
μεταβιβαστεί στον δημόσιο τομέα είτε θα διατηρηθεί από ιδιώτες ανάλογα με
τις συμφωνίες του συμβολαίου, αν και στην πράξη, τα περισσότερα
νοσοκομεία είναι περισσότερο πιθανόν να μεταβιβαστούν πίσω στις
δημόσιες αρχές.
Στον παρακάτω πίνακα(9) παρατίθενται οι επιλογές σύμπραξης δημοσίουιδιωτικού τομέα στο χώρο των νοσοκομείων
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Eπιλογές Σύμπραξης Δημοσίου-Ιδιωτικού τομέα στο χώρο των
Nοσοκομείων
Επιλογές

Υποχρεώσεις
ιδιωτικού τομέα

Υποχρεώσεις δημόσιου
τομέα

Εγκατάσταση
ιδιωτικής πτέρυγας
εντός δημόσιου
νοσοκομείου

Λειτουργεί ιδιωτική
πτέρυγα (μόνο για
ιδιωτικούς ασθενείς)εντός
του δημόσιου
νοσοκομείου. Μπορεί να
προσφέρει τόσο τις μη
κλινικές όσο και τις
κλινικές υπηρεσίες

Διοικεί το δημόσιο
νοσοκομείο καλύπτοντας
τους ασθενείς του
δημοσίου. Συνάπτει
συμβόλαια με τον ιδιώτη
για τους όρους κοινής
χρήσης εργαστηρίων,
προσωπικού.

Ανάθεση μη κλινικών
υποστηρικτικών
λειτουργιών σε ιδιώτη
(outsourcing)

Παρέχει τις μη κλινικές
υπηρεσίες (καθαριότητα
,μαγειρεία, πλυντήρια,
φύλαξη, συντήρηση
υποδομών.)Προσλαμβάνει
το προσωπικό για τις
συγκεκριμένες υπηρεσίες

Παρέχει όλες τις κλινικές
υπηρεσίες (ιατρικό και
παραϊατρικό προσωπικό),
διοικεί το νοσοκομείο

Ανάθεση κλινικών
υποστηρικτικών
υπηρεσιών σε ιδιώτη

Παρέχει κλινικές
υποστηρικτικές υπηρεσίες,
όπως ακτινολογικές και
εργαστηριακές υπηρεσίες

Παρέχει όλες τις κλινικές
υπηρεσίες (ιατρικό και
παραϊατρικό προσωπικό),
διοικεί το νοσοκομείο

Ανάθεση
εξειδικευμένων
κλινικών υπηρεσιών
σε ιδιώτη

Παρέχει εξειδικευμένες
κλινικές υπηρεσίες (π. χ,
λιθοτριψία) η εγχειρήσεις
ρουτίνας ( π .χ
καταρράκτη)

Παρέχει όλες τις κλινικές
υπηρεσίες (ιατρικό και
παραϊατρικό προσωπικό),
διοικεί το νοσοκομείο

Ανάθεση management
δημόσιου νοσοκομείου
σε ιδιώτη

Διοικεί δημόσιο
νοσοκομείο μετά από
σύναψη συμβολαίου με το
δημόσιο η τα ταμεία
κοινωνικής ασφάλισης
παρέχοντας όλες τις
κλινικές και μη κλινικές
υπηρεσίες . Προσλαμβάνει
όλο το προσωπικό .
Ανάλογα με το είδος του
συμβολαίου μπορεί να
φέρει την υποχρέωση για
νέες επενδύσεις κεφαλαίου

Συνάπτει συμβόλαιο με
ιδιώτη . Πληρώνει τον
ιδιώτη για όλες τις
υπηρεσίες που παρέχει.
Ελέγχει τον ιδιώτη για την
ποιότητα των
προσφερομένων υπηρεσιών
και την τήρηση του
συμβολαίου

Παραδείγματα
Αυστραλία: Έως το 2002 ,30
ιδιωτικές πτέρυγες
βρίσκονταν σε λειτουργία
εντός των δημόσιων
νοσοκομείων

Ρουμανία: Ιδιώτες ανέλαβαν
τη λειτουργία αξονικού
τομογράφου εντός δημόσιου
νοσοκομείου

Βραζιλία:
Η
τοπική
κυβέρνηση
της
Βahia
εκχώρησε το management 12
νέων
νοσοκομείων
(κατασκευασμένων
και
χρηματοδοτημένων από το
κράτος) σε ιδιώτες . Ο
ιδιώτης προσέλαβε όλο το
προσωπικό. Παρέχει τις
υπηρεσίες του σε όλους τους
ασθενείς
του
δημοσίου.
Πληρώνεται από το κράτος
για τις κλινικές υπηρεσίες
που παρέχει.
Καμπότζη: Η κυβέρνηση
παραχώρησε σε ιδιώτες το
management περιφερειακών
κλινικών (με η χωρίς
δικαίωμα του ιδιώτη να
προσλαμβάνει προσωπικό).
Ο ιδιώτης παρέχει ένα
προσυμφωνημένο
πακέτο
υπηρεσιών
πρωτοβάθμιας
φροντίδας
υγείας
και
αμείβεται κατά κεφαλή
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Ιδιωτική
χρηματοδότηση,
κατασκευή και
ενοικίαση δημόσιου
νοσοκομείου

Χρηματοδοτεί,
κατασκευάζει και κατέχει
ένα δημόσιο νοσοκομείο,
το οποίο στη συνέχεια
ενοικιάζει στο κράτος

Διοικεί το νοσοκομείο,
πληρώνοντας
προσυμφωνημένο ενοίκιο
στον ιδιώτη κατασκευαστή
και ιδιοκτήτη

Ιδιωτική ,
χρηματοδότηση,
κατασκευή και
λειτουργία δημόσιου
νοσοκομείου

Χρηματοδοτεί ,
κατασκευάζει και
λειτουργεί ένα δημόσιο
νοσοκομείο παρέχοντας τις
μη κλινικές η και τις
κλινικές υπηρεσίες .Το
νοσοκομείο παραμένει
στην ιδιοκτησία του ιδιώτη
η μεταβιβάζεται στο
δημόσιο μετά από τη λήξη
του συμβολαίου

Καταβάλλει ετήσιες
αμοιβές στον ιδιώτη για το
κεφαλαιουχικό κόστος και
το τρέχον κόστος των
υπηρεσιών που παρέχει

BOLB(Built-own-leaseback):
Στην Αυστραλία, έως το
2002 είχαν ολοκληρωθεί 3
συμφωνίες κατασκευής από
ιδιώτες νοσοκομείων, τα
οποία
στη
συνέχεια
νοικιάστηκαν στο δημόσιο
DBFO(
Desingn-builtfinance-operate):Στην
Βρετανία
η
κυβέρνηση
ανέθεσε σε ιδιώτες το
σχεδιασμό,
τη
χρηματοδότηση,
την
κατασκευή
των
νέων
νοσοκομείων, καθώς και τη
λειτουργία
των
υποστηρικτικών
τους
υπηρεσιών.
Το
κράτος
παρέχει
τις
κλινικές
υπηρεσίες, αποπληρώνοντας
παράλληλα τον ιδιώτη για 30
και πλέον χρόνια με ένα
ετήσιο ποσό που αντιστοιχεί
στην
κάλυψη
του
κεφαλαιουχικού κόστους του
ιδιώτη και στην παροχή των
υποστηρικτικών λειτουργιών.
Μετά
τη
λήξη
του
συμβολαίου το νοσοκομείο
περνά (όχι πάντα) στην
κυριότητα του δημοσίου
BOO (Built-own-operate) :
Στην Αυστραλία (π.χ Mildura
Hospital),
ο
ιδιώτης
κατασκευάζει, κατέχει και
λειτουργεί το νέο νοσοκομείο
χρησιμοποιώντας
το
προσωπικό του παλαιού
δημόσιου νοσοκομείου. Το
κράτος πληρώνει ετήσιες
εισφορές με βάση το
προβλεπόμενο είδος και τον
όγκο των περιστατικών
BOT(Built-operate-transfer):
Στη Ν. Αφρική , η
κυβέρνηση
σύναψε
ένα
10ετες
συμβόλαιο
(με
δυνατότητα ανανέωσης για
ακόμη 10ετη) με ιδιώτες, οι
οποίοι κατασκευάζουν και
λειτουργούν το νοσοκομείο(
παρέχοντας το βοηθητικό και
νοσηλευτικό προσωπικό)και
μετά από τη λήξη του
συμβολαίου το παραχωρούν
στο δημόσιο. Το δημόσιο
συμβάλλει παραχωρώντας το
ιατρικό
προσωπικό
και
πληρώνοντας
ένα
προκαθορισμένο ημερήσιο
νοσήλιο ανά ασθενή
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Alzira model:Στην Ισπανία, η
τοπική
κυβέρνηση
της
Βαλένθια σύναψε 10ετες
συμβόλαιο
με
ιδιωτική
κοινοπραξία ,η οποία και
ανέλαβε την κατασκευή και
τη
λειτουργία
(παροχή
κλινικών και υποστηρικτικών
υπηρεσιών)του
νέου
νοσοκομείου. Το δημόσιο
πληρώνει μια κατά κεφαλή
αμοιβή για κάθε μέλος του
πληθυσμού ευθύνης του
νοσοκομείου. Στο τέλος της
10ετιας,εφοσον
δεν
ανανεωθεί το συμβόλαιο με
τον ιδιώτη, το νοσοκομείο
περνά στην κυριότητα του
δημοσίου
Πώληση
δημόσιου
νοσοκομείου σε ιδιώτη
και
συνέχιση
της
λειτουργίας του

Αγοράζει το νοσοκομείο
και συνεχίζει να το
λειτουργεί ως δημόσιο

Πληρώνει τον ιδιώτη για
τις
υπηρεσίες
που
προσφέρει, ελέγχει τις
παρεχόμενες υπηρεσίες και
την
τήρηση
του
συμβολαίου

Πώληση
δημόσιου
νοσοκομείου σε ιδιώτη
και αλλαγή της χρήσης
του

Αγοράζει
το
δημόσιο
νοσοκομείο, το οποίο και
αξιοποιεί για άλλη χρήση,
όπως αυτή καθορίζεται από
το συμβόλαιο

Ελέγχει τη μετατροπή του
δημόσιου
νοσοκομείου
προκειμένου να τηρηθούν
οι
συμφωνίες
του
συμβολαίου

Πηγές: (α) Taylor & Blair 2002, Public hospitals. Options for reform through public-private
partnerships.
Note241.
The
World
Bank
Group,
Washington,DC,
2002,
www.worldbank.org/html/fpd/notes/
(β) Marek Yamamoto C, Ruster J. Private health. Policy and regulatory options of private
participation. Note264. The World Bank Group, Washington, DC, 2003, rru.worldbank.org/Viewpoint/
index.asp.
(γ) Thompson Thompson CR, McKee M. Financing and planning of public and private not-for profit
hospitals in the European Union. Health Policy 2004, 67:281–291
(δ) McKee Edwards N, Atun R. Public-private partnerships for hospitals. Bull WHO 2006, 84:890–896

Αναφορικά με τον τομέα της υγείας, ευκαιρία για την ενίσχυση της
αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας του συστήματος, προκύπτει
από τις δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
Διεθνή παραδείγματα επιτυχών συνεργασιών υπάρχουν, όχι μόνο σε
«εσωτερικά» θέματα, όπως η ενίσχυση της δυναμικότητας των δημόσιων
υποδομών μέσω της αξιοποίησης κλινών ιδιωτικών οργανισμών και η
μηχανοργάνωση, εγκατάσταση και ενημέρωση πληροφοριακών συστημάτων,
αλλά και στη δημιουργία νέων υποδομών και την ανάπτυξη υπηρεσιών
υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης. 64
Ειδικότερα η Μεγ. Βρετανία, από τα πρώτα μεγάλα παραδείγματα
στο χώρο των ΣΔΙΤ, κατά το διάστημα 1993 -1994 εγκαινίασε μια ευρεία
πολιτική σύναψης συμβάσεων δημοσίων υπηρεσιών και δημοσίων έργων με
την επωνυμία «Πρωτοβουλία Ιδιωτικής Χρηματοδότησης». Το μοντέλο PFI
έχει πρωτίστως εφαρμογή στον τομέα της υγείας(Nοσοκομείων) , όπου και
έχει αναπτυχθεί σχετικό νομοθετικό πλαίσιο καθώς και πρότυπο σύμβασης
64

McKee Martin and Healy Judith (Eds.), Hospitals in a Changing Europe, European Observatory on
Health Care Systems Series, Open University Press, World Health Organization,2002
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από το ΝHS(National Health System),Αφορά ιδιωτικά χρηματοδοτούμενα
(μη ανταποδοτικά) έργα, προκειμένου να παραχθούν δημόσιες υπηρεσίες, οι
οποίες πληρώνονται είτε από τους χρήστες είτε από το Δημόσιο με τρόπους
και μηχανισμούς που έχουν συμφωνηθεί. Στην περίπτωση αυτή, το Δημόσιο
αναλαμβάνει μόνο την υποχρέωση αγοράς των υπηρεσιών, όπου οι
προδιαγραφές, ο χρόνος, το κόστος κλπ. καθορίζονται από τη σχετική
σύμβαση, ενώ όλα τα υπόλοιπα στάδια μέχρι την παροχή των υπηρεσιών
αυτών τα αναλαμβάνει ο ιδιωτικός τομέας. 65 Στο εν λόγω μοντέλο, η
επένδυση του κεφαλαίου γίνεται από τον ιδιωτικό τομέα βάση συμβολαίου
με την κυβέρνηση για την παροχή των συμφωνημένων υπηρεσιών.
Παράλληλα οι συνεισφορές της κυβέρνησης σε κάποια PPP (Συνεργασία
Δημόσιου- Ιδιωτικού) μπορεί επίσης να είναι σε είδος (ιδιαίτερα η μεταφορά
των υφισταμένων περιουσιακών στοιχείων).
Η θεσμοθέτηση των PFIs από την κυβέρνηση των Συντηρητικών το
1992 είχε ως πρόθεση τη χρηματοδότηση της ανέγερσης νέων νοσοκομείων
μέσω ΣΔΙΤ, με πόρους που θα προέρχονταν τελικά από την πώληση γης και
την ανακατεύθυνση του κεφαλαιουχικού φόρου από το Υπουργείο
Οικονομικών στις ιδιωτικές κατασκευαστικές εταιρείες. 66 Έως το 1997, παρά
την ύπαρξη του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, κανένα πρόγραμμα
σύμπραξης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα δεν είχε υλοποιηθεί, για διάφορους
λόγους, με κυριότερο όλων την ανησυχία των ιδιωτικών εταιρειών για την
ασφάλεια των επενδύσεών τους στο χώρο της υγείας. Το 1996, δύο
σημαντικά βήματα έγιναν προκειμένου να ενθαρρυνθεί ο ιδιωτικός τομέας
στην κατεύθυνση της συμμετοχής του στις ΣΔΙΤ στο χώρο της υγείας:
Πρώτον, προστατεύτηκαν νομοθετικά τα συμβόλαια μεταξύ των
κοινοπραξιών και των αυτοδιοικούμενων νοσοκομείων από πιθανές αλλαγές
πολιτικής. Δεύτερη σημαντική ενέργεια, στην κατεύθυνση μείωσης του
κινδύνου που αναλαμβάνουν οι ιδιώτες, υπήρξε η σημαντική αύξηση της
διάρκειας των συμβολαίων προκειμένου αυτά να καλύπτουν όλη την περίοδο
υποτίμησης του νοσοκομείου (30–50 έτη). 67
Η ανάληψη της εξουσίας από τους Εργατικούς το 1997 πυροδότησε
τη σύναψη συμβολαίων μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στο χώρο της
υγείας. Έως την άνοιξη του 2004, 21 νέα νοσοκομεία μέσω των ΣΔΙΤ είχαν
ολοκληρωθεί και τεθεί σε λειτουργία στη Βρετανία, ενώ 10 ακόμη
νοσοκομεία βρίσκονταν υπό κατασκευή. Τρία, τέλος, νοσοκομεία
βρίσκονταν στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. 68 Στα πλαίσια αυτής της
συνεργασίας, ο ιδιωτικός φορέας δημιουργεί μία Εταιρεία Ειδικού Σκοπού
(ΕΕΣ), στην οποία συμμετέχουν εξειδικευμένοι εργολάβοι, τομείς ευρέου
φάσματος, κατασκευαστικές εταιρείες, όπως επίσης και φορείς διαχείρισης
έργου, παροχής τεχνικού εξοπλισμού, συντήρησης εξοπλισμού και κτιριακών
εγκαταστάσεων, και αρκετοί φορείς με αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στην
παροχή του είδους των υπηρεσιών, που καθορίζονται στις συμβατικές
προδιαγραφές. Τα δανειακά και ίδια κεφάλαια της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού
χρησιμοποιούνται για την κατασκευή της υποδομής ή την παροχή της
65

Owen G. and Merna A. “Private Finance Initiative” , Engineering, Construction and Architectural
Management 4(3) September 1993,163-17.
66
Pollock A, Dunnigan M, Gaffney D, Price D, Shao ul J. Planning the “new” NHS: Downsizing for
the 21st century. Br Med J 1999, 319:179–184
67
Dawson D. The private finance initiative: A pubic finance illusion? Health Econ 2001, 10:479–486
68
Lister J. Public private partnerships: The British experience. Σεμινάριο Νέου Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών,Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, 2006
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υπηρεσίας στο έργο ΣΔΙΤ. Πληρωμές δεν καταβάλλονται έως ότου το έργο
και οι σχετικές υπηρεσίες παραδοθούν προς χρήση στην αναθέτουσα αρχή, η
οποία καθ’όλη τη διάρκεια της σύμβασης καταβάλει ετήσιες πληρωμές
(πληρωμές διαθεσιμότητας), οι οποίες βασίζονται σε ένα μηχανισμό
πληρωμών που συμφωνείται βάσει της σύμβασης σύμπραξης και που
στηρίζεται σε προδιαγραφές ποιότητας που τίθενται. Με τις πληρωμές αυτές
η Εταιρεία Ειδικού Σκοπού {special purpose vehicle (SPV)} αποπληρώνει τα
δανειακά κεφάλαιά της και εξασφαλίζει το εύλογο κέρδος της. Τυπικά, μία
κοινοπραξία ιδιωτικού τύπου διαμορφώνει μία «Εταιρία Ειδικού Σκοπού»
(special purpose vehicle (SPV), για την κατασκευή και διατήρηση των
περιουσιακών στοιχείων. Η κοινοπραξία συνήθως αποτελείται από έναν
ανάδοχο, μία εταιρία συντήρησης και έναν τραπεζικό δανειστή. Η εν λόγω
εταιρεία , υπογράφει το συμβόλαιο με την κυβέρνηση και με τους ανάδοχους
για την ανέγερση των εγκαταστάσεων και έπειτα την συντήρησή τους.
Από την πλευρά του το δημόσιο και εν προκειμένω τα
αυτοδιοικούμενα νοσοκομεία της NHS παρέχουν τις κλινικές υπηρεσίες του
νοσοκομείου (προσλαμβάνουν όλο το αναγκαίο νοσηλευτικό και ιατρικό
προσωπικό) και συμβάλλονται με την κοινοπραξία για 30 και πλέον έτη,
καταβάλλοντας ετήσιες πληρωμές στον ιδιώτη. Οι πληρωμές προς την
κοινοπραξία περιλαμβάνουν την αμοιβή διαθεσιμότητας και την αμοιβή των
υπηρεσιών. Η αμοιβή διαθεσιμότητας καλύπτει το κόστος κατασκευής, τους
τόκους και τη συντήρηση του κτηρίου που στην ουσία αντιστοιχεί στο
ενοίκιο, ενώ η αμοιβή των υπηρεσιών καλύπτει τις προσυμφωνημένες
υποστηρικτικές υπηρεσίες του νοσοκομείου που παρέχει ο ιδιώτης. Εκτός
των ετήσιων πληρωμών, το δημόσιο παραχωρεί οικόπεδα στην κοινοπραξία
ή τα πωλεί για την εξασφάλιση πλεονάσματος προκειμένου να
ικανοποιηθούν οι οικονομικές απαιτήσεις της κοινοπραξίας. 69 Άλλωστε, οι
περισσότερες συμφωνίες σύμπραξης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα στη
Βρετανία προβλέπουν το κλείσιμο δύο ή και περισσότερων δημόσιων
νοσοκομείων και τη συγκέντρωση των υποδομών τους σε νέο νοσοκομείο, το
οποίο εδράζεται σε ένα, συνήθως φθηνότερο, οικόπεδο καθώς και την
απελευθέρωση των υπόλοιπων εκτάσεων και κτηρίων είτε προς πώληση είτε
προς παραχώρηση, με ευνοϊκούς όρους, στον ιδιωτικό τομέα ως τμήμα της
αρχικής συμφωνίας. 70 Μετά από τη λήξη του 30ετούς συμβολαίου και
εφόσον αυτό δεν ανανεωθεί, το νοσοκομείο περνά στην κυριότητα του
δημοσίου. 71
Οι PPPs αρχικά παρουσιάστηκαν ως μία κοινώς αποδεχόμενη
εναλλακτική έναντι της ιδιωτικοποίησης και συνεπώς ως ένα δοκιμαστικό
βήμα με κατεύθυνση συμφωνίες πλήρους ιδιωτικοποίησης. Οι κυβερνήσεις
επεδίωξαν την ενθάρρυνση ιδιωτικών επενδύσεων στην κατασκευή
εγκαταστάσεων, για να εκτιμήσουν τις απάτες που ξεπρόβαλαν, εξ αιτίας του
γεγονότος ότι οι δημόσιοι λογαριασμοί δεν ξεχώριζαν μεταξύ τρεχόντων
δαπανών και δαπανών κεφαλαίων. Μολονότι η ιδέα της ιδιωτικής
προμήθειας για τις εγκαταστάσεις αντιπροσώπευε ένα νέο τρόπο δημιουργίας
69
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υποδομών χωρίς καμία επιβάρυνση για τους πολίτες, τώρα έχει
εγκαταλειφθεί. Ωστόσο το ενδιαφέρον για εναλλακτικές πάνω στο πρότυπο
μοντέλο της δημόσιας προμήθειας παράμενε αμείωτο.
Στην περίπτωση εφαρμογής του μοντέλου PFI σε ένα νοσοκομείο, το
Δημόσιο διατηρεί όλο τον έλεγχο σε θέματα παροχής υπηρεσιών,
οργάνωσης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, επιλογής ιατρικού και
νοσηλευτικού προσωπικού, εφημεριών κλπ., ενώ ο ανάδοχος αναλαμβάνει
την κατασκευή, την παροχή ιατρό-ξενοδοχειακού εξοπλισμού, τη συντήρηση
του κτιρίου καθώς και τη συντήρηση και ανανέωση του εξοπλισμού. Η
συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα σε υποδομές που παραδοσιακά
αναπτύσσονται μέχρι σήμερα από το δημόσιο αποσκοπεί στην αύξηση των
δημόσιων επενδύσεων σε τέτοιες υποδομές χωρίς συγχρόνως να
επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός και να αυξάνει το δημόσιο χρέος.
Το Δημόσιο δεν εκταμιεύει κανένα ποσό πέραν των αρχικών προβλέψεων
του προϋπολογισμού για την πραγματοποίηση της επένδυσης(η
χρηματοδότηση αναλαμβάνεται από τον ανάδοχο). Η σύμβαση με τον
ανάδοχο διατηρείται σε σταθερές τιμές (ή με προκαθορισμένα περιθώρια
αναθεωρήσεων) έτσι ώστε να είναι γνωστά εξαρχής τα ετήσια έξοδα για το
δημόσιο και να διευκολύνεται ο μακροχρόνιος σχεδιασμός. Παρατηρείται
επίσης υψηλή σχέση μεταξύ παρεχομένων υπηρεσιών και οικονομικής
αποδοτικότητας (value for money) και ανάληψη κινδύνων (risks) από
ιδιώτες 72 .
Στον αντίποδα, Συνεργασίες Δημοσίου- Δημoσίου [Public- Public
Partnership (PuPs)] μπορούν να θεωρηθούν ως μία συνεργασία στην οποία
δεν υπάρχει συνεργάτης ιδιωτικού τομέα και μπορεί να κατηγοριοποιηθεί
σύμφωνα με τους διαφορετικούς τύπους των συνεργατών (μεταξύ δύο
δημόσιων αρχών, μεταξύ δημόσιων αρχών και κοινοτήτων, ανάπτυξη
συνεργασιών, διεθνών οργανισμών) και τους αντικειμενικούς σκοπούς
αυτών. Η εξέταση ενός μέρους της έρευνας σχετικά με αυτούς τους τύπους
συνεργασίας στον τομέα της υγείας 73 δείχνει ότι Συνεργασίες ΔημοσίουΔημοσίου(Public-Public Partnership-PuPs) στοχεύουν κυρίως στην ανάπτυξη
των ανθρώπινου δυναμικού, στην κατασκευαστική ικανότητα, στην
αυξανόμενη συμμετοχή και αξιοπιστία και διαφορετικούς τύπους
βελτιστοποίησης των υπηρεσιών. Μερικά από τα κοινά στοιχεία σε ποικίλες
μελέτες πάνω στις συνεργασίες στον τομέα της υγείας είναι:
9 Οι συνεργασίες απαιτούν μεγάλο χρονικό περιθώριο και προσπάθεια
για να αναπτυχθούν.
9 Η μέτρηση των αποτελεσμάτων και των αντίκτυπων είναι δύσκολή
και συχνά παραμελείται.
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9 Η ανάπτυξη εμπιστοσύνης και σεβασμού, θεωρήθηκε σημαντική για
μία αποτελεσματική συνεργασία. 74
Η εμπιστοσύνη και ο σεβασμός μπορεί να επιτευχθεί, εάν οι συνεργάτες
εργάζονται προς ένα κοινό στόχο και είναι ενήμεροι ο ένας για τις ανάγκες
του άλλου.
Η διαδικασία PPPs δεν αποτελεί μία «συνηθισμένη επιχειρηματική
δραστηριότητα» τόσο για τον δημόσιο τομέα όσο και για τον ιδιωτικό
πάροχο υπηρεσιών 75 . Η επιτυχία της σχέσης τιμής-αξίας βασίζεται στη
βέλτιστη μεταφορά του κινδύνου εφόσον ο εκάστοτε υπεύθυνος θα μπορεί
να πράξει κάτι τέτοιο με το μικρότερο δυνατό κόστος 76 Η αξιολόγηση ορίζει
την διαδικασία και τη μεθοδολογία που χρειάζεται προκειμένου να
αποφασισθεί αν οι παράγοντες της οικονομικής αποδοτικότητας θα
πραγματοποιηθούν μέσω προμηθειών PFI. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει
μία εμφανής έλλειψη διαλόγου και αξιολόγησης για τις μακροπρόθεσμες
συνέπειες της συνεχόμενης ανάπτυξης του PFI και των PPPs με την
επιφύλαξη για το μέλλον, μιας και τα αποτελέσματα των PPPs
επικεντρώνονται σε ατομικά έργα. Το θέμα δεν έχει να κάνει απλά με την
υλοποίηση ούτε και με το κόστος. Οι PPPs μπορούν να αντιπροσωπεύουν
καλύτερες υπηρεσίες, καλύτερη σχέση αξίας-τιμής, πρωτοποριακό
σχεδιασμό και βελτιωμένη διοίκηση. 77 Το μοντέλο Συνεργασίας ΔημόσιουΙδιωτικού (PPPs) εκτιμά τις διαφορετικές δυνάμεις και των δύο πλευρών
επιτρέποντας στην κάθε μία πλευρά να κάνει αυτό το οποίο θεωρεί
καλύτερο. Δεν υπάρχει καλύτερο μοντέλο, που να ταιριάζει τόσο απλά και
καλά 78 .
Το παράδοξο στον προγραμματισμό νοσοκομειακών αλλαγών, είναι
ότι η οικονομική πίεση η οποία συχνά παρέχει την κινητήρια δύναμη για
μεταρρυθμίσεις, αποτελεί συχνά εκείνον τον παράγοντα ο οποίος λειτουργεί
ως τροχοπέδη στην εφαρμογή. Είναι δύσκολο να πείσει κανείς το κοινό για
την ανάγκη αλλαγής σε περίπτωση που οι λόγοι αυτής της αλλαγής είναι
οικονομικοί και μόνο 79 . Είναι βασικό οι “κινητήριες” αρχές των
πρωτοβουλιών για Συνεργασίες Δημόσιου- Ιδιωτικού (PPPs) να στηρίζονται
περισσότερο στο «καλό της κοινωνίας» παρά στο «αμοιβαίο καλό των
συνεργατών» και καλό θα ήταν να επικεντρωθούν στο σκεπτικό του
δικαιώματος στην υγεία. Αυτές οι αρχές πρέπει να καθορίζουν την ανάγκη
ύπαρξης αρμονίας μεταξύ των συνεργατών και των προτεραιοτήτων της
δημόσιας υγείας, να συμπληρώνουν και όχι να αναπαράγουν τις κρατικές
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πρωτοβουλίες αλλά να είναι άριστα ενσωματωμένες με το εθνικό σύστημα
υγείας χωρίς αντιπαρατιθέμενα συμφέροντα 80 .
Είναι ευρέως γνωστό και αξίζει να σημειωθεί, ότι τα
καλοσχεδιασμένα κτίρια από μόνα τους δεν μπορούν να παρέχουν άριστη
περίθαλψη χωρίς την συμμετοχή σωστά εκπαιδευμένου προσωπικού,
υποστηριζόμενο από τον κατάλληλο εξοπλισμό. Ακόμα και αν όλες οι πηγές
είναι διαθέσιμες, οι εξωτερικοί οργανισμοί πρέπει να επωμίζονται την
καθοδήγηση των δραστηριοτήτων έτσι ώστε να συμβαδίζουν με τις ανάγκες
του πληθυσμού που υπηρετούν, όπως επίσης και με τον έλεγχο των
επιτευγμάτων και της ανταμοιβής αυτών. Η μελλοντική πρόκληση είναι το
πώς να φέρουν αυτές τις δραστηριότητες μαζί με ολοκληρωμένα
προγράμματα για την προώθηση υψηλής ποιότητας περίθαλψης και έξυπνα
αγοραστικά συστήματα, τα οποία θα μπορούν να προσδιορίσουν τις ανάγκες
της υγείας και να εξασφαλίσουν ότι όλα αυτά θα συγκεντρωθούν, με τον πιο
κατάλληλο τρόπο 81 .
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Κεφαλαίο Γ΄
1.Το θεσμικό πλαίσιο των ΣΔΙΤ στην Ελλάδα
Αποτελεί κοινή προσλαμβάνουσα των παροικούντων της αγοράς ότι
οι ταχείες εξελίξεις στο οικονομικό συνάμα δε και τεχνολογικό περιβάλλον,
οι αντίστοιχες αλλαγές στις πολιτιστικές αξίες και στην κοινωνική δομή, η
έλλειψη επαρκών πόρων, η μείωση των κοινοτικών κονδυλίων, οι
αυξανόμενες ανάγκες της κοινωνίας για ευημερία και πρόοδο, σε συνδυασμό
με την ολοένα και μεγαλύτερη ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας
της Δημόσιας Διοίκησης, έχουν καταστήσει αδήριτη την ανάγκη υιοθέτησης
ενός νέου συστήματος χρηματοδότησης, που θα τονώσει τις επενδύσεις και
εν γένει την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας. Ουσιαστικά η
φιλοσοφία των ΣΔΙΤ σηματοδοτεί ιδιωτικοποιήσεις «λειτουργικού
χαρακτήρα» 82 Αναφορικά με το ελληνικό γίγνεσθαι οι ΣΔΙΤ θα αποτελέσουν
το απαραίτητο εργαλείο πρώτης γραμμής για την εξασφάλιση της ανάπτυξης.
Πολλά παλαιά νοσοκομεία για παράδειγμα θα μπορούσαν να
ανακατασκευασθούν ή να ανακαινισθούν.
Με την ψήφιση του Ν.3389/2005 (ΦΕΚ Α΄232 της 22-9-2005)
εισάγεται για πρώτη φορά ένα ολοκληρωμένο νομικό και θεσμικό πλαίσιο
υλοποίησης σχεδίων ΣΔΙΤ στην Ελλάδα. Ο νόμος προσπαθεί να
εκμεταλλευτεί την εμπειρία, την τεχνογνωσία, τους πόρους και τις εν γένει
δυνατότητες των ιδιωτικών φορέων μέσω συνεργασιών με δημόσιους φορείς,
ως μια πρόσφορη συμπληρωματική λύση για την εκτέλεση έργων και την
παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες. Σύμφωνα με το θεσμικό
πλαίσιο της ρύθμισης, συστήνεται συλλογικό κυβερνητικό όργανο σύμφωνα
με το οποίο θα εξειδικεύει την κυβερνητική πολιτική η Ειδική Γραμματεία
και παρέχονται κίνητρα τόσο στους δημόσιους όσο και στους ιδιωτικούς
φορείς ώστε να επιλέγουν τη μέθοδο συμπράξεων για τα έργα ή τις
υπηρεσίες που επιθυμούν να εκτελέσουν. Eπιχειρώντας μια γενική «επί της
αρχής» αξιολόγηση του νόμου, μπορεί να υποστηριχθεί ότι πρόκειται
ουσιαστικά για νομοθετικές ρυθμίσεις πλαισίου, ενσωματώνοντας τη διεθνή
και την εθνική εμπειρία από τις συμβάσεις παραχώρησης μεγάλων έργων
που υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια, αλλά συνηγορεί και ότι οι
συμπράξεις πέρα από το οικονομικό όφελος, θα συμβάλλουν και στην
επίτευξη ευρύτερων στόχων, ανάπτυξης, απασχόλησης και κοινωνικής
συνοχής. Επιπλέον οι διαδικασίες επιλογής του ιδιώτη εταίρου
εναρμονίζονται με το κοινοτικό κεκτημένο, ενώ εισάγεται σειρά διατάξεων
που οριοθετούν το συμβατικό πλαίσιο και την κατανομή των κινδύνων, ώστε
να εξασφαλισθεί η στήριξη του θεσμού από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα,
τα οποία θα κληθούν να συνεισφέρουν ουσιώδες μέρος της απαιτούμενης
χρηματοδότησης.
Το κράτος απεκδύεται το ρόλο του άμεσου οικονομικού φορέα.
Γίνεται πλέον οργανωτής, συντονιστής και ρυθμιστής έργων πνοής,
αξιοποιώντας την τεχνογνωσία, η οποία αποκτά νέα ώθηση χάρη στη
συνεργασία και τα πλεονεκτήματα του ιδιωτικού τομέα στο επιχειρηματικό
επίπεδο. Το κράτος από μόνο του δεν μπορεί, όπως κατ΄ επανάληψη έχει
τονιστεί, και δεν πρέπει να ασκεί τον ρόλο του επιχειρηματία. Οφείλει όμως
82
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να αναλάβει ρυθμιστικό ρόλο στις αγορές, παρέχοντας τις προϋποθέσεις, το
πλαίσιο, τις βάσεις, για τη δημιουργία νέων αγορών και επενδύοντας σε
αυτές κάτω από όρους διαφάνειας, ίσης πρόσβασης και πάνω απ΄ όλα
προστασίας του δημόσιου συμφέροντος και των δημοσίων αγαθών, όπως η
παιδεία και βέβαια η υγεία. 83
Έχοντας ως παράδειγμα τη λειτουργία του θεσμού στη Μεγάλη
Βρετανία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η ελληνική κυβέρνηση ελπίζει να
επωφεληθεί από την τεχνογνωσία, την εμπειρία και τους πόρους του
ιδιωτικού τομέα για την ανάθεση έργων 84 και υπηρεσιών χωρίς υπερβάσεις
χρονικών ορίων και κόστους. Ο θεσμός των ΣΔΙΤ αποτελεί καινοτομία για
την πλειονότητα των αρχών και φορέων του δημοσίου, καθώς και για τις
εταιρείες του ιδιωτικού τομέα που σκοπεύουν να συμμετάσχουν στη νέα
αγορά που δημιουργείται.
Ο νόμος προβλέπει τη σύσταση Διυπουργικής Επιτροπής
Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (άρθρο 3) που θα εξειδικεύει
την κυβερνητική πολιτική και θα λαμβάνει κάθε σχετική απόφαση. Η
επιτροπή θα αποφασίζει για τη συμμετοχή του δημοσίου στο μετοχικό
κεφάλαιο της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού, που θα ιδρύεται για την υλοποίηση
του έργου, αλλά και για την ένταξη του στο πρόγραμμα δημοσίων
επενδύσεων. Επικουρικό όργανο της παραπάνω επιτροπής (και ίσως το πιο
σημαντικό σημείο του νόμου) είναι η Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων
Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (άρθρο 4). Οι αρμοδιότητες της επιτροπής
αφορούν τον εντοπισμό έργων που μπορούν να προταθούν για υλοποίηση
μέσω ΣΔΙΤ, την προώθηση της παροχής υπηρεσιών μέσω ΣΔΙΤ και την
παροχή υποστήριξης στους δημοσίους φορείς στα πλαίσια των διαδικασιών
ανάθεσης, αλλά και την παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων και την
αντιμετώπιση ενδεχόμενων προβλημάτων. Τα κίνητρα που δίνονται από το
νόμο είναι κυρίως φορολογικά, χρηματοδοτικά και πολεοδομικά. Σημαντικό
είναι ότι οι δημόσιοι φορείς υποχρεούνται να ολοκληρώνουν τις σχετικές
διαδικασίες σε ορισμένο χρονικό διάστημα, ώστε να μην παρεμποδίζεται η
γρήγορη και απρόσκοπτη κατασκευή του έργου.
1.1 Συνταγματική θεώρηση του συστήματος των ΣΔΙΤ
Το νομικό έρεισμα των ΣΔΙΤ για τη σύναψη των σχετικών
συμβάσεων αποτελεί ο Ν. 3389/2005, ο οποίος προβλέπει τα συμμετέχοντα
όργανα και την τηρητέα διαδικασία. Ωστόσο, προκύπτουν τρία συνταγματικά
ζητήματα κατά τη ρύθμιση και λειτουργία των ΣΔΙΤ.
Το πρώτο αφορά την πρώτη προϋπόθεση στο άρθρο 2, παρ.1, δηλαδή το
πεδίο εφαρμογής των ΣΔΙΤ. Σύμφωνα μ’ αυτό προβλέπεται ότι οι
δραστηριότητες που ανήκουν, βάσει συντάγματος, άμεσα και αποκλειστικά
στο Κράτος και ιδιαίτερα η εθνική άμυνα, η αστυνόμευση, η απονομή της
δικαιοσύνης και η εκτέλεση των ποινών που επιβάλλονται από τα δικαστήρια
δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο σύμπραξης. 85
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Οι ΣΔΙΤ αποτελούν ένα νέο μηχανισμό εκπλήρωσης κρατικών
καθηκόντων. Η κατανομή εργασίας μεταξύ του κράτους και των ιδιωτών
συνεπάγεται και κατανομή ευθυνών μεταξύ τους. Κατά συνέπεια η ευθύνη
υλοποίησης μετατίθεται στον ιδιωτικό φορέα, ωστόσο το κράτος διατηρεί
την εγγυητική ευθύνη απέναντι στους πολίτες για τη διασφάλιση του αγαθού
ή της υπηρεσίας, ενώ παράλληλα αναλαμβάνει και τη ρυθμιστική ευθύνη
απέναντι και στους συμπράττοντες ιδιώτες, προκειμένου να διασφαλίσει το
δημόσιο συμφέρον κατά την εκτέλεση του έργου 86 . Στην εκπλήρωση των
κρατικών καθηκόντων η σύμπραξη των ιδιωτών περιορίζεται σε οικονομικού
χαρακτήρα δραστηριότητες. Στις δραστηριότητες αντίθετα του κράτους ως
φορέα δημόσιας εξουσίας δεν υφίσταται δυνατότητα σύμπραξης ιδιωτών,
καθώς η άσκηση δημόσιας εξουσίας από ιδιώτες αντίκειται στην αρχή της
λαϊκής κυριαρχίας (Ν. 3389/05).
Κατά συνέπεια, η κλασική εξουσιαστική δράση του Κράτους
(αστυνόμευση, ασφάλεια), η χάραξη δημόσιων πολιτικών και η ρυθμιστική
δράση της ιδιωτικής δραστηριότητας (εποπτική, ελεγκτική, κυρωτική) πρέπει
να θεωρηθεί ότι εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής των Συμπράξεων.
Με το Ν.3389/2005, όχι μόνο δεν θίγεται η Συνταγματική επιταγή
του άρθρου 21, αφού οι ιατρικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες θα συνεχίσουν
να παρέχονται από το Δημόσιο και μάλιστα αναβαθμισμένες, αλλά αντιθέτως
αποκτά ουσιαστικό περιεχόμενο ο επανορθωτικός και αναδιανεμητικός
χαρακτήρας του δικαιώματος στην υγεία, μέσα στο πλαίσιο της
ανταγωνιστικής οικονομίας της αγοράς. 87
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της επιβολής προστίμων, ότι «οι διατάξεις του άρθρου 36 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ΔΚΚ)
και του άρθρου 45 του ν. 2218/1994, κατά το μέρος που προβλέπουν ευθέως ή επιτρέπουν την ανάθεση
αστυνομικής φύσεως αρμοδιοτήτων σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, αντίκεινται στις θεμελιώδεις
διατάξεις του άρθρου 1 παρ.3 και 26 παρ.2 του Συντάγματος, κατά την έννοια των οποίων, αστυνομική
εξουσία, ως η κατεξοχήν δημόσια εξουσία και έκφραση κυριαρχίας, ασκείται διά της αστυνομικής αρχής,
μόνο από το Κράτος και όχι από ιδιώτες».
Το δεύτερο ζήτημα αφορά τη διαδικασία επιλογής του ιδιωτικού φορέα, αφορά δηλαδή τη διαδικασία
ανάθεσης της Σύμπραξης. Οι πιο προφανείς συνταγματικές δεσμεύσεις απορρέουν από την αρχή της
ισότητας και την προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού. Επίσης, η διαδικασία ανάθεσης υπόκειται
παράλληλα και σε δεσμεύσεις που απορρέουν από το κοινοτικό δίκαιο, παράγωγο και πρωτογενές
(Μούσης Ν. Ευρωπαϊκή Ένωση Δίκαιο ,Οικονομία, Πολιτική, εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2004).
Το τρίτο ζήτημα αφορά τους όρους σύμπραξης. Οι συνταγματικές δεσμεύσεις που τίθενται, αποσκοπούν
στην προστασία του δημοσίου συμφέροντος, τόσο με την έννοια της διασφάλισης των συμφερόντων του
δημοσίου, όσο και με την έννοια της διασφάλισης των δικαιωμάτων των μελών του κοινωνικού συνόλου,
δηλαδή των χρηστών του έργου ή της υπηρεσίας που αποτελεί αντικείμενο σύμπραξης, ιδιαίτερα όσον
αφορά την παροχή ζωτικών για το κοινωνικό σύνολο αγαθών και υπηρεσιών (Ν. 3389/05).
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Βενιέρης Ιάκωβος, ,ΣΔΙΤ «Συμπράξεις δημόσιου & ιδιωτικού τομέα, το συμβατικό πλαίσιο», εκδόσεις
Νομική Βιβλιοθήκη,2007.
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Το Σύνταγμα στο άρθρο 21 παρ.3 ορίζει ότι «το Κράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών και
λαμβάνει ειδικά μέτρα για την προστασία της νεότητας, του γήρατος, της αναπηρίας και για την
περίθαλψη των απόρων». Ιδρύεται δηλαδή, ευθεία υποχρέωση του Κράτους, για τη λήψη θετικών μέτρων
για την προστασία της Υγείας των πολιτών (ΣτΕ 3292/1998). ( 1.Κοντιάδης Ξ. Το κανονιστικό
περιεχόμενο των κοινωνικών δικαιωμάτων κατά τη νομολογία του ΣτΕ. Τιμητικός τόμος Σ.τ.Ε 75
Χρόνια Εκδόσεις Σάκκουλας Αθήνα-Θεσσαλονίκη,2004,σ.267, 269.. Τσουκαλάς Κ., Είδωλα Πολιτισμού,
εκδόσεις Θεμέλιο, Αθήνα 1991, σ.440.
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2.Οργανωτική δομή των ΣΔΙΤ
Η οργανωτική δομή των ΣΔΙΤ είναι αρκετά περίπλοκη λόγω του
μεγάλου αριθμού των μερών που συμμετέχουν και των μηχανισμών που
χρησιμοποιούνται για την απόδοση των κινδύνων ανάμεσά τους. Τα έργα
χρηματοδοτούνται, εν μέρει, από τον κρατικό προϋπολογισμό, από διεθνείς
κοινοπραξίες τραπεζών, από τους ιδιώτες επενδυτές και από τους τελικούς
χρήστες των υπηρεσιών. Κάθε σύμπραξη είναι μοναδική διότι περιλαμβάνει
όρους και ειδικές ρυθμίσεις που αφορούν το συγκεκριμένο έργο.

Μέτοχος Α

Δανειστές

Μέτοχος Β

Εταιρεία Ειδικού Σκοπού

Μέτοχος Γ

Κυβέρνηση

Χρήστες

Σχήμα 5 : Οργανωτική δομή ΣΔΙΤ
Όπως προκύπτει από το παραπάνω σχήμα δημιουργείται μια Εταιρεία
Ειδικού Σκοπού για τις ανάγκες του έργου, η οποία συμμετέχει στη
χρηματοδότηση του έργου με το ελάχιστο δυνατό μετοχικό κεφάλαιο και με
δυνατότητα άντλησης δανειακών κεφαλαίων με ευνοϊκούς όρους. Η ΕΕΣ
αναλαμβάνει να χρηματοδοτήσει, να κατασκευάσει και να λειτουργήσει το
έργο. Έχει συνήθως πάνω από έναν μέτοχο, ώστε να μπορούν να καλυφθούν
οι κεφαλαιακές και τεχνολογικές ανάγκες του έργου. Οι βασικοί μέτοχοι
επιμερίζονται τους κινδύνους που ενέχει η υλοποίηση του έργου και
επιτυγχάνουν οικονομίες κλίμακος και φάσματος. 88
Aξίζει να αναφέρουμε ότι με τις διατάξεις προηγούμενων νόμων,
υπήρχαν μορφές σύμπραξης δημόσιου-ιδιωτικού σε περιορισμένους τομείς
στο χώρο της υγείας. 89
Το γεγονός, επίσης, ότι τα επόμενα χρόνια τα κοινοτικά κονδύλια
προβλέπεται να μειωθούν, ενώ οι ανάγκες Υγείας θα αυξηθούν, οδηγεί στην
αναζήτηση νέων πηγών χρηματοδότησης. Φαίνεται ότι η Σύμπραξη
88

Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ, 2007
Ν.2646/98, 2889/01,2955/01, Ν.3204/03, ΠΔ 346/98 και ΠΔ 18/2000. Η εμπειρία των διατάξεων
αυτών είχε θετικά αποτελέσματα καθώς τα νοσοκομεία ανέθεσαν το έργο της καθαριότητας, της φύλαξης,
της τροφοδοσίας, σε ιδιωτικούς φορείς με διατήρηση αν όχι βελτίωση των αντίστοιχων υπηρεσιών και
περιορισμό του κόστους κατά 20% περίπου.
89
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Δημόσιου - Ιδιωτικού Τομέα θα αποτελέσει το απαραίτητο εργαλείο πρώτης
γραμμής για την εξασφάλιση της ανάπτυξης. Με τη Σύμπραξη δημόσιων και
ιδιωτικών φορέων μέσω συμβάσεων και τη συνεργασία του Ιδιωτικού και
Δημόσιου Τομέα, πολλά παλαιά Νοσοκομεία θα μπορούσαν να
ανακατασκευασθούν ή να ανακαινισθούν, ενώ η σύμπραξη αυτή φαίνεται ως
η μοναδική δυνατότητα, ώστε ο Δημόσιος Τομέας να αρχίσει και πάλι να
αναπτύσσεται. Σε μια εποχή παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης και
δημοσιονομικής στενότητας, η Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα
αποτελεί το αναγκαίο - αλλά συμπληρωματικό - εργαλείο για την ενίσχυση
του Συστήματος Υγείας σε ρεαλιστική βάση, με την εξεύρεση και διάθεση
πόρων από τον ιδιωτικό τομέα για τη βελτίωση των υποδομών και των εν
γένει υπηρεσιών.
Στην κατεύθυνση του νέου νόμου, με βάση τη στρατηγική της
Λισσαβόνας, το Υπουργείο Υγείας σε συνεννόηση και με την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων προγραμματίζει πιλοτικές εφαρμογές, διατηρώντας το
δημόσιο χαρακτήρα της εκμετάλλευσης των έργων, θέτοντας υψηλά
κριτήρια και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας των έργων κατά 60%.
Ταυτόχρονα η αναδιοργάνωση της Δημόσιας Επιχείρησης Ανέγερσης
Νοσηλευτικών Μονάδων (ΔΕΠΑΝΟΜ) και η σχεδιαζόμενη υποκατάσταση
με νέο σχήμα, που να μπορεί να επεκταθεί στην αγορά της Νοτιοανατολικής
Ευρώπης, μπορεί να επιφέρουν μείωση του κόστους των συμπληρωματικών
συμβάσεων έργων κατασκευής έως και 20%. 90
Στη χώρα μας με αφετηρία το Ν.3389/2005 που άνοιξε το δρόμο της
συνεργασίας ανάμεσα στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, οι ΣΔΙΤ σήμερα
αποτελούν βασικό μοχλό περιφερειακής ανάπτυξης, δημιουργίας νέων
θέσεων εργασίας, ταχύτερης και ακόμα πιο αποτελεσματικής αξιοποίησης
υλικών και ανθρώπινων πόρων, αλλά και ποιοτικής σε βάθος αναβάθμισης
των δημόσιων υποδομών και υπηρεσιών. Για την υλοποίηση των πολιτικών
στο χώρο της υγείας και για την εκπλήρωση όσων ανταποκρίνονται στην
ανθρώπινη αξιοπρέπεια, το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
αξιοποίησε σε μεγάλο βαθμό της ΣΔΙΤ στην υπηρεσία του εκσυγχρονισμού
των δομών υγείας, της λειτουργίας τους και της ποιότητάς τους. Είναι
απαραίτητο να τονιστεί ότι όλες οι μονάδες υγείας που κατασκευάζονται ή
θα κατασκευαστούν με την μέθοδο ΣΔΙΤ, θα είναι ενταγμένες στο ΕΣΥ και
θα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα τους.
Προκειμένου να ανεγερθεί ένα Νοσοκομείο στα πλαίσια των ΣΔΙΤ,
υφίστανται οι παρακάτω προϋποθέσεις:
¾ To Δημόσιο προσφέρει τη γη.
¾ Η Εταιρία Ειδικού Σκοπού σχεδιάζει, χρηματοδοτεί, κατασκευάζει
και συντηρεί το Νοσοκομείο
¾ Το Δημόσιο έχει τη συμβατική υποχρέωση να καταβάλλει ένα
καθορισμένο μηνιαίο αντάλλαγμα στην Εταιρία Ειδικού Σκοπού από
την έναρξη λειτουργίας του Νοσοκομείου
¾ Το συμβατικό αντάλλαγμα περικλείει το τίμημα διαθεσιμότητας και
το τίμημα για τη συντήρηση και την παροχή μη κλινικών
90

Υπουργείο Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης «Η στρατηγική της Λισσαβόνας»,2005, σ.5-6

47

υπηρεσιών. 91 Λαμβάνοντας υπόψη την πολιτικό -κοινωνική
κουλτούρα της χώρα μας, έχει καταστεί σαφές ότι τα έργα που
υλοποιούνται μέσα από συμπράξεις δεν αφορούν στην παροχή των
ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών από την πλευρά του ιδιώτη
επενδυτή και εντάσσονται πλήρως στο ΕΣΥ. Επομένως, η στελέχωση
των νέων νοσοκομειακών μονάδων που πρόκειται να υλοποιηθούν,
θα είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας.
Από την πλευρά του ο επενδυτής πέρα από τη χρηματοδότηση, το
σχεδιασμό, τη σχεδίαση, τον ιατρικό και τεχνολογικό εξοπλισμό και την
κατασκευή, θα παρέχει επιπλέον μια σειρά από υποστηρικτικές υπηρεσίες.
Η αποπληρωμή των επενδυτών των έργων αυτών θα γίνεται με ετήσιες
πληρωμές από τη στιγμή της ολοκλήρωσης της κατασκευής των
νοσοκομειακών μονάδων ή άλλων έργων, ενώ ταυτόχρονα οι πληρωμές
αυτές θα συνδέονται άμεσα με το επίπεδο της ποιότητας των παρεχομένων
υπηρεσιών, τις οποίες παρέχει ο ιδιώτης επενδυτής και θ’ αναλάβει να
προσφέρει στα πλαίσια της σύμβασης. Αν το επίπεδο των υπηρεσιών δεν
είναι το αναμενόμενο, τότε θα υπάρχουν αντίστοιχα μειώσεις. Έτσι
εξασφαλίζεται ο κοινωνικός χαρακτήρας των υπηρεσιών υγείας καθώς αυτές
θα συνεχίσουν να παρέχονται δωρεάν στους πολίτες, ενώ ταυτόχρονα το
Δημόσιο εξασφαλίζει τη δημιουργία περισσότερων και ποιοτικά καλύτερων
υποδομών και υπηρεσιών που μπορούν ν’ αναβαθμίσουν και ν’ αλλάξουν
σημαντικά την εικόνα της δημόσιας υγείας.
Από τη διεθνή αλλά και τη εγχώρια εμπειρία, προκύπτει αβίαστα ότι
τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν από τις συμπράξεις είναι ποικίλα και
σημαντικά. Το βασικό όμως πλεονέκτημα είναι ότι μέσα από τις συμπράξεις
κερδίζουν οι πολίτες περισσότερες υποδομές και ποιοτικότερες υπηρεσίες.
Το Δημόσιο κερδίζει αφού μετακυλύει στον ιδιωτικό τομέα μια σειρά
κινδύνων που δε μπορεί να διαχειριστεί, κερδίζει όμως και ο ιδιωτικός
τομέας μέσα από την προκήρυξη περισσότερων έργων και τη δυνατότητα
συμμετοχής του, τόσο στην προετοιμασία αυτών όσο και στην εκτέλεσή
τους.
3.Έργα ΣΔΙΤ σε εξέλιξη
Δεδομένου ότι η αναβάθμιση της κτιριακής και ξενοδοχειακής
υποδομής των νοσοκομείων αποτελεί κύριο παράγοντα για τη βελτίωση των
παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, με τον τρόπο αυτόν μπορούν να
εξασφαλισθούν για τους πολίτες της χώρας ιατρικές υπηρεσίες υψηλού
επιπέδου χωρίς την επιπλέον επιβάρυνσή τους.
Στον τομέα της υγείας διενεργούνται έργα μεγάλης σημασίας τα
οποία εμπίπτουν στο στρατηγικό σχεδιασμό του Υπουργείου.
Οι μονάδες αυτές είναι:
•

Το Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, δυναμικότητος 400 κλινών,
έκτασης 42 χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων.

•

Το Ογκολογικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, δυναμικότητος 400 κλινών
με εμβαδόν 42 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα.
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•

Το νέο Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας, δυναμικότητος 164 κλινών,
έκτασης 18 χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων.

•

Το Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Βορείου Ελλάδος,
δυναμικότητας 250 κλινών, έκτασης 18.000 περίπου τμ.

•

Το νέο Γενικό Νοσοκομείο Ανατολικής Αττικής, δυναμικότητος 400
κλινών.

•

Και το νέο Γενικό Νοσοκομείο της Κω, δυναμικότητος 200 κλινών.

Για τις δύο πρώτες μάλιστα νοσηλευτικές μονάδες, δηλαδή το Παιδιατρικό
Θεσσαλονίκης και το Ογκολογικό Θεσσαλονίκης έχει γίνει ανοικτός διεθνής
διαγωνισμός και ανάθεση σε όμιλο εταιρειών εκπόνησης των σχετικών
μελετών. Αναφορικά με το νέο Γενικό Νοσοκομείο της Πρέβεζας, έχει
προκηρυχθεί επίσης ανοικτός διεθνής διαγωνισμός, οποίος βρίσκεται σε
εξέλιξη. 92
Από την υλοποίηση έργων ζωής μέσω ΣΔΙΤ απορρέουν σπουδαία
θετικά αποτελέσματα σε όλη την επικράτεια, σε όλη την έκταση της χώρας.
Από τη λειτουργία των νέων υπερσύγχρονων νοσοκομειακών μονάδων θα
υπάρξουν πολλαπλασιαστικά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες σε επίπεδο
ανάπτυξης ενός υποστηρικτικού πλαισίου παροχής υπηρεσιών και δομών
υγείας, με τη δημιουργία υπερσύγχρονων κέντρων υγείας και
βρεφονηπιακών σταθμών.
Τα οφέλη όμως δεν σταματούν εκεί. Δημιουργούνται όπως γίνεται
αντιληπτό νέες θέσεις εργασίας, που πρωτίστως θα ωφελήσουν τους
κατοίκους των εκεί περιοχών με αναπτυξιακές επιδράσεις στις τοπικές
κοινωνίες, αλλά και σε όλους τους τομείς συμπεριλαμβανομένης της
ευρύτερης ζώνης ανάπτυξης και του τουρισμού. Εκτιμάται δε ότι με την
κατασκευή των νέων σύγχρονων δομών υγείας με τη μέθοδο ΣΔΙΤ θα
δημιουργηθούν συνολικά πέντε χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι και τα προαναφερόμενα έργα εντάσσονται
στο στρατηγικό σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας, ενώ το ιατρικό και
νοσηλευτικό προσωπικό τους θα είναι πλήρως ενταγμένο στο Εθνικό
Σύστημα Υγείας και θα παραμείνουν στο Δημόσιο, όπως άλλωστε και οι
Διοικήσεις τους.
Αναλυτικότερα έχουν ως εξής:
Για το Ογκολογικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, το αντικείμενο της
σύμπραξης για την υλοποίηση του νέου έργου αφορά τη μελέτη, τη
χρηματοδότηση, την κατασκευή, τη συντήρηση την τεχνική διαχείριση,
δηλαδή
καθαριότητα,
ιματισμό,
διαχείριση
απορριμμάτων
και
νοσοκομειακών αποβλήτων, τη σίτιση, την ασφάλιση και τη φύλαξη του
κτιρίου καθώς και την παροχή του απαραίτητου ιατρικού και ξενοδοχειακού
εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένης της αντικατάστασης και συντήρησής του
με αναθέτουσα αρχή τη ΔΕΠΑΝΟΜ. Το Νοσοκομείο αυτό είναι
δυναμικότητας 400 κλινών, επιφανείας 54.000 τ.μ. και σε παρούσες αξίες, η
επένδυση αυτή ανέρχεται σε 396 εκατομμύρια ευρώ.
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Για το Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ισχύουν σχεδόν τα
ίδια με μια μικρή απόκλιση στον προϋπολογισμό με το Ογκολογικό
Νοσοκομείο.
Το επόμενο έργο είναι το νέο Γενικό Νοσοκομείο στην Πρέβεζα, ένα
έργο μικρότερης κλίμακας από τα δυο προηγούμενα, δυναμικότητας 164
κλινών, επιφανείας 18.000 τ.μ. και πρόκειται ν’ αντικαταστήσει το
υφιστάμενο Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας. Ο προϋπολογισμός του έργου
αναμένεται να είναι περί τα 131 εκατομμύρια ευρώ συμπεριλαμβανομένου
και του 20% της συντήρησης .
Τελευταίο έργο είναι το Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας
Βορείου Ελλάδος, στο οποίο αναθέτουσα Αρχή είναι η Α.Ε. Ανάπτυξης
Μονάδων Υγείας, (ΑΕΜΥ Α.Ε.). Ένα έργο 250 κλινών, 18.000 περίπου τ.μ.,
προϋπολογισμού 124 εκατομμυρίων ευρώ. Αποτελεί το πρώτο από τα κέντρα
αυτά, που θα καλύψουν μία επιτακτική ανάγκη και έχει προγραμματιστεί να
γίνει στο Αιγίνιο της Πιερίας. Ο ανοικτός διεθνής διαγωνισμός για την
ανάδειξη Τεχνικού Συμβούλου υπεύθυνου για την κατασκευή του είναι σε
εξέλιξη και εκτιμάται ότι θα αποτελέσει ορόσημο για τη δημιουργία ενός
σύγχρονου και αποδοτικού συστήματος παροχής ουσιαστικών υπηρεσιών
αποκατάστασης, που θα ανταποκρίνονται στους στόχους αλλά και τις
προδιαγραφές του ΕΣΥ.
Αντίστοιχα Κέντρα Αποκατάστασης και Αποθεραπείας έχει
προγραμματιστεί να κατασκευαστούν και στην Αττική, στην Κεντρική
Ελλάδα και στην Κρήτη.
Στα καινούρια νοσηλευτικά ιδρύματα εξασφαλίζεται η ισότιμη και
ελεύθερη πρόσβαση όλων των Ελλήνων με κάλυψη βέβαια από τα
ασφαλιστικά τους ταμεία.
Η συνολική δυναμικότητα των νοσοκομειακών μονάδων που έχουν
προγραμματιστεί να κατασκευαστούν με τη μέθοδο ΣΔΙΤ είναι 1560 κλίνες
και θα αναπτυχθούν σε έκταση 162 χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων. Ο δε
συνολικός προϋπολογισμός για την κατασκευή τους, ανέρχεται στα 1,5
δισεκατομμύρια ευρώ.
Eπίσης προγραμματίζονται το νέο Γενικό Νοσοκομείο Ανατολικής
Αττικής, δυναμικότητος 400 κλινών και το νέο Γενικό Νοσοκομείο της Κω,
δυναμικότητος 200 κλινών. 93

93

1.www.sdit.mnec.gr/el/infopoint. 2. ΔΕΠΑΝΟΜ 3. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Υπουργείου Υγείας και
ΚΑ.
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Κεφάλαιο Δ΄
1.Το
σύστημα
«Aυτοχρηματοδότησης
Eπενδυτικών
Προγραμμάτων Υγείας»(παραλλαγή του PFI).
Βασική επιδίωξη του παρόντος δόκιμου μοντέλου είναι η αιτιολόγηση,
με βάση τα στοιχεία της οικονομοτεχνικής μελέτης ( Ασκληπιείο 2000,
Ιπποκράτειο 2000, Ιπποκράτειο 2001, Ιπποκράτειο 2002, Ιπποκράτειο 2003),
της δυνατότητας που υπάρχει για την ανέγερση νέων νοσοκομειακών
μονάδων που θα αντικαταστήσουν τις παλαιές, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση
για το δημόσιο, πέραν αυτής που καταβάλλεται σήμερα για κάθε
νοσοκομειακή μονάδα. Βασίζεται σε μία διπλή διαπίστωση:
α) Τα ποσά τα οποία σήμερα καταβάλλονται μόνο για τη συντήρηση των
παλαιών νοσοκομειακών μονάδων, αν και είναι πολύ μεγάλα, εντούτοις
δεν οδηγούν σε αναβάθμιση, παρά μόνο, στην καλύτερη περίπτωση, στη
διατήρηση της σημερινής κατάστασης, που ήδη είναι πλημμελής έως
απαράδεκτη.
β) Δυνατότητα ανέγερσης ενός νοσοκομείου μεσαίου μεγέθους (π.χ. 500
κλινών), σε αντικατάσταση του παλαιού, το οποίο θα λειτουργήσει με
όλες τις σύγχρονες αντιλήψεις και να αποπληρωθεί με ετήσια επιβάρυνση
ακόμη και μικρότερη από αυτήν που καταβάλλεται σήμερα μόνον για τη
συντήρηση της παλαιάς μονάδας.
Κεντρικός άξονας για την διαμόρφωση της εν λόγω άποψης είναι το
σύστημα «Αυτοχρηματοδότηση Επενδυτικών Προγραμμάτων Υγείας» το
οποίο αποτελεί παραλλαγή του Private Finance Ιnitiative (PFI).Επιδίωξή του
μοντέλου είναι η συνεργασία του δημοσίου με ιδιωτικούς φορείς (εταιρείες ή
ειδικές κοινοπραξίες). Το δημόσιο διατηρεί την παροχή των ουσιαστικών
υπηρεσιών, όπως την υγειονομική περίθαλψη, ενώ οι ανάδοχοι την παροχή
δευτερευόντων υπηρεσιών υποδομής όπως κατασκευή, συντήρηση κτιρίων
κ.τ.λ.
Δίδεται η δυνατότητα με το παρόν μοντέλο, πέραν από την κατασκευή
και τον εξοπλισμό των νέων κτιρίων, να παρέχονται από τους αναδόχους
υπηρεσίες συντήρησης του κτιρίου, καθώς και η συντήρηση και ανανέωση
του εξοπλισμού. Το ανωτέρω μοντέλο, προτείνει μία μέθοδο και το πλαίσιο
της, μέσω της διαδικασίας της αυτοχρηματοδότησης (διοικητικό, οικονομικό,
νομικό, τεχνικό μέρος) παρουσιάζοντας στοιχεία από την πιθανή εφαρμογή
της σε μία νοσοκομειακή μονάδα μεσαίου μεγέθους (π.χ. χωρητικότητας 500
κλινών). Θεωρείται ότι η πρόταση αποτελεί μία πρωτοποριακή και
οικονομικά αποτελεσματική δημόσια πολιτική για την Ελληνική διοίκηση.
Αναλυτικότερα
Με το μοντέλο επιδιώκεται η κατασκευή ή ανακατασκευή
νοσοκομείων και άλλων έργων υποδομής του χώρου της υγείας με βάση τη
μέθοδο της ιδιωτικής πρωτοβουλίας χρηματοδότησης (Private Finance
Ιnitiative). Τελικός σκοπός είναι η αντικατάσταση παλαιών νοσοκομείων και
των εξοπλισμών αυτών με σύγχρονες μονάδες, χωρίς όπως υπολογίζεται, να
επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός σε βάθος χρόνου 20-30 ετών με ποσά άλλα
από αυτά που διατίθενται για τη συντήρηση των παλαιών μονάδων.
Χαρακτηριστικό της προτεινόμενης μεθόδου είναι η διαδικασία
ανταγωνιστικής υποβολής προσφορών, η οποία παρέχει στο δημόσιο τομέα
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τη δυνατότητα να προτείνει τον πιο παραγωγικό και πρακτικό τρόπο για την
επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος.
Για την επιλογή του αναδόχου εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις
περί εκτελέσεως δημοσίων έργων, με τις προβλεπόμενες ειδικές ρυθμίσεις
της διαδικασίας διαπραγμάτευσης σε στάδια, κατόπιν πρόσκλησης σε
διαγωνισμό. Η ανάθεση στις περιπτώσεις αυτές γίνεται με βάση την αρχή της
οικονομικής αποδοτικότητας (Best Value For Money). Σύμφωνα με αυτή, ο
δημόσιος φορέας, για την τελική επιλογή της προσφοράς συγκεκριμένου
αναδόχου με τον οποίο θα συνεργαστεί θέτει ως πρωταρχικό κριτήριο τη
καλύτερη προσφορά από άποψη βέλτιστης αξίας, ήτοι την προσφορά που
υπόσχεται και παρέχει την καλύτερη ισορροπία μεταξύ του ισοβίου κόστους
του έργου και του πιθανολογούμενου κόστους κατά την πάροδο του χρόνου.
Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν αποκλείεται και η δυνατότητα επιλογής
του αναδόχου με τα συστήματα της ανοικτής ή κλειστής διαδικασίας, όπως
προβλέπονται από τις διατάξεις περί εκτελέσεως των δημοσίων έργων, οπότε
παρέχεται και η δυνατότητα προσφοράς της τεχνικής μελέτης από την
αναθέτουσα αρχή και ορισμού ως αποκλειστικού κριτηρίου ανάθεσης της
χαμηλότερης τιμής. Στην τελευταία αυτή περίπτωση οι υποψήφιοι
υποβάλλουν μόνο οικονομική προσφορά και η σχετική ρύθμιση αποβλέπει
στην αξιοποίηση προτύπων τεχνικών μελετών, που ενδεχομένως διαθέτει η
αναθέτουσα αρχή, στην εξοικονόμηση χρόνου και στην αποφυγή εξώδικων
και δικαστικών διενέξεων με τον αποκλεισμό της δυνατότητας
αμφισβήτησης του αποτελέσματος του διαγωνισμού.
Ειδικότερα στάδια της αυτοχρηματοδότησης έργων υποδομής υγείας
1.1Η Διοικητική Διαδικασία
Το Δημόσιο και οι Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ Ν.3537/2007) με
αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων τους, που εγκρίνονται από τον
Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, επιτρέπεται να αναθέτουν το
έργο της κατασκευής, ανακατασκευής, ανακαίνισης, επέκτασης, καθώς και
της παροχής τεχνολογικής ανανέωσης και συντήρησης του ιατρικού και
ξενοδοχειακού εξοπλισμού, συνδυαζόμενης με την προμήθεια του
αναλώσιμου υλικού και του λογισμικού για τη λειτουργία των Νοσοκομείων,
Κέντρων Υγείας και Οικημάτων Πρόνοιας, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή
κοινοπραξίες αυτών, ως Αναδόχους. Οι Ανάδοχοι αναλαμβάνουν την
εκτέλεση των παραπάνω έργων με την μέθοδο της ολικής
αυτοχρηματοδότησης, έναντι προκαθορισμένου χρηματικού ανταλλάγματος,
το οποίο καταβάλλεται σε περιοδική βάση και καθ’ όλη τη διάρκεια της
σύμβασης, αρχομένης της καταβολής αυτού μετά την έναρξη της λειτουργίας
του έργου, χωρίς να παραχωρείται από το δημόσιο φορέα στον Ανάδοχο η
εκμετάλλευση του έργου και ιδίως η παροχή των ιατρικών και νοσηλευτικών
υπηρεσιών.
1.2.Αναθέτουσα αρχή
Ως αναθέτουσα αρχή των έργων υποδομής υγείας με το Σύστημα της
Αυτοχρηματοδότησης ορίζεται το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης ή η οικεία Υγειονομική Περιφέρεια μετά από απόφαση του
Δ.Σ. αυτού, που εγκρίνεται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης. Στις περιπτώσεις αυτές διευθύνουσα υπηρεσία ορίζεται το
τμήμα προγραμματισμού και εποπτείας έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών
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Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
προϊσταμένη αρχή η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ίδιου Υπουργείου.
Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο είναι το Τεχνικό Συμβούλιο του Υπουργείου
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
1.3Διαδικασία επιλογής Αναδόχου
Για την ανάθεση εκτέλεσης των έργων υποδομής υγείας με
αυτοχρηματοδότηση δύνανται να εφαρμοσθούν οι ακόλουθοι τρόποι
επιλογής Αναδόχων, κατόπιν προκήρυξης διαγωνισμού :
Α.

η «ανοικτή διαδικασία» ή «ανοικτή δημοπρασία», που προβλέπεται
στο άρθρο 4 παρ. 2α του Ν. 1418/1984 (Α’ 23), σε συνδυασμό και με
το άρθρο 7 παρ. 1 του Π.Δ. 334/2000.

Β.

η «κλειστή διαδικασία» ή «δημοπρασία με προεπιλογή» που
προβλέπεται στο άρθρο 4 παρ. 2β του Ν. 1418/1984 (Α’ 23), σε
συνδυασμό και με το άρθρο 7 παρ. 2 του Π.Δ. 334/2000.

Γ.

η ανοικτή ή κλειστή διαδικασία κατά τις διατάξεις των
προηγουμένων εδαφίων α και β, εφαρμοζόμενων και των παρακάτω
ειδικών ρυθμίσεων:

Ο υποψήφιος συμμετέχει στις διαδικασίες του διαγωνισμού ως
κοινοπραξία ενός τουλάχιστον αναγνωρισμένου εργολήπτη και άλλων
επιχειρήσεων που εξασφαλίζουν στο σύνολό τους, τη χρηματοδότηση, την
κατασκευή, τον εξοπλισμό και τη συντήρηση του έργου, καθώς και την
προμήθεια αναλώσιμων υλικών του εξοπλισμού, όπως ορίζεται στη
διακήρυξη.
•

Η τεχνική μελέτη παρέχεται από τον κύριο του έργου ως πλήρης
πρότυπη μελέτη και δεν υποβάλλεται τεχνική προσφορά από τους
ομίλους που συμμετέχουν στο διαγωνισμό ή στις διαπραγματεύσεις.
Με την σύμβαση επιτρέπεται να αναλάβει ο ανάδοχος την αναγκαία
συμπλήρωση ή προσαρμογή των στοιχείων της μελέτης προς τα
δεδομένα του εδάφους.

•

Κριτήριο ανάθεσης είναι αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή.

Η παραπάνω προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνει την υποχρέωση του
μειοδότη: α) Να κατασκευάσει και να εξοπλίσει πλήρως, με δικές του
δαπάνες, το κτιριακό συγκρότημα, σύμφωνα με την μελέτη και να το
παραδώσει έτοιμο μέσα στο χρόνο που ορίζει η διακήρυξη, β) Να παρέχει,
σύμφωνα με τη διακήρυξη, τη συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων και
του τεχνολογικού εξοπλισμού, καθώς και την εκπαίδευση του προσωπικού,
γ) Να εκσυγχρονίζει τον ιατροτεχνολογικό και λοιπό εξοπλισμό όπως
ορίζεται
στην διακήρυξη, δ) Να παρέχει, βάσει διακήρυξης τα
αντιδραστήρια και τα αναλώσιμα υλικά του εξοπλισμού. 94

94

Έκθεση επιτροπής για την υποβολή προτάσεων για την αντικατάσταση παλαιών Νοσοκομειακών
Μονάδων με σύγχρονες, χωρίς επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού. Υπουργείο Υγείας &
Πρόνοιας. Δρίτσας Δ., Δελαπόρτας Σ., Συρμακέζης Κ., Θωμάκος Λ., Σκυλάκης Ι., Δημητριάδου Χ.,
Βλάσσης Ι., Αθήνα Ιανουάριος 2002.

53

2.Οικονομοτεχνική πρόταση μεταφοράς Δημόσιου Νοσοκομείου
Η παραπάνω παρουσίαση, έχει εφαρμογή σε δύο τουλάχιστον
Νοσοκομειακές μονάδες της Αττικής, το ΓΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» και το ΓΝ
Βούλας «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ». Για την οικονομία του χώρου, θα αναφερθούμε
στα οικονομοτεχνικά στοιχεία μόνο του ΓΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ (Ιπποκράτειο
2000-Παράρτημα 10).
Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ" έχει οικοδομηθεί
τμηματικά. Η κατασκευή του άρχισε το 1880 (παλαιά πτέρυγα) ενώ η νέα
πτέρυγα λειτούργησε το 1964. Έχει λοιπόν κτιριακές εγκαταστάσεις ηλικίας
έως και 120 ετών. Ως εκ τούτου η συνεχής πραγματοποίηση τεχνικών
επεμβάσεων, είναι φανερό ότι έχει γίνει αναπόφευκτη. Το νοσοκομείο για να
ανταποκριθεί στοιχειωδώς στις σύγχρονες ανάγκες χρειάζεται τουλάχιστον
επενδύσεις της τάξεως των 14.673.514 E για την επόμενη τριετία.
Η εφαρμογή της μεθοδολογίας στο συγκεκριμένο νοσοκομείο, έλαβε υπόψη
της τα ακόλουθα στοιχεία:
Α) Το εν ενεργεία θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του νοσοκομείου
Β) Τις τρέχουσες οικονομικές πρακτικές και τα αποτελέσματά τους
Γ) Τα προβλήματα που προκύπτουν από τις τρέχουσες λειτουργίες του
νοσοκομείου.
Δ) Τις βασικές ανάγκες του νοσοκομείου για την λειτουργία του τα επόμενα
τρία χρόνια
Στον πίνακα που ακολουθεί , υποθέτουμε ότι το νοσοκομείο έχει
αντικατασταθεί από μία νέα ομάδα με τον τρόπο που προτείνουμε, και
παρουσιάζονται τα οικονομικά αποτελέσματα.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΟ
ΤΗΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΤΑΣΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
Αύξηση εσόδων
Από Νοσοκομείο 500 κλινών
1. Έσοδα από
διαχείρηση κλινών

%

Αριθ.
Ημέρες
Κλινών Τιμή κλινών νοσηλείας

Πληρότητα

Σύνολο

Μονόκλινο Α’ Θέση

8

34

115

365

85%

1.213.078

Δίκλινο ΒΑ’ Θέση

15

64

95

365

85%

1.886.320

Τρίκλινο ΒΒ’ Θέση

17

72

79

365

85%

1.764.702

Τετράκλινο Γ’ Θέση

60

256

66

365

85%

5.241.984

ΜΕΘ

38

188

365

100%

2.607.560

ΜΑΦ

36

94

365

85%

1.049.886

Σύνολο

500

2. Λοιπά Έσοδα
Μ.Η.Ν. (Μιας ημέρας νοσηλείας)
(72 χ 1,5 ημέρες παραμονή) =

3. Έσοδα από εισιτήριο

4. Έσοδα από Αξονικό και
Μαγνητικό Τομογράφο
CT
MR

13.763.530

Ημέρες
Ασθενείς Τιμή κλινών νοσηλείας
108

80,67

Πληρότητα

365
Τιμή εισιτηρίου

29.370

14,67

Κλειστό
νοσήλειο
71
249

Ημέρες

2.703.010

85%

Ασθενείς

Ασθενείς
40
20

Σύνολο

Σύνολο
430.858

Μήνες
22
22

12
12

Σύνολο
749.760
1.314.720
2.064.480

Σύνολο
Γενικό Σύνολο Εσόδων

18.961.877

Προϋπολογισθέντα Έσοδα

11.290.389

Αύξηση εσόδων

7.671.488

2.1.Το όφελος από το μοντέλο χρηματοδότησης
Μείωση Ετήσιων εξόδων κατά κωδικό αριθμό προϋπολογισμού ΓΝ
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» έτος 2000
Βασιζόμενοι στον προϋπολογισμό και στις οικονομικές προτάσεις στο ΓΝ
«Ιπποκράτειο» για το έτος 2000, (Ιπποκράτειο 2000) και συγκεκριμένα οι
οικονομικοί κωδικοί: 0832-0887, 1129, 1311-381, 1413-1439, 1611, 1833,
7111-7131, καθώς και λαμβάνοντας υπόψη την αναφορά (Σκυλάκης 2001),
διαπιστώνουμε ότι η μείωση ανέρχεται στο ύψος των 4.719.002 Ευρώ,
δηλαδή σε 13,5% των ετήσιων προβλεπομένων εξόδων (35.216.434 Ευρώ)
(Ιπποκράτειο 2000).
Προσέχουμε ότι:
•

Η αύξηση των ετήσιων εσόδων είναι 7.671.488 Ευρώ δηλαδή ποσοστό
68% των προϋπολογισθέντων εσόδων.

•

Η μείωση των ετήσιων εξόδων είναι 4.719.002 Ευρώ
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•

Το θετικό πλεόνασμα στον ετήσιο προϋπολογισμό είναι 12.390.490
Ευρώ

•

Ο προϋπολογισμός κατασκευής νέου νοσοκομείου ανέρχεται σε 110 εκ.
ευρώ (Δρίτσας και άλλοι. 2002)

•

Χρηματοδότηση εξ ολοκλήρου με δανεισμό διάρκειας 20 ετών.

•

Ετήσια τοκοχρεωλυτική δόση 12 εκατ. Ευρώ ανά έτος μειούμενη
σταδιακά σε 8 εκ. ευρώ. (Διατραπεζική Ευρώ ) + 1%.

•

Η κάλυψη της δαπάνης γίνεται χωρίς επιβάρυνση του κρατικού
προϋπολογισμού, διότι η ετήσια τοκοχρεωλυτική δόση καλύπτεται εξ
ολοκλήρου από το θετικό πλεόνασμα.

Στην πρόταση αυτή δεν έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα οικονομικά
δεδομένα, τα οποία δίνουν την δυνατότητα εύρεσης ακόμη περισσότερων
οικονομικών πηγών για την αντικατάσταση του νοσοκομείου χωρίς επιπλέον
επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού:
¾

Η αξία του υπάρχοντος κτιρίου

¾

Πενταόροφη ιδιόκτητη πολυκατοικία αξίας

¾

Λοιπή κινητή και ακίνητη περιουσία αξίας περ 1.467.351 Ευρώ

25.504.800 Ευρώ

Σύνολο

4.267.200 Ευρώ
31.239.351

Σύμφωνα με την παραπάνω μέθοδο θεωρείται ότι,
τα
προαναφερόμενα προβλήματα είναι δυνατόν να επιλυθούν και οι βασικοί
στόχοι μας επιτεύχθηκαν. Με βάση τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, ο δημόσιος
φορέας αναθέτει την κατασκευή ή ανακατασκευή νοσοκομείων και λοιπών
μονάδων υγείας σε φορέα ιδιωτικής πρωτοβουλίας χωρίς οποιαδήποτε
επέμβαση αυτού στην παροχή των ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών
και γενικά χωρίς την παραχώρηση της εκμετάλλευσης του έργου. Αυτό
βέβαια δεν αποκλείει την υφιστάμενη δυνατότητα παραχώρησης βοηθητικών
χώρων, όπως χώρων στάθμευσης και κυλικείων έναντι μείωσης του
τιμήματος. Η ουσιώδης διαφορά μεταξύ της προτεινόμενης μεθόδου και της
ανάθεσης εκτέλεσης δημοσίων έργων με τη μέθοδο της παραχώρησης της
εκμετάλλευσης αυτού (μέθοδος ΒΟΤ) συνίσταται στη μη παραχώρηση του
δικαιώματος εκμετάλλευσης του έργου στον ανάδοχο. Η συμμετοχή του
αναδόχου στην εν λόγω μέθοδο συνίσταται κυρίως στη χρηματοδότηση, την
κατασκευή, την ανακαίνιση, τον εξοπλισμό, τη συντήρηση του έργου, και
την προμήθεια αναλώσιμων υλικών του εξοπλισμού και του λογισμικού
έναντι χρηματικού ή μη ανταλλάγματος το οποίο αποκλείεται να είναι η
παραχώρηση της εκμετάλλευσης του έργου. 95

95

Έκθεση επιτροπής για την υποβολή προτάσεων για την αντικατάσταση παλαιών Νοσοκομειακών
Μονάδων με σύγχρονες, χωρίς επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού. Υπουργείο Υγείας &
Πρόνοιας. Δρίτσας Δ., Δελαπόρτας Σ., Συρμακέζης Κ., Θωμάκος Λ., Σκυλάκης Ι., Δημητριάδου Χ.,
Βλάσσης Ι., Αθήνα Ιανουάριος 2002.

56

Κεφάλαιο Ε’
«Τίποτε δεν είναι πιο δυνατό από μια ιδέα που έχει ωριμάσει»
Βίκτωρ Ουγκώ
1.Τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τις ΣΔΙΤ
Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι όλο και περισσότερες χώρες στον
κόσμο αρχίζουν να αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν τη νέα μορφή
χρηματοδότησης μεγάλων δημοσίων έργων, καθώς αναγνωρίζουν την
προοπτική εμφάνισης πολλών ωφελειών σε σχέση με τα κόστη που
αντιμετωπίζουν. Βασική αρχή των συμπράξεων μεταξύ δημόσιου και
ιδιωτικού τομέα είναι η οικονομική αποδοτικότητα (Value For Money) των
δημόσιων πόρων, δηλαδή η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των πόρων
(ανθρώπινων, υλικών και άϋλων) του δημόσιου τομέα προς όφελος της
κοινωνίας . 96
1.1Αποτελεσματικότερη κατανομή των κινδύνων
Eίναι γνωστό ότι κάθε δραστηριότητα που σχετίζεται με τις
κατασκευές, ιδιαίτερα μεγάλων έργων υποδομής, είναι εκτεθειμένη αφενός
σε διάφορους κινδύνους που οφείλονται σε ανθρώπινα λάθη ή παραλείψεις
και αφετέρου σε διάφορα τυχαία γεγονότα, πέρα από την ανθρώπινη
παρέμβαση ή τη δυνατότητα πρόβλεψής τους. Είναι προφανές, ότι λόγω της
μεγάλης χρονικής διάρκειας κατασκευής ενός τεχνικού έργου, η έννοια του
κινδύνου και των πιθανών ζημιογόνων γεγονότων παίρνει μια ρεαλιστική
διάσταση, η οποία δύναται να εκτιμηθεί και να αντιμετωπιστεί.
Η εμπειρία δείχνει ότι ο ιδιωτικός τομέας αναλαμβάνει τους
κινδύνους που συνδέονται με την κατασκευή, τη χρηματοδότηση, τη
λειτουργία, τη διαχείριση και τη διαρκή συντήρηση του έργου. Ο βασικός
επιχειρηματικός κίνδυνος για τα έργα μέσω ΣΔΙΤ είναι η διαθεσιμότητα, η
συνεχής δηλαδή παροχή ενός ολοκληρωμένου έργου και των σχετικών με
αυτό υπηρεσιών. Από την άλλη το δημόσιο επιφορτίζεται με το βάρος της
αποτελεσματικής ρύθμισης του νομοθετικού πλαισίου, έτσι ώστε να
περιοριστούν στο ελάχιστο οι ρυθμιστικοί και πολιτικοί κίνδυνοι, που
ελλοχεύουν στην δημιουργία και κατασκευή μεγάλων έργων. Ο
επιτυχημένος προσδιορισμός των κινδύνων που συνδέονται με το έργο και ο
σωστός επιμερισμός τους ανάμεσα στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, με βάση
το ποιος μπορεί να τους διαχειριστεί 97 και να τους ελέγξει καλύτερα, μπορεί
να αποτελέσει το πιο σημαντικό όφελος από τις συνεργασίες αυτές.
Συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του κόστους κατασκευής, λειτουργίας και
συντήρησης του έργου, αλλά ταυτόχρονα μειώνει και την πιθανότητα
εμφάνισης απρόβλεπτων αρνητικών συνεπειών. 98

96
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Ψαραύτης Χ., Μεταφορές : Αρτηρίες ζωής για τα νησιά, Εκδόσεις Παπαζήση,2007

Prieto Bob PPPs: A Contractor/Developer’s “How To” Guide, The National Council for PublicPrivate Partnerships, AV20050423-009, Oct 2005
98
Ρόκος Κ., Εισαγωγή στην τεχνικοοικονομική αξιολόγηση έργων υποδομής, Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο,2005
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1.2 Παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας – Καλύτερη διοίκηση έργου
Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών με τις ΣΔΙΤ είναι
υψηλότερη σε σχέση με το συμβατικό τρόπο εκτέλεσης των έργων, ως
αποτέλεσμα της καινοτομίας, του κινήτρου της αποδοτικότητας και της
προσχεδιασμένης συντήρησης καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του έργου. Με τον
τρόπο αυτό διευκολύνεται σημαντικά η καθημερινή ζωή του πολίτη. 99
Η υψηλή ποιότητα εξυπηρέτησης που παρέχεται στους χρήστες των
έργων αντισταθμίζει το κόστος χρήσης που πληρώνουν, αφενός γιατί
βελτιώνει το επίπεδο της καθημερινότητάς τους και αφετέρου διότι
επιτυγχάνεται εξοικονόμηση χρημάτων, τα οποία θα επιβάρυναν το χρήστη
εάν χρησιμοποιούσε τις υφιστάμενες παλαιές υποδομές. Από την άλλη, η
διοίκηση του έργου, τόσο κατά τη διάρκεια της κατασκευής του όσο και
κατά τη διάρκεια λειτουργίας του είναι αποτελεσματικότερη και
ορθολογικότερη, καθώς απεγκλωβίζεται από τους περιορισμούς της
δημόσιας διοικητικής διαχείρισης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνει την
αποδοτικότητα των έργων, αλλά και την ποιότητα των παρεχόμενων
υπηρεσιών. 100
1.3 Βελτίωση υποδομών και παγίων του δημοσίου
Οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα δημιουργήθηκαν με
βασικό στόχο την ανάπτυξη σε πολλούς τομείς της οικονομικής και
κοινωνικής δραστηριότητας βασικών υποδομών, όπως οι οδικοί άξονες, οι
τηλεπικοινωνίες, οι μεταφορές, η ενέργεια, κλπ, καθώς και στους τομείς
ανάπτυξης της ακίνητης περιουσίας του. Βασική επιδίωξη είναι η βελτίωση
της ποιότητας και της ποσότητας των παραγόμενων αγαθών και υπηρεσιών
προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.
Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την περιορισμένη συμμετοχή του
δημοσίου στη χρηματοδότηση των έργων απελευθερώνει δημόσιους πόρους,
οι οποίοι μπορούν να διατεθούν σε άλλους τομείς της οικονομίας, που είτε
δεν έχουν ένα ελκυστικό επίπεδο αποδοτικότητας για τον ιδιωτικό τομέα είτε
δεν είναι αποδεκτό από το δημόσιο να υλοποιηθούν και να αποτελέσουν
αντικείμενο εκμετάλλευσης από τον ιδιωτικό τομέα. 101
1.4 Καινοτομία – Εξοικονόμηση χρόνου και μείωση κόστους(οικονομική
αποδοτικότητα)
Η εξειδίκευση και η εμπειρία που διαθέτει ο ιδιωτικός τομέας σε
αντίστοιχα έργα παρέχει τη δυνατότητα για την ανάπτυξη καινοτομικών
λύσεων, μείωσης του χρόνου παράδοσης των έργων και βελτίωσης του
λειτουργικού σχεδιασμού, κατασκευής και διαχείρισης των διαδικασιών. 102
Οι διαδικασίες αυτές που θα αναπτυχθούν μπορούν να αποτελέσουν τα
πρότυπα για μεταγενέστερα έργα και να εφαρμοστούν αντίστοιχα και σ’
αυτά. Άλλωστε, η ικανότητα δημιουργίας κοινοπραξιών διαφόρων μορφών
για την κατασκευή πρωτότυπων και δύσκολων τεχνικά έργων, δίνει τη
99

Βενιέρης Ιάκωβος,, ΣΔΙΤ «Συμπράξεις δημόσιου & ιδιωτικού τομέα, το συμβατικό πλαίσιο», εκδόσεις
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Καΐσης Αθ., «ο Ν.3389/2005 για τις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα», εκδόσεις
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δυνατότητα της μεταφοράς προς τους δημόσιους φορείς υψηλής
τεχνογνωσίας από τον ιδιωτικό τομέα. Έτσι, αφενός επιτυγχάνονται μεγάλες
οικονομίες κλίμακος κατά την κατασκευή των έργων και αφετέρου
αναβαθμίζεται η διοικητική και λειτουργική δομή της δημόσιας διοίκησης.
Από την άλλη η οικονομική αποδοτικότητα στηρίζεται, επίσης, στην
εξασφάλιση ότι τα έργα εξυπηρετούν πλήρως το σκοπό τους και αυστηρώς
μόνον αυτόν, χωρίς να ακολουθούν πλέον την τάση της «γιγάντωσης» και
των υπερβολικών δαπανών, όπως συνέβαινε στην εκτέλεση των έργων με
τον παραδοσιακό τρόπο. Η σαφέστερη εστίαση στις διαφορετικές ευθύνες
του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, που θα αντικατοπτρίζει με ακρίβεια την
καλύτερη και αποδοτικότερη κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ τους, είναι η
πρακτική όπου ο δημόσιος τομέας μπορεί να προσδιορίσει ποιες υπηρεσίες
θα πρέπει να παραχθούν, αφήνοντας τον ιδιωτικό τομέα να εξετάσει το πώς
αυτές θα πρέπει να υλοποιηθούν.
Με τον τρόπο αυτό μειώνεται όχι μόνο ο χρόνος αλλά και το κόστος
κατασκευής των έργων. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι παρότι μπορεί να
υπάρξει επιπρόσθετο κόστος για τη χρηματοδότηση του έργου, καθώς το
κόστος δανεισμού του ιδιωτικού τομέα είναι, συνήθως, υψηλότερο από αυτό
του δημοσίου, το κόστος αυτό μπορεί να αντισταθμιστεί από τις συνέργιες
που αναπτύσσονται, από το συνδυασμό σχεδιασμού, κατασκευής και
λειτουργίας του έργου από τον ίδιο προμηθευτή. Οι συνέργιες αυτές οδηγούν
σε μείωση του λειτουργικού κόστους και του κόστους συντήρησης καθώς
και στη βελτίωση της οικονομικής αποδοτικότητας(Value For Money), με
αποτέλεσμα το συνολικό κόστος ανάπτυξης και λειτουργίας του έργου να
είναι μικρότερο από αυτό που προκύπτει από το συμβατικό τρόπο
κατασκευής του 103 .
1.5 Σαφής προσήλωση στις ανάγκες του πολίτη
Ο δημόσιος φορέας μέσω της σύμπραξης αποβλέπει στο τελικό
αποτέλεσμα, δηλαδή στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες
από τον ιδιώτη επενδυτή. Η κατασκευή υποδομών δεν είναι παρά ένα
προαπαιτούμενο για την παροχή των υπηρεσιών και, επομένως, οι
προδιαγραφές που τίθενται από την Πολιτεία, είναι προδιαγραφές απόδοσης
και σωστής λειτουργίας. Και η ποιότητα του έργου ή των παρεχόμενων
υπηρεσιών πρέπει να είναι ιδιαίτερα υψηλή, όχι μόνο κατά την κατασκευή
αλλά και για τη συντήρηση του 104 .
1.6 Η δυνατότητα εμπορικής εκμετάλλευσης του έργου
Μέσα στα πλαίσια της οικονομικής αποδοτικότητας είναι και η
διατήρηση του εμπορικού κινήτρου του ιδιωτικού τομέα για
αποτελεσματικότητα σ’ όλη τη διάρκεια του σχεδιασμού, της κατασκευής,
της συντήρησης και της λειτουργίας του έργου. Η δυνατότητα εμπορικής
εκμετάλλευσης των υποδομών από τον ιδιωτικό τομέα δίνει την ευχέρεια
στους κρατικούς φορείς να διαπραγματευτούν τη σύμβαση με περισσότερη
103
104
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ευελιξία και μεγαλύτερο οικονομικό όφελος 105 .Αυτό το οικονομικό
πλεόνασμα που δημιουργείται και που δεν θα υπήρχε με τους συμβατικούς
τρόπους κατασκευής των έργων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για άλλους
εξίσου σημαντικούς κοινωνικούς σκοπούς.
Παράλληλα, η δυνατότητα της εμπορικής εκμετάλλευσης των
υποδομών του έργου επιταχύνει τη διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησής
του, καθώς είναι προς το συμφέρον του ιδιώτη η ταχύτερη χρήση και
αξιοποίηση του. Έτσι, επιτυγχάνεται από τη μια η μείωση του χρόνου
ολοκλήρωσης της κατασκευής και από την άλλη η υψηλή ποιότητα του
έργου, αφού αυτό θα οδηγήσει και στην καλύτερη δυνατή εμπορική
αξιοποίηση του. 106
Οι ιδιωτικοί φορείς έχουν κοινά συμφέροντα με το δημόσιο και
ενεργή ανάμειξη στο έργο με συνέπεια να έχουν το κίνητρο για να προβούν
σε έγκυρο εντοπισμό πιθανών προβλημάτων και έγκαιρη εκτέλεση του
έργου. Το πλεονέκτημα του ιδιωτικού έναντι του δημοσίου τομέα έγκειται
στο υψηλό επίπεδο ευθυγράμμισης της εμπειρίας και των κινήτρων που
υπάρχουν στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, το οποίο οδηγεί αφενός στην ταχύτερη
και αποτελεσματικότερη υλοποίηση των έργων και αφετέρου στην καλύτερη
αξιοποίησή του μετά το πέρας της κατασκευής του. 107
1.7 Ευρύτερα οικονομικά οφέλη.
Με την ανάπτυξη και ολοκλήρωση σημαντικών έργων υποδομής
μέσω ΣΔΙΤ, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης όπου υπάρχουν περιορισμοί στις
δημόσιες δαπάνες, η ανάπτυξη νέων μορφών χρηματοδότησης αποτελεί
κίνητρο τόσο για το δημόσιο όσο και για τον ιδιωτικό τομέα στο να
συνεισφέρει στην τόνωση της αγοράς, στην αύξηση της απασχόλησης, στην
αύξηση της ζήτησης και εν γένει στην ανάπτυξη της οικονομίας. Με τον
τρόπο αυτό οι δημόσιοι φορείς μπορούν να ολοκληρώσουν περισσότερα
έργα βασικών υποδομών της οικονομικής και κοινωνική ζωής, ξεπερνώντας
το πρόβλημα των περιορισμένων οικονομικών διαθεσίμων που
αντιμετωπίζουν, ακολουθώντας την παραδοσιακή μορφή κατασκευής
τους. 108
Λόγω της πληρωμής του ιδιώτη επενδυτή με τη λειτουργία των
υποδομών και όχι κατά τη διάρκεια κατασκευής τους ή με την παραλαβή
τους, καταμερίζεται τμηματικά το κόστος σε μελλοντικούς προϋπολογισμούς
του δημόσιου φορέα. Έτσι και το δημοσιονομικό πρόβλημα αντιμετωπίζεται
και από την άλλη δεν περιορίζεται ο μακροπρόθεσμος οικονομικός
προγραμματισμός του δημοσίου για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας.
Θα πρέπει, όμως, να επισημανθεί ότι το μελλοντικό κόστος που
αναλαμβάνει το δημόσιο πρέπει να προϋπολογιστεί με σωστό και
ορθολογικό τρόπο, διότι ένας πρόχειρος ή αναποτελεσματικός σχεδιασμός
των έργων, με κριτήριο μόνο βραχυπρόθεσμα οφέλη, μπορεί να οδηγήσει σε
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μεγάλες δημοσιονομικές περιπέτειες στα επόμενα χρόνια και σε πιθανή
αδυναμία πληρωμών των υποχρεώσεων της χώρας.. 109
2.Οι αρνητικές συνέπειες των έργων ΣΔΙΤ
«Η ζωή είναι γεμάτη από ψευδαισθήσεις δωρεάν γευμάτων»
(Illusory free lunches)
Dawson and Maynard
2.1 H εμπειρία των ΣΔΙΤ/PFI στη Βρετανία
Τα επιχειρήματα υπέρ των ΣΔΙΤ εστιάζονται στο ότι το NHS, με την
εισροή ιδιωτικών κεφαλαίων, θα εξασφάλιζε σύγχρονες κτηριακές υποδομές
χωρίς να χρειαστεί, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, να επιβαρυνθούν οι
πολίτες με πρόσθετη φορολογία. Σύμφωνα με τους επικριτές του θεσμού τα
PFIs δεν εισήγαγαν νέα χρήματα στη NHS, αφού τελικά η αποπληρωμή των
υποδομών και υπηρεσιών που προσφέρουν γίνεται σε βάθος 30ετίας από
τους χρηματοδοτούμενους μέσω φορολογίας των προϋπολογισμών των
αυτοδιοικούμενων νοσοκομείων. Τα PFIs, στην πραγματικότητα, δεν
αποτελούν μια νέα μορφή χρηματοδότησης, αλλά μια νέα μορφή
κυβερνητικού δανεισμού από τον ιδιωτικό τομέα.. Προκαλούν
ανακατεύθυνση των δημόσιων πόρων από τα δημόσια νοσοκομεία προς τις
ιδιωτικές κοινοπραξίες, μεταφέροντας παράλληλα το χρηματοδοτικό φορτίο
στις επόμενες γενεές. 110
Το βασικό όμως πρόβλημα των PFI, όπως αυτό προκύπτει από τα
εμπειρικά δεδομένα της δεκαετούς εφαρμογής τους στη Βρετανία, είναι το
υψηλό τους κόστος και μάλιστα το συγκριτικά υψηλότερο κόστος σε σχέση
με την κατασκευή νοσοκομείων μέσω του προγράμματος δημοσίων
επενδύσεων. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας το μέσο κόστος
κατασκευής ανά ΣΔΙΤ νοσοκομείο στη Βρετανία δεκαπλασιάστηκε. Από
104,58 εκατομμύρια € ανά πρόγραμμα ΣΔΙΤ στα 21 πρώτα PFI νοσοκομεία,
το μέσο κόστος έφθασε τα 1,075 δισεκατομμύρια € ανά πρόγραμμα ΣΔΙΤ
στα 3 τελευταία υπό κατασκευή PFI νοσοκομεία.
Το αυξημένο τους κόστος οφείλεται κυρίως σε τρεις λόγους: Πρώτον,
στο γεγονός ότι, κατά γενική ομολογία, ο ιδιωτικός τομέας δανείζεται
χρήματα πιο ακριβά σε σχέση με το δημόσιο τομέα. Δεύτερον, οι ιδιωτικές
κοινοπραξίες, ως κερδοσκοπικοί οργανισμοί, καλούνται να παράγουν
κέρδος, υποχρεούμενες μάλιστα να επιστρέψουν κερδοφόρα μερίσματα
στους μετόχους τους. Υπολογίζεται ότι μια ιδιωτική επένδυση σε νοσοκομεία
στη Βρετανία αποφέρει κέρδη της τάξης του 15–25% ετησίως. Τρίτον, τα
προγράμματα ΣΔΙΤ εμπλέκονται με υψηλά διοικητικά έξοδα τόσο για τους
ιδιώτες όσο και για το δημόσιο, καθώς απαιτούν επιπλέον διοικητικό
προσωπικό (δικηγόρους, λογιστές, συμβούλους) για τη διαμόρφωση, τη
διαχείριση και τον έλεγχο πολύπλοκων και ογκωδέστατων συμφωνιών
μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού εταίρου. 111
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Η εκτίμηση των κινδύνων ενός προγράμματος σε βάθος 30ετίας σε
ένα χώρο ιδιαίτερα και ταχέως ευμετάβλητο, όπως είναι η υγεία, στηρίζεται
σε υποθέσεις, με αποτέλεσμα ο υπολογισμός τους να μοιάζει περισσότερο με
άσκηση φαντασίας. 112 Ένα δεύτερο ζήτημα είναι το γεγονός ότι οι κίνδυνοι
που αναλαμβάνει ο ιδιώτης στα πλαίσια ενός PFI νοσοκομειακού
προγράμματος στη Βρετανία είναι μικροί, καθώς αφορούν μόνο στην
κατασκευαστική περίοδο του έργου εξασφαλίζοντας έτσι ένα εγγυημένο,
μονοπωλιακό κέρδος από τη χρονική στιγμή που θα χτιστεί το νοσοκομείο
και μετά. Τρίτον, η μεταφορά κινδύνου στα πλαίσια μιας σύμπραξης
προϋποθέτει ποινές σε περίπτωση αθέτησης των συμφωνημένων, οι οποίες
όμως στην περίπτωση των PFI προγραμμάτων ουδέποτε εφαρμόζονται. 113 Το
πιο ανησυχητικό όμως είναι ότι η επιβάρυνση αυτή των προϋπολογισμών
των αυτοδιοικούμενων νοσοκομείων (trusts) με αυξημένα κεφαλαιουχικά
έξοδα φαίνεται να επηρεάζει αρνητικά τόσο τις σχεδιαστικές τους
προτεραιότητες, –με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τη μείωση της
δυναμικότητας σε κλίνες των νέων νοσοκομείων– όσο και την κλινική τους
δραστηριότητα. Στη Βρετανία, όλα τα PFI νοσοκομειακά προγράμματα
αρχίζουν με τη σύνταξη ενός αδρού πλάνου εργασίας (outline business case)
από τις διοικήσεις των νοσοκομείων. Με βάση αυτό το πλάνο και εφόσον
αυτό εγκριθεί από τις περιφερειακές διοικήσεις της NHS (regional
executives), προκηρύσσεται διαγωνισμός με την πρόσκληση ιδιωτών
επενδυτών, στον οποίο ως όρος τίθεται όχι ο επιθυμητός αριθμός κλινών
αλλά η επιθυμητή κλινική δραστηριότητα του νέου νοσοκομείου. Στις
περισσότερες των περιπτώσεων οι κοινοπραξίες εισηγούνται τη μείωση των
κλινών, καθώς, όπως ισχυρίζονται, μέσω της αύξησης της πληρότητας, της
αύξησης της έντασης νοσηλείας ανά κλίνη και της μείωσης της μέσης
διάρκειας νοσηλείας μπορεί να επιτευχθεί η επιθυμητή κλινική
δραστηριότητα και με μικρότερο αριθμό κλινών. Πράγματι, όπως προκύπτει
από τα πλάνα εργασίας PFI νοσοκομείων σε Αγγλία και Σκοτία που
συμπεριλαμβάνονταν στο πρώτο κύμα προγραμμάτων ΣΔΙΤ της Βρετανίας, η
μέση σχεδιαζόμενη για την επόμενη πενταετία μείωση της δυναμικότητας
των νέων νοσοκομείων ήταν της τάξης του 29,04% ανά PFI πρόγραμμα. . 114
Άλλωστε, οι ιδιωτικές κοινοπραξίες κλίνουν περισσότερο στο να είναι
προσεκτικές με το μέγεθος μιας υποδομής, αφού από την οπτική γωνία ενός
κερδοσκοπικού οργανισμού η υπέρβαση της ζήτησης έναντι της προσφοράς
είναι μικρότερο πρόβλημα απ’ ό,τι το αντίστροφο, όταν από την οπτική
γωνία της δημόσιας υγείας σοβαρότερο πρόβλημα είναι η έλλειψη
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υποδομών. 115 Παράλληλα, στα περισσότερα PFI νοσοκομεία υπηρεσίες που
μέχρι πρότινος παρέχονταν δωρεάν στους ασθενείς και το προσωπικό (υψηλή
ποιότητα γευμάτων, στάθμευση, μεταφορά των ασθενών που
αποθεραπεύονται στο σπίτι κ.λπ.) μετατρέπονται πλέον σε ανταποδοτικές,
μετακυλίοντας έτσι το χρηματοδοτικό φορτίο στους ίδιους τους χρήστες των
υπηρεσιών υγείας. 116
Έρευνες Αυστραλών αναφορικά με τις πρώτες πρωτοβουλίες
προώθησης ιδιωτικών επενδύσεων στον τομέα των υποδομών, οδήγησαν στο
συμπέρασμα ότι στις περισσότερες περιπτώσεις τα προγράμματα που είχαν
προταθεί, ήταν κατώτερα του μοντέλου πρότυπο για τις δημόσιες
προμήθειες, βασιζόμενες στην δημιουργία ανταγωνιστικών διαγωνισμών των
δημόσιων περιουσιακών στοιχείων. 117 Μία απάντηση σε αυτά τα αρνητικά
ευρήματα ήταν η ανάπτυξη τυπικών διαδικασιών για την αξιολόγηση των
PPPs, στις οποίες o κεντρικός άξονας ήταν η οικονομική αποδοτικότητα
(value for money) παρά η μείωση του χρέους. Το πλαίσιο αυτό ήταν τέτοιο,
όπου επιτεύχθηκε ο στόχος της οικονομικής αποδοτικότητας με επιμερισμό
του κινδύνου. Αυτές οι διαδικασίες αξιολόγησης ενσωματώθηκαν στην
Ιδιωτική Χρηματοδοτική Πρωτοβουλία και στην αντίστοιχη της Αυστραλίας
από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 και έπειτα.
2.2 Η ελληνική πραγματικότητα
Την τελευταία εικοσαετία έχουν καταβληθεί σημαντικές προσπάθειες
να γίνουν έργα με ιδιωτική χρηματοδότηση, κυρίως έργα υποδομής στον
τομέα των συγκοινωνιών, από τις οποίες μπορούμε να αντλήσουμε χρήσιμα
συμπεράσματα για το όφελος ή το κόστος που αποφέρουν στο Δημόσιο,
στους ιδιώτες επενδυτές, αλλά πρωτίστως στην κοινωνία. Τα περισσότερα
από αυτά πέρασαν το στάδιο της κατασκευής και ήδη λειτουργούν για
κάποια χρόνια. Σε άλλα πάλι (πχ. εθνική οδός Αθηνών – Πατρών) οι χρήστες
πληρώνουν αυξημένα διόδια διέλευσης του δρόμου, που πρόκειται να
δημοπρατηθεί μέσω ΣΔΙΤ, χωρίς να έχει ξεκινήσει ακόμη όχι μόνο το έργο,
αλλά και η δημοπράτηση του.
Παράλληλα, έχουν ξεκινήσει και άλλες προσπάθειες προσέλκυσης
ιδιωτικών επενδύσεων για την υλοποίηση έργων και υπηρεσιών σε
διάφορους τομείς της οικονομίας, ορισμένα από τα οποία έχουν ήδη τεθεί σε
λειτουργία, όπως χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, μαρίνες, καζίνο, έργα
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, νοσοκομεία κλπ. Το 1999 η Eλληνική
Kυβέρνηση ξεκίνησε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα έργων ΣΔΙΤ για την
κατασκευή αυτοκινητοδρόμων κατά μήκος της χώρας, με 6 συμβάσεις
παραχώρησης ύψους 7 δις ευρώ. Μετά την ανακοίνωση των έργων αυτών
και τη φάση προεπιλογής υπήρξαν σοβαρές καθυστερήσεις στις διαδικασίες,
που οφείλονταν κυρίως σε διοικητικές αλλά και οργανωτικές αδυναμίες.
Αυτό που θα πρέπει να σημειωθεί είναι ότι ακόμη και σήμερα
υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες για τις ευεργετικές επιδράσεις της νέας αυτής
μορφής χρηματοδότησης, μέσω ΣΔΙΤ, όπως θα δείξει η σχετική ελληνική
εκδοχή των έργων, καθώς πολλά και ποικίλα προβλήματα δημιουργούνται
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και παράλληλα σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις επωμίζονται οι πολίτες. Το
θέμα είναι να διαπιστωθεί αν είναι θετικό ή αρνητικό το ισοζύγιο των
συνεπειών που δημιουργούνται από την εμφάνιση τέτοιων θεσμικών
διαδικασιών, για να μπορέσουμε να βγάλουμε χρήσιμα συμπεράσματα για
την αποτελεσματικότητά τους.
Σύμφωνα με τους πολέμιους του θεσμού των συμπράξεων, το γνωστό
ευφυολόγημα «η εγχείρηση πέτυχε, αλλά ο ασθενής απεβίωσε» θυμίζει την
υπόγεια προσπάθεια ιδιωτικοποίησης μέσω της σύμπραξης δημοσίου και
ιδιωτικού τομέα των μεγάλων και βασικών έργων υποδομής, αλλά και
γενικότερα έργων που μέχρι πρότινος ανήκαν στη δικαιοδοσία της
Πολιτείας. Έτσι, φτάσαμε στο σημείο να λέμε ότι οι επενδύσεις ανθούν αλλά
συγχρόνως ανθούν και οι κοινωνικές ανησυχίες και τα προβλήματα. 118 Η
τομή στο σύστημα των δημοσίων έργων που επιφέρουν οι ΣΔΙΤ, είναι το
γεγονός ότι ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός και η λειτουργία τους
υπάγεται ανοιχτά σε ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και όχι στις όποιες
κοινωνικές ανάγκες. Τα έργα ιεραρχούνται και αποκτούν προτεραιότητα σε
σχέση όχι με το όφελος που θα αποφέρουν στην κοινωνία, αλλά με το τι
μπορούν να αποδώσουν στο κεφάλαιο που τα χρηματοδοτεί 119 .
Με τον τρόπο αυτό οι ΣΔΙΤ δεν αποτελούν ένα νέο εργαλείο
χρηματοδότησης της ανάπτυξης μιας χώρας, αλλά ένα νέο τρόπο δανεισμού
από τον ιδιωτικό τομέα και μετακύλισης του χρέους στις επόμενες γενιές.
Μάλιστα έχει επισημανθεί ότι οι μόνοι κερδισμένοι από τις νέες αυτές
μορφές «ιδιωτικοποίησης» βασικών δομών και λειτουργιών του κράτους
είναι οι ιδιώτες επενδυτές, αλλά και ο κρατικός προϋπολογισμός μέσω της
μείωσης των κρατικών επενδυτικών δαπανών 120 .
Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι στην Ελλάδα, με τους ελλιπείς
κρατικούς ελέγχους, τη γραφειοκρατία της δημόσιας διοίκησης, την
αναξιοκρατία σ’ όλους τους τομείς της πολιτικής, οικονομικής και
κοινωνικής δραστηριότητας, οι ΣΔΙΤ οδηγούν σε καταστάσεις ανέλεγκτης
και επικίνδυνης επιχειρηματικότητας, δημιουργώντας παράλληλα ένα ευρύ
πεδίο αδιαφάνειας και ευνοιοκρατίας για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων
συμφερόντων, με υπαρκτό τον κίνδυνο υπερχρέωσης της χώρας και των
νοικοκυριών 121 .
Από τα πρώτα έτη της εφαρμογής του και παρά τα ποικίλα
πλεονεκτήματα και σημαντικά οφέλη που παρουσιάζει, το σύστημα των
συμπράξεων έγινε στόχος κριτικής. Οι πολέμιοι του θεσμού εστιάζουν τα
επιχειρήματά τους στο κόστος των έργων ΣΔΙΤ και στο χρόνο της
διαδικασίας ανάθεσής τους, αλλά και στην απώλεια του ελέγχου του
Δημοσίου επί των κατασκευαστών και άλλων υπεργολάβων. Πολλοί μιλούν
και για απώλεια ευελιξίας του Δημοσίου Τομέα, λόγω της μακροχρόνιας
δέσμευσής του σε αντίθεση με τις παραδοσιακές δημόσιες συμβάσεις που
δεν ξεπερνούν στις περισσότερες των περιπτώσεων τα 1 – 2 έτη.
Ο κανόνας των συμπράξεων είναι ότι η ευθύνη της χρηματοδότησης
μεταφέρεται εξ ολοκλήρου στον Ιδιωτικό Φορέα, αν και είναι, σύμφωνα με
το εισαχθέν νομοθετικό πλαίσιο, κατ’ εξαίρεση δυνατή και η συμμετοχή του
118
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Δημοσίου σε αυτή. Τούτο συνεπάγεται μεν αυξημένο κόστος
χρηματοδότησης, καθιστά όμως δυνατή την υλοποίηση έργων, σε μικρότερο
χρονικό διάστημα, τα οποία αλλιώς δεν θα ήταν δυνατόν να
πραγματοποιηθούν. Το αυξημένο κόστος της χρηματοδότησης καταμερίζεται
σε περιοδικές καταβολές σε βάθος χρόνου και μπορεί να μετριασθεί με τις
εναλλακτικές αναχρηματοδότησεις που μπορεί να διαπραγματεύεται ο
Ιδιωτικός Φορέας. Άλλωστε, οι πληρωμές διαθεσιμότητας καλύπτουν το
σύνολο των κινδύνων που αναλαμβάνει ο Ιδιώτης δηλαδή και των κινδύνων
της περιόδου λειτουργίας (διαχειριστικό/ τεχνικό).
Μια δεύτερη αρνητική εκδοχή είναι ότι τα έργα ΣΔΙΤ έχουν
μεγαλύτερη διάρκεια και αυξημένο κόστος κατά τη διαδικασία ανάθεσης.. Η
απάντηση είναι ότι δεδομένης της πολυπλοκότητας των συμβάσεων
σύμπραξης, με τις οποίες θα πρέπει να προβλέπονται μεταξύ άλλων ο τρόπος
χρηματοδότησης από τον Ιδιωτικό Φορέα και ο καταμερισμός των κινδύνων,
είναι αναγκαία και υποδεικνύεται και από τους φορείς χωρών, οι οποίες
έχουν εμπειρία ήδη εκτελεσθεισών συμβάσεων σύμπραξης, η πρόσληψη
εξειδικευμένων συμβούλων. Κύριο μέλημά τους είναι να συνδράμουν το
Δημόσιο Φορέα κατά τη διαδικασία ανάθεσης και σύναψης της σύμβασης
σύμπραξης και των παρεπομένων δανειακών ή άλλων συμφώνων. Η
πρόσληψη των συμβούλων, ως παραδοσιακή δημόσια σύμβαση, απαιτεί
χρόνο, η δε αμοιβή τους επιβαρύνει το κόστος της σύμπραξης. Ωστόσο, η
σχετική καθυστέρηση που προκαλείται, εξισορροπείται από το συντομότερο
χρόνο έναρξης λειτουργίας του έργου (λόγω ταχύτερης υλοποίησης των
υποδομών) που ευλόγως αναμένει ο Δημόσιος Φορέας, εξαιτίας των
κινήτρων που δίδονται στον Ιδιώτη, δηλαδή τη σύνδεση της πληρωμής του
Ιδιώτη με την έναρξη της λειτουργίας του έργου. Επιπλέον με την εφαρμογή
τυποποιημένων διαδικασιών συντομεύονται ακόμη περισσότερο οι
διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων σύμπραξης
Αναφορικά με το θέμα του ελέγχου του δημοσίου επί του έργου και
δεδομένου ότι με το σύστημα των συμπράξεων η διαχείριση και λειτουργία
του έργου γίνεται από τον Ιδιώτη, λέγεται ότι το Δημόσιο «χάνει» την
εποπτεία και τον έλεγχο που ασκεί επί του αναδόχου σε περίπτωση
παραδοσιακής δημόσιας σύμβασης. Και είναι αλήθεια ότι ο έλεγχος που
ασκεί πλέον το Δημόσιο περιορίζεται στην τήρηση των προδιαγραφών
απόδοσης και λειτουργίας, ότι δεν ορίζονται ορόσημα (milestones) στα
προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα, ότι δεν επιβάλλονται ποινικές ρήτρες
κατά τη διάρκεια της κατασκευής και δύναται να μην επιβάλλονται ποινικές
ρήτρες ούτε και για την παράδοση του έργου. Ωστόσο αυτού του είδους η
εποπτεία σε συνδυασμό με το μηχανισμό πληρωμών ο οποίος είναι άμεσα
συνδεδεμένος με την έναρξη της λειτουργίας του έργου αλλά και με την
τήρηση των προδιαγραφών απόδοσης και λειτουργίας εξασφαλίζουν
ουσιαστικότερο αλλά και αποδοτικότερο σε επίπεδο ποιότητας παροχής
υπηρεσιών έλεγχο του Δημοσίου.
Όσον αφορά το γεγονός της λιγότερης ευελιξίας των συμβάσεων
σύμπραξης, λόγω της μακράς χρονικής διάρκειας αυτών, που κατά κανόνα
ξεπερνούν τα είκοσι χρόνια, η πιθανότητα να αποδειχθούν μη λειτουργικές,
λόγω απρόβλεπτων γεγονότων, είναι μεγαλύτερη από τις λοιπές –
βραχυχρόνιες - συμβάσεις δημοσίων έργων. 122
122
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2.3 Κριτική επί του Ν. 3389/2005
Η επικράτηση της ελεύθερης οικονομίας σε βάρος των πολιτικών,
κοινωνικών και πολιτιστικών επιλογών, γίνεται ιδιαίτερα εμφανής
μελετώντας το Ν. 3389/2005, ο οποίος εκφράζει ρητά και κατηγορηματικά
τις επιθυμίες ενός κράτους να υποτάξει την ευθύνη του στις ανάγκες της
αγοράς. Για παράδειγμα υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις υπέρ του ιδιώτη
επενδυτή και εις βάρος του κοινωνικού συνόλου με μια σειρά θεμάτων όπως:
α) ο καθορισμός και η διαδικασία είσπραξης των διοδίων – τελών αλλά και η
συνδρομή του δημόσιου φορέα, αν παραστεί ανάγκη, στην απρόσκοπτη
είσπραξη αυτών.
β) σε μια έντονα γραφειοκρατική ελληνική δημόσια διοίκηση ο
συγκεκριμένος νόμος επιταχύνει τις διαδικασίες έκδοσης των σχετικών
αδειών, κάτι που φυσικά δεν ισχύει για την καθημερινότητα του πολίτη.
Επίσης, οι δημόσιες υπηρεσίες, επιχειρήσεις και οργανισμοί κοινής ωφελείας
οφείλουν να προβαίνουν άμεσα στη διενέργεια όλων εκείνων των ενεργειών
που είναι αναγκαίες για την ομαλή και απρόσκοπτη εκτέλεση των έργων. Αν
οι εν λόγω διοικητικές αρχές δεν συμμορφωθούν με τις ανωτέρω
υποχρεώσεις τους η εταιρία δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση για τη ζημιά
που τυχόν θα υποστεί.
γ) όσον αφορά την προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος, (πχ
αρχαιολογικοί χώροι) η ευθύνη βαρύνει την Αρχαιολογική Υπηρεσία, η
οποία είναι υποχρεωμένη να υποδεικνύει (μέσα σε προθεσμία 60 ημερών)
τρόπους για τη συνέχιση των εργασιών, ενώ από την άλλη η εταιρία
δικαιούται να ζητήσει την ανόρθωση της ζημιάς που τυχόν υπέστη από την
καθυστέρηση.
δ) για την προστασία του περιβάλλοντος εκπονούνται μελέτες και
προμελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων 123 , ενώ αν μετά την έναρξη του
έργου ο δημόσιος φορέας επιβάλλει πρόσθετους όρους, τότε οφείλει να
αποζημιώσει την εταιρία για κάθε πρόσθετο κόστος ή δαπάνη της.
ε) σύμφωνα με το νόμο, η απαλλοτρίωση των ιδιοκτησιών που είναι
αναγκαίες για την εκτέλεση των έργων ή την παροχή των υπηρεσιών
εξυπηρετεί σκοπούς προφανούς δημόσιας ωφέλειας και θεωρείται
κατεπείγουσα και μείζονος σημασίας. Αν η απαλλοτρίωση καθυστερήσει η
εταιρία δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση για τη ζημιά που τυχόν υπέστη
από την καθυστέρηση που προκλήθηκε.
στ) στο νόμο υπάρχουν προβλέψεις για απαλλαγή από φόρο εισοδήματος επί
δεδουλευμένων τόκων, ενώ η χρηματοδοτική συμβολή από δημόσιο φορέα
δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ και δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος.
Από τα προαναφερόμενα γίνεται κατανοητό ότι ο σχετικός νόμος
αποσκοπεί στη διαμόρφωση μιας «νέας δημόσιας διοίκησης» μέσα στην
υφιστάμενη διοίκηση που θα εξυπηρετεί και θα ασχολείται αποκλειστικά με
τις διαδικασίες και την αποτελεσματική λειτουργία των συμπράξεων. Η
πρόβλεψη για αποζημίωση των εταιριών από ενδεχόμενες καθυστερήσεις,
γραφειοκρατικές διαδικασίες, σφάλματα ή παραλείψεις δημόσιων φορέων,
αποτελούν χαρακτηριστικά στοιχεία μιας διακυβέρνησης, της οποίας στόχος
123
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είναι η ενίσχυση της ιδιωτικής επιχειρηματικής πρωτοβουλίας και η
διαφύλαξη με οποιοδήποτε τρόπο των συμφερόντων της. 124
2.4 Πολιτικές συνέπειες των έργων
Οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα αποτελούν, σήμερα στη
χώρα μας, το σημαντικότερο παράγοντα δημιουργίας έργων υποδομής, αλλά
και μικρότερων έργων που κατασκευάζονται σε ολόκληρη την ελληνική
επικράτεια. Είναι έργα που αφορούν τις υποδομές, την υγεία, την παιδεία, τις
συγκοινωνίες και τις μεταφορές, τη διαχείριση στερεών και υγρών
αποβλήτων κλπ. Οι ΣΔΙΤ αποτελούν την κυριότερη θεσμική παρέμβαση με
πολιτικοοικονομικό χαρακτήρα μέσα στα πλαίσια μιας διεθνούς πολιτικής
συγκυρίας, που ενισχύει τις δραστηριότητες της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και
την καθιστά αναγκαία για την πραγματοποίηση δημοσίων έργων και την
παροχή υπηρεσιών κοινής ωφελείας. 125
Η φιλοσοφία και η αιτιολογική βάση των ΣΔΙΤ είναι τόσο
μακροοικονομική
/
δημοσιονομική
όσο
και
μικροοικονομική
/επιχειρηματική. Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πολιτική επιλογή της
Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η υποχρέωση των κρατών – μελών για
δημοσιονομική πειθαρχία και συμμόρφωση με τους κανόνες του Συμφώνου
Σταθερότητας και Ανάπτυξης. 126 Επομένως, θα μπορούσαμε να υποθέσουμε
ότι κεντρική επιλογή της Ευρώπης είναι η υιοθέτηση πολιτικών που
ενθαρρύνουν την εισαγωγή ιδιωτικών κεφαλαίων στην παραγωγική δομή των
οικονομιών των κρατών – μελών, με εμφανή στόχο την εξοικονόμηση
δημοσιονομικών πόρων.
Είναι γενικά αποδεκτό ότι αυτή η τεχνοκρατική αντίληψη των
πραγμάτων διαμορφώνεται σε βάρος της πολιτικής, η οποία όπως
διαπιστώσαμε, μπαίνει στο περιθώριο, καθώς έννοιες όπως εξορθολογισμός,
οικονομική αποδοτικότητα, άριστα αποτελέσματα, έρχονται είτε να
παρακάμψουν είτε να περιορίσουν το πολιτικό πλαίσιο αλλά και τις ανάγκες
της κοινωνίας. Με τον τρόπο αυτό, επιχειρείται από τους θιασώτες αυτών
των πολιτικών και θεσμικών παρεμβάσεων η διαμόρφωση της πεποίθησης
στο ευρύ κοινό, ότι το «ημιδημόσιο» αντικαθιστά την έννοια του δημόσιου
αγαθού, όπως το «καταναλωτής» αντικαθιστά την έννοια του «πολίτη».
Άλλωστε, αυτός είναι και ο απώτερο στόχος της επικράτησης των
συμπράξεων ως σύγχρονης μορφής χρηματοδότησης, ως η μόνη υπαρκτή
δυνατότητα υλοποίησης έργων, που θα αντικαταστήσει την αδυναμία της
Πολιτείας να παρέχει αποτελεσματικές υπηρεσίες προς τους πολίτες.
Αμφισβητείται, επομένως, η κυρίαρχη αποστολή του Κράτους να
διαμορφώνει πολιτικές που συνδέουν την ανάπτυξη της χώρας με την
κοινωνική ευημερία, αμφισβητείται το κοινωνικό κράτος αλλά και το
δημόσιο συμφέρον.
Αξίζει εδώ να τονιστεί ότι μέσα στο «θεσμικό οπλοστάσιο» του
Ν.3389 κυρίαρχη θέση κατέχει η διάταξη η οποία ορίζει ότι οι συμβάσεις για
τα έργα ΣΔΙΤ δεν θα υφίστανται προσυμβατικό έλεγχο από το Ελεγκτικό
Συνέδριο και ούτε θα υπόκεινται σε κοινοβουλευτικό έλεγχο. Ακόμα και το
μοναδικό έγγραφο που αποτελεί εχέγγυο για τη διασφάλιση του δημόσιου
124
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συμφέροντος, δηλαδή το σχέδιο σύμβασης του έργου, δεν περιλαμβάνεται
στα τεύχη δημοπράτησης του έργου ΣΔΙΤ και δεν δημοσιοποιείται (Ν.
3389/2005).
Συνεπώς, όλοι οι θεσμοί και οι διαδικασίες πολιτικού ελέγχου και
οικονομικής διαφάνειας παραμερίζονται προς όφελος της κερδοφορίας του
ιδιωτικού επενδυτικού κεφαλαίου, της διαμόρφωσης ευνοϊκού επενδυτικού
κλίματος, αλλά και εις βάρος της κοινωνικής συνοχής της χώρας μας. Με τον
περιορισμό του πολιτικού ελέγχου επιδιώκεται να καταστεί κατηγορηματική,
αδιαμφισβήτητη και καθολική η διαδικασία της «ιδιωτικοποίησης» των κάθε
είδους κοινωφελών έργων . 127
Πολλοί υποστηρίζουν ότι με το σύστημα των συμπράξεων, με το
οποίο παραχωρείται η διαχείριση και λειτουργία του έργου στον ιδιώτη,
κρίσιμες για το κοινωνικό σύνολο υποδομές (δρόμοι, λιμάνια, αεροδρόμια
κλπ) περνούν στην άμεση κατοχή τους από τις επενδυτικές εταιρίες, ενώ το
δημόσιο χάνει τον έλεγχο σε νευραλγικούς τομείς και κλάδους της
οικονομίας. Αυτή η σταδιακή απομάκρυνση του Κράτους από
δραστηριότητες που μέχρι σήμερα έπαιζε πρωταγωνιστικό ρόλο σηματοδοτεί
τη στροφή σε πολιτικές φιλελεύθερου χαρακτήρα, όπου το κύριο βάρος
βασικών έργων υποδομής και κοινής ωφελείας αναλαμβάνεται από την
ιδιωτική πρωτοβουλία 128 .
Οι ΣΔΙΤ έχουν αναπτυχθεί, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, ως
απόρροια της παγκόσμιας κυριαρχίας της φιλελεύθερης ιδεολογίας, της
ιδεολογίας της αγοράς και κατά συνεπεία της κρατικής απορύθμισης. Οι όροι
«Διακυβέρνηση», «Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ» και «Δίκτυα» αποκτούν
ολοένα και μεγαλύτερη σημασία σε επιστημονικό αλλά και πρακτικό
επίπεδο. Ως βασικό χαρακτηριστικό της νέας αντίληψης που επικρατεί για τη
διαχείριση των δημόσιων πολιτικών, καταγράφεται η μεγαλύτερη αυτονομία
από το κράτος καθώς και των πολιτικών εταίρων στη διαμόρφωση πολιτικής
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3.Συμπεράσματα
Αναμφίβολα, είναι ακόμη πρώιμο να διατυπωθεί μια συνολική
αποτίμηση για τις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα. Σε κάθε
περίπτωση, όμως, είναι ανούσια κάθε προσπάθεια αναγωγής τους σε
πανάκεια ή πλήρους απαξίωσής τους. Τη σημερινή εποχή, η πρακτική των
συμπράξεων είναι πλέον γεγονός στα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη και
εντυπωσιάζει με την ποικιλομορφία των εκφράσεων της (νομικά, διοικητικά,
οργανωτικά και λειτουργικά). 129
Οι ΣΔΙΤ μπορεί μεν να αποτελούν μια εναλλακτική λύση υλοποίησης
έργων υποδομής και παροχής υπηρεσιών, έχουν όμως δε και πλήθος
αρνητικών συνεπειών και παρενεργειών που πρέπει να συνεκτιμώνται
σωστά. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με απόψεις γενικευμένης
ιδιωτικοποίησης δραστηριοτήτων του δημοσίου τομέα, πόσο μάλλον όταν
μιλάμε για τομείς κοινωνικού και δημοσίου ενδιαφέροντος.
Αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι οι ΣΔΙΤ, ως ιδέα και
καινοτομία, προχώρησαν και υιοθετήθηκαν από την Αμερικάνικη αλλά και
την Ευρωπαϊκή διακυβέρνηση, για να αντιμετωπιστεί το βασικό πρόβλημα
που απασχολεί την παγκόσμια οικονομία, δηλαδή η «σχετική σπανιότητα
των πόρων». Ωστόσο, στα πλαίσια της συνεχούς απελευθέρωσης των
αγορών και θεοποίησής τους, αυτό που πραγματικά ανησυχούσε τα ιδιωτικά
επενδυτικά κεφάλαια και κατ’ επέκταση τις κυβερνήσεις, ήταν οι αποδόσεις
των κεφαλαίων και η επερχόμενη συμπίεση των ποσοστών των κερδών
τους. 130 Οι ΣΔΙΤ, οι οποίες λειτουργούν στα όρια δημόσιου και ιδιωτικού
τομέα , δεν αποτελούν ούτε κρατικοποίηση, ούτε ιδιωτικοποίηση
περιουσιακών στοιχείων και υπηρεσιών αλλά ένα «Τρίτο τρόπο» παροχής
υπηρεσιών ο οποίος στηρίζεται στη συνεργασία μέσω σύμβασης δημόσιου
και ιδιωτικού τομέα. 131 .
Οι ΣΔΙΤ, παρά την ποικιλομορφία τους διέπονται από κοινά
χαρακτηριστικά: α) Τη μεγάλη χρονική διάρκεια της όποιας συνεργασίας
μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού εταίρου, β) τη μερική χρηματοδότηση του
προγράμματος από τον ιδιωτικό τομέα, με αρκετές και ποικίλες συμφωνίες
μεταξύ των εταίρων, γ) το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει ο ιδιώτης σε
διάφορα στάδια του προγράμματος(σχεδιασμός, συμπλήρωση, υλοποίηση,
χρηματοδότηση) και την παράλληλη επικέντρωση του δημόσιου τομέα στον
έλεγχο της ποιότητας, τον ορισμό των τιμών και τον προσδιορισμό των
στόχων του προγράμματος στη βάση της ικανοποίησης του δημόσιου
συμφέροντος και δ) την κατανομή των κινδύνων μεταξύ των εταίρων, η
οποία αφορά κυρίως στη μεταβίβαση στον ιδιωτικό τομέα κινδύνων που
παραδοσιακά βάρυναν το δημόσιο τομέα. 132
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Οι PPPs φέρνουν ανταγωνιστικές δυνάμεις και ειδικότητες να
αναλάβουν τις κυβερνητικές προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών. 133
Περιλαμβάνουν ένα μοίρασμα των ευθυνών και των κινδύνων στα πλαίσια
μιας συνεργασίας ταυτόχρονα όμως αναζητούν και στήριξη στις καλύτερες
διαθέσιμες ικανότητες, γνώσεις και πηγές, είτε αυτές προέρχονται από τον
ιδιωτικό τομέα είτε από το δημόσιο, παρουσιάζοντας παράλληλα ποιοτικά
αποτελέσματα ανάλογα της τιμής στην δημιουργία υποδομών. Αν και αυτό
επιτυγχάνεται με έναν μεγάλο αριθμό μέσων, οι PPPs είναι πράγματι μία
σχέση με την οποία ο κίνδυνος μοιράζεται μεταξύ του δημόσιου και
ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να υπάρξει η επιθυμητή δημόσια πολιτική
κατά αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο. 134 Η διαδικασία PPPs δεν
αποτελεί μία «συνηθισμένη επιχειρηματική δραστηριότητα» τόσο για τον
δημόσιο τομέα όσο και για τον ιδιωτικό πάροχο υπηρεσιών. Η επιτυχία της
σχέσης τιμής-αξίας βασίζεται στη βέλτιστη μεταφορά του κινδύνου αφού ο
εκάστοτε υπεύθυνος θα μπορεί να πράξει κάτι τέτοιο με το μικρότερο δυνατό
κόστος . 135
Τα μοντέλα των ΣΔΙΤ(PPPs) αποτελούν όπως προαναφέραμε ένα
χαρακτηριστικό παράδειγμα στην κατασκευή και λειτουργία των
νοσοκομείων σε όλες τις χώρες με μεικτή οικονομία. Σε διεθνές επίπεδο, ως
σύγχρονη πολιτική υγείας, προβάλλεται η ανασυγκρότηση του υγειονομικού
τομέα μέσα από την προσπάθεια σύζευξης της αποδοτικής και
αποτελεσματικής αξιοποίησης των πόρων και ισότιμης κατανομής αυτών.
Στόχος είναι η μεγιστοποίηση του κοινωνικού οφέλους και η άρση των
οικονομικών ανισοτήτων στην υγεία. Κανένα υγειονομικό σύστημα σε καμιά
χώρα δεν διαθέτει αρκετούς πόρους για να εξασφαλίσει πλήρη κάλυψη των
αυξημένων απαιτήσεων στον τομέα της υγείας, οπότε οφείλει να ακολουθεί
πειθαρχημένη δημοσιονομική πολιτική. 136
Oι ΣΔΙΤ στο νοσοκομειακό κλάδο παρουσιάζουν ιδιαίτερη
ποικιλομορφία. Η διεθνής εμπειρία έχει να επιδείξει συμπράξεις α) με τη
μορφή της εκχώρησης των υποστηρικτικών, των κλινικών υπηρεσιών ή και
της διοίκησης δημόσιων νοσοκομείων σε ιδιώτες, β) με τη μορφή της
λειτουργίας ιδιωτικών πτερύγων εντός δημόσιων νοσοκομείων, γ)με τη
μορφή της κατασκευής δημόσιων νοσοκομείων με ιδιωτικά κεφάλαια με ή
χωρίς ανάληψη της ευθύνης παροχής των υποστηρικτικών ή και των
κλινικών υπηρεσιών από τον ιδιωτικό φορέα. 137
Σε όλη την Ευρώπη, ένα μεγάλο μέρος των νοσοκομείων
φιλοξενείται σε πεπαλαιωμένα και πολλές φορές ακατάλληλα κτήρια (για
παράδειγμα, στη Βρετανία ένα μεγάλο μέρος των νοσοκομείων εδράζεται σε
133
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κτήρια του 19ου αιώνα, στην Ιταλία η μέση ηλικία των νοσοκομείων φθάνει
τα 65 έτη, ενώ στην Ιρλανδία το 75% των νοσοκομείων χρονολογείται πριν
από το 1960). Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με το συγκριτικά υψηλότερο
κόστος αναβάθμισης των υφιστάμενων παλαιών κτηρίων σε σχέση με την
κατασκευή νέων, οδηγεί σε μια ευρείας αποδοχής αναγνώριση της ανάγκης
αυξημένων επενδύσεων για τη δημιουργία νέων νοσοκομειακών
υποδομών. 138
Η ανάγκη αυτή του διαρκούς εκσυγχρονισμού της δευτεροβάθμιας
και τριτοβάθμιας περίθαλψης σε συνδυασμό με τη στενότητα των δημόσιων
πόρων ωθεί τις κυβερνήσεις
στην αναζήτηση εναλλακτικών πηγών
χρηματοδότησης των δημόσιων υποδομών μέσω άντλησης κεφαλαίων από
τον ιδιωτικό τομέα. Στη Βρετανία, τα PFI προγράμματα παρουσιάστηκαν
από τους ενθουσιώδεις υποστηρικτές τους ως μέσον απόκτησης από τη NHS
νέων σύγχρονων κτηρίων και μηχανημάτων χωρίς αύξηση της φορολογίας,
με χρήματα μάλιστα τα οποία δεν θα εμφανίζονταν ως δημόσια οφειλή. Ο
λόγος είναι ότι η Eurostat δεν συμπεριλαμβάνει τις πληρωμές του δημοσίου
για την αποπληρωμή των προγραμμάτων ΣΔΙΤ στον υπολογισμό του
δημόσιου χρέους και έτσι το κράτος μπορεί να κινείται με άνεση εντός των
ορίων της δημοσιονομικής πειθαρχίας που επιβάλλει το Σύμφωνο
Σταθερότητας. 139
Το δεύτερο βασικό οικονομικό επιχείρημα για την υιοθέτηση των
ΣΔΙΤ υπήρξε η βούληση των κυβερνήσεων για αξιοποίηση στο δημόσιο
τομέα της τεχνογνωσίας, της αυξημένης αποδοτικότητας και καινοτομίας του
επιχειρηματικού κλάδου. Υποστηρίζεται λοιπόν ότι οι ιδιώτες, επειδή
ακριβώς αναλαμβάνουν κινδύνους που παραδοσιακά βαραίνουν το δημόσιο
τομέα (risk transfer), έχουν περισσότερα κίνητρα για εξασφάλιση
αποδοτικότητας, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα στο δημόσιο να
αποστασιοποιηθεί αναλαμβάνοντας ένα ρόλο περισσότερο οργανωτικό,
επιτελικό και ελεγκτικό . 140
Στη Μ. Βρετανία χαρακτηριστικά, τα 64 από τα 68 μεγάλα έργα στο
χώρο της Υγείας υλοποιούνται ήδη με τη μέθοδο της Σύμπραξης και
συνολικό προϋπολογισμό 16 δις ευρώ, ενώ μόλις 4 διαθέτουν δημόσια
χρηματοδότηση και προϋπολογισμό 290 εκατ. ευρώ. Έως την άνοιξη του
2004, 21 νέα νοσοκομεία μέσω των ΣΔΙΤ είχαν ολοκληρωθεί και τεθεί σε
λειτουργία στη Βρετανία, ενώ 10 ακόμη νοσοκομεία βρίσκονταν υπό
κατασκευή. Τρία, τέλος, νοσοκομεία βρίσκονταν στη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης. 141
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Η Βρετανική κυβέρνηση βασίστηκε σε δύο καθοριστικά στοιχεία τα
οποία δικαιολογούν το ενδιαφέρον της για τη νέα αυτή μορφή
χρηματοδότησης των έργων υποδομής :
α) ο ιδιωτικός τομέας πρέπει πραγματικά να αναλάβει τον κίνδυνο.
β) ο δημόσιος τομέας πρέπει να αποκτήσει υπηρεσίες στην καλύτερη δυνατή
τιμή, μέσω της εφαρμογή της αρχής της βέλτιστης σχέσης κόστους –
οφέλους.
Λόγω του μεγάλου αριθμού έργων μέσω ΣΔΙΤ στο Ηνωμένο
Βασίλειο, έχουν αποκτηθεί πολυάριθμες αλλά και ανάμικτες εμπειρίες.
Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της κυβέρνησης, εκτιμάται ότι η συμμετοχή
των ΣΔΙΤ στο σύνολο των επενδύσεων αυξήθηκε από 6,3% το 1997 σε 15%
το 2008, ενώ με τη μετακύλιση των κοστολογικών και χρονολογικών
υπερβάσεων στον ιδιωτικό τομέα, επιτυγχάνεται μια εκτιμώμενη ωφέλεια για
τα δημόσια ταμεία, άρα και για τους φορολογούμενους της τάξεως του
17% 142 .
Παρόλα αυτά διεξάγεται δημόσια συζήτηση, σήμερα στην Αγγλία,
για το κατά πόσο η συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα προσθέτει
αξία στην ευρύτερη κοινωνία. Όσον αφορά την αναχρηματοδότηση των
νοσοκομείων, οι ωφέλειες που προέκυψαν, λόγω των μειωμένων καταβολών
τόκων δεν οδήγησαν σε νωρίτερη παράδοση του έργου στο δημόσιο, αφού η
σχετική πρόβλεψη δεν υπήρχε στη ανάλογη σύμβαση του έργου. Η αγγλική
εμπειρία για τις PPP εξετάστηκε διεξοδικά από τον Spackman, ο οποίος
ερεύνησε ειδικότερα την ιδιωτική χρηματοδότηση των δημόσιων υπηρεσιών,
εξετάζοντας και εκτιμώντας τα τεχνικά και πολιτικά κίνητρα αυτής αλλά και
της πρακτικής της εφαρμογής 143 .
Στη Μεγάλη Βρετανία, σύμφωνα με έρευνες η εφαρμογή της μεθόδου
PFI είχε ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα, καθώς οι παρατηρούμενες με την
εφαρμογή
άλλων
μεθόδων
υπερβάσεις
προϋπολογισμού
και
χρονοδιαγράμματος υλοποίησης, οι οποίες ήταν της τάξης του 73% και του
70% αντίστοιχα, περιορίστηκαν με τις ΣΔΙΤ στο 20% ως προς τον
προϋπολογισμό και στο 24% ως προς το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. To
PFI έχει χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση του δημόσιου εξοπλισμού, τη
συντήρηση δημόσιων κτιρίων και τη μείωση των προβλημάτων στην παροχή
δημόσιων αγαθών.
Ακολουθώντας το βρετανικό παράδειγμα στην Ισπανία, αναμένεται
να ανακαινιστούν 14 δημόσια Νοσοκομεία. Στη Γαλλία βρίσκονται σε
εξέλιξη 11 σχετικά σχέδια και 20 είναι υπό εξέταση, ενώ η Πορτογαλία, η
Ισπανία και η Σουηδία έχουν προχωρήσει σε παρεμβάσεις στο Σύστημα
Υγείας τους με το σύστημα των Συμπράξεων Δημόσιου- Ιδιωτικού Τομέα. Η
εμπειρία σε αυτές τις χώρες έχει δείξει ότι επιτυγχάνεται χαμηλό κόστος
λειτουργικότητας με ταυτόχρονη εξασφάλιση βελτιωμένων επιπέδων
ποιότητας.
Ωστόσο, υπάρχουν επιστημονικές απόψεις και εμπειρικά δεδομένα με
αρνητικό πρόσημο. Η υιοθέτηση των ΣΔΙΤ διεθνώς αλλά προσφάτως και στη
χώρα μας ως μέσο επένδυσης κεφαλαίου για κοινωνικές υποδομές όπως τα
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νοσοκομεία, στηρίζεται στην παραδοχή ότι ο ιδιωτικός τομέας είναι
περισσότερο αποδοτικός σε σχέση με το δημόσιο, όντας σε θέση να
εξασφαλίσει υψηλή ποιότητα υπηρεσιών στο μικρότερο δυνατό κόστος.
Όπως, όμως, διαπιστώνεται από την πλευρά των επικριτών του θεσμού, στα
πλαίσια των αρνητικών συνεπειών που προκαλούν οι συμπράξεις, αυτή η
επιλεκτικότητα στην παροχή βασικών δημόσιων αγαθών που προκαλεί η
ανταποδοτικότητα των έργων, μέσω ΣΔΙΤ, είναι ιδιαίτερα δαπανηρή τόσο
για το Κράτος όσο και για τον πολίτη. Επομένως, το οικονομικό, κοινωνικό
και πολιτικό όφελος που φαίνεται ότι απολαμβάνει η Πολιτεία μέσω της νέας
αυτής μορφής χρηματοδότησης, ίσως θα πρέπει να μην θεωρείται δεδομένο
και πάντως σίγουρα δεν υπερτερεί πλήρως του κόστους που δημιουργεί 144 .
Τα εμπειρικά δεδομένα από τη δεκαετή εφαρμογή των ΣΔΙΤ στο
νοσοκομειακό κλάδο της Βρετανίας συγκλίνουν στο συμπέρασμα ότι οι
συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα δεν προσφέρουν ποιότητα για την
τιμή (value for money), καθώς το κόστος τους είναι υψηλό και μάλιστα
συγκριτικά υψηλότερο σε σχέση με το συμβατικό τρόπο χρηματοδότησης
μέσω του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. 145 Συνεπάγονται εκποίηση
της ακίνητης περιουσίας της NHS και παραχώρησή της με ευνοϊκούς όρους
στον ιδιωτικό τομέα. Σχετίζονται με μια μείωση της δυναμικότητας των νέων
νοσοκομείων της τάξης του 30%, υπαγορευμένη από οικονομική παρά από
κλινική αναγκαιότητα, επιδρώντας αρνητικά στην κλινική δραστηριότητα
των νέων νοσοκομείων, με αποτέλεσμα τα τελευταία να αδυνατούν να
ικανοποιήσουν τις υγειονομικές ανάγκες των τοπικών πληθυσμών.
Σχετίζονται με μείωση έως και 16% των προϋπολογισμών μισθοδοσίας και
ανάλογη μείωση του νοσηλευτικού κυρίως προσωπικού. Προκαλούν
μετακύλιση του χρηματοδοτικού φορτίου στους χρήστες των υπηρεσιών
υγείας μέσω της αύξησης των ιδιωτικών κλινών και της συνεισφοράς των
ασθενών στο κόστος. 146
Τα εμπειρικά δεδομένα της Βρετανίας θέτουν επίσης υπό
αμφισβήτηση το κυρίαρχο επιχείρημα των υποστηρικτών των PFIs περί
ανάληψης από τους ιδιώτες κινδύνων που παραδοσιακά βάρυναν το δημόσιο
τομέα. Υποδεικνύουν δε ότι η επένδυση κεφαλαίων μέσω ΣΔΙΤ στο χώρο
των νοσοκομείων είναι μια ασφαλής επένδυση για τους ιδιώτες, καθώς η
144
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μεταβίβαση των κινδύνων του προγράμματος γίνεται τελικά από τους ιδιώτες
στο δημόσιο και όχι το αντίστροφο. Εκτός από τα παραπάνω εμπειρικά
δεδομένα θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη και οι πολλαπλά
διατυπωμένες, από ανεξάρτητους οργανισμούς και προσωπικότητες,
ανησυχίες σχετικά με την έλλειψη διαφάνειας στις συμφωνίες σύμπραξης
δημόσιου-ιδιωτικού τομέα κάτω από το πέπλο της εμπορικής
εμπιστευτικότητας (“commercial confidentiality”),αλλά και τη δημιουργία
όλων εκείνων των προϋποθέσεων για την εμφάνιση φαινομένων διαφθοράς,
όπως η λήψη αποφάσεων κεκλεισμένων των θυρών, η διακίνηση μεγάλων
ποσών δημόσιου χρήματος, η ύπαρξη χρηματοοικονομικών συμβούλων που
εργάζονται ταυτόχρονα ή διαδοχικά στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. 147
Παραδόξως, στη Βρετανία το μεγαλύτερο στην ιστορία της NHS
πρόγραμμα κατασκευής νέων νοσοκομείων μετατράπηκε στο μεγαλύτερο
πρόγραμμα κλεισίματος νοσοκομειακών κλινών. Η Βρετανική Εθνική
Υπηρεσία Υγείας, για πρώτη φορά στην ιστορία της μετά το 1946, από
κάτοχος-ιδιοκτήτης νοσοκομειακών υποδομών, μετατράπηκε σε ένοικό τους,
επιβαρύνοντας και δεσμεύοντας τις επόμενες γενεές φορολογουμένων για 30
και πλέον έτη με υπέρογκες ετήσιες συνολικές πληρωμές.
Και ενώ τα πρώτα σημάδια εγκατάλειψης της πολιτικής
χρηματοδότησης του συστήματος υγείας μέσω των PFI προγραμμάτων
άρχισαν να εμφανίζονται στη Μ. Βρετανία, με την πολιτική αυτή να
καρκινοβατεί έχοντας ως τελευταίο σύμπτωμά της την εμφάνιση μεγάλων
ελλειμμάτων στα νοσοκομεία της Εθνικής Υπηρεσίας Υγείας (NHS), , οι
ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, μεταξύ των οποίων και η ελληνική, εμφανίζονται
πρόθυμες να υιοθετήσουν τις συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα στο
όνομα των εντυπωσιακών αποτελεσμάτων από τη διεθνή εφαρμογή τους στο
χώρο της υγείας. 148
Κατά την άποψη του γράφοντος, οι συμπράξεις δημοσίου και
ιδιωτικού τομέα στο χώρο της υγείας, προβάλλουν ως το πεδίο, όπου
μπορούν να συναντηθούν δημιουργικά και αποτελεσματικά, τόσο οι δυνάμεις
του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα. Όντας ικανές να δώσουν και
απτά αποτελέσματα για το κοινωνικό κράτος και την ελληνική οικονομία, να
διασφαλίσουν την έγκαιρη και ποιοτική ολοκλήρωση πολλών αναγκαίων
υποδομών, να απελευθερώσουν πόρους τόσο ανθρώπινους όσο και
χρηματικούς για περισσότερες επενδύσεις, στην άσκηση κοινωνικής
πολιτικής. Οι ΣΔΙΤ δεν είναι κάποιο αγαθό ή κάποιο εμπόρευμα, είναι ένα
εργαλείο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σε ορισμένες συνθήκες που
147
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διαφέρουν από μέρος σε μέρος, από έννομη σε έννομη τάξη και από τομέα
σε τομέα.
Οι ΣΔΙΤ αποτελούν πρακτική, η οποία έχει δουλέψει ήδη
αποτελεσματικά σε χώρες όπως η Αγγλία, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία και η
Ιταλία. Κρατάμε από αυτή την εμπειρία τα θετικά και τα καλά και
βελτιώνουμε τα λιγότερο καλά, προσαρμόζοντας τα στην ελληνική
πραγματικότητα και βέβαια στις σύγχρονες απαιτήσεις του κοινωνικού
κράτους. Δεν αποτελούν πανάκεια αλλά θα χρησιμοποιηθούν
συμπληρωματικά προκειμένου να καλύψουμε το χάσμα που μας χωρίζει από
τις χώρες της Δυτ. Ευρώπης, με στόχο τη βελτίωση του ΕΣΥ. Οι συμπράξεις
δεν απειλούν το δημόσιο χαρακτήρα του ΕΣΥ αλλά αντίθετα το βελτιώνουν.
Ο νέος αυτός θεσμός υλοποίησης έργων υποδομής ήρθε και στην Ελλάδα ως
μοχλός ενίσχυσης της αναπτυξιακής πορείας της χώρας μας, ως επιτυχημένο
παράδειγμα δημιουργίας σύγχρονων υποδομών, ως μοντέλο εξοικονόμησης
και εκλογίκευσης υλικών και άϋλων πόρων και εν γένει ως ένα οικονομικό
και κοινωνικό εργαλείο ενίσχυσης της ευημερίας των πολιτών. 149
Ο Ν.3389/2005
παρέχει τη δυνατότητα να κατασκευαστούν
καινούργια νοσοκομεία και να ανακαινισθούν άλλα με την κατανομή της
δαπάνης σε μια χρονική περίοδο 20 έως 30 ετών. Στην περίπτωση σωστής
εφαρμογής του νόμου και εξασφάλισης της πολιτικής στήριξης και της
κοινωνικής συναίνεσης, οι ΣΔΙΤ μπορούν να αποδειχθούν για την Ελλάδα
ένα εναλλακτικό χρηματοδοτικό εργαλείο για την επίτευξη της μέγιστης
δυνατής δημόσιας ωφέλειας, την παροχή υπηρεσιών ποιότητας και
ανταγωνιστικού κόστους. Όλα αυτά σε συνδυασμό με την δημοσιονομική
εξυγίανση, τον εκσυγχρονισμό του δημόσιου τομέα, την ανάπτυξη της
οικονομίας και την ενίσχυση της απασχόλησης. Ως εκ τούτων θα πρέπει να
ενδυναμωθεί η σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στο κράτος και τον πολίτη, να
ενσωματωθεί στην κουλτούρα μας και θα πρέπει να εστιαστούμε στη χρήση
αυτών των συμπράξεων, έτσι ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα.
Στο σημείο που δεν υπάρχει αυξημένη αποτελεσματικότητα, μετά τη
χρήση αυτών των συμπράξεων, θα πρέπει να δοκιμάσουμε διαφορετικές
διαδικασίες, γεγονός που απαιτεί πολιτική ευαισθησία σε σχέση με τις ΣΔΙΤ.
Θα πρέπει να ξεπεραστεί η ιδέα να χρησιμοποιούνται οι ΣΔΙΤ για τη
βελτίωση των δημόσιων οικονομικών βραχυπρόθεσμα και επίσης θα πρέπει
να αρχίσουμε να έχουμε ως στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, να
προέχουμε το διοικητικό συμφέρον ,μία κατάλληλη κουλτούρα και το
όφελος τελικά του πολίτη.
Ωστόσο, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή γιατί θα διαπιστώσουμε ότι
στη χώρα μας διαρρηγνύεται σταδιακά και απαξιώνεται μεθοδικά η σχέση
του Κράτους με την κοινωνία, ενώ αλλάζει συγχρόνως ο αξιακός
προσανατολισμός των δημόσιων πολιτικών, δηλαδή των πολιτικών που
ρυθμίζουν συλλογικά ζητήματα και διασφαλίζουν κοινωνικά συμφέροντα.
Οι συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα ήρθαν στην Ελλάδα ως
επιτυχημένη μορφή χρηματοδότησης δημοσίων έργων, που προηγουμένως
είχαν δοκιμαστεί με αξιοπιστία σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, και
εφαρμόστηκαν χωρίς να λάβουν υπόψη τους τις ιδιαιτερότητες του
ελληνικού διοικητικού συστήματος, αλλά και τις ατέλειες της ελληνικής
149
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οικονομίας. Πολλοί θεώρησαν ότι με την απλή μεταφορά ενός καινοτόμου
συστήματος
χρηματοδότησης
έργων
υποδομής
στην
ελληνική
πραγματικότητα, θα έλυναν χρόνια προβλήματα κακοδιαχείρισης,
αδιαφάνειας, αναξιοκρατίας και αναποτελεσματικότητας στη διαχείριση
υλικών και άϋλων πόρων .Δυστυχώς, όμως, η ελληνική σκηνή εξακολουθεί
να είναι προσηλωμένη σ’ έναν πελατειακό κρατισμό που παρέχει προνόμια
σε συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα. Αποτέλεσμα αυτού είναι να μην
μπορεί να λειτουργήσει πραγματικά ο ανταγωνισμός στην ανάληψη των
έργων μέσω ΣΔΙΤ και να ευνοούνται επενδυτές, εις βάρος της οικονομίας,
αλλά και της κοινωνίας.
Ως εκ τούτων, δεν μπορούν να γίνουν ορατά τα όποια θετικά
αποτελέσματα εμφανίζουν οι χρηματοδοτήσεις των έργων μέσω των
συμπράξεων, καθώς οι ατέλειες που εμφανίζονται με τη μια ή την άλλη
μορφή οδηγούν σε αρνητικές επιπτώσεις όχι μόνο για τους χρήστες των
έργων, αλλά για ολόκληρη την κοινωνία. Έχουμε φτάσει δηλαδή στο σημείο
οι ΣΔΙΤ να χαρακτηρίζονται από επικριτές του θεσμού, ως ελεγχόμενες
ιδιωτικοποιήσεις που τείνουν να μετατρέψουν ένα χρήσιμο θεσμό σε
αναποτελεσματικό.
4.Προτάσεις
Με δεδομένη τη δημοσιονομική κατάσταση της Ελλάδας οι ΣΔΙΤ
βρίσκουν σταδιακά σημαντικό πεδίο εφαρμογής στην κατασκευή είτε
μεγάλων έργων υποδομής είτε μικρών, που επεκτείνονται σ’ ολόκληρη τη
χώρα. Οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα είναι ένας σύγχρονος
τρόπος χρηματοδότησης και υλοποίησης δημόσιων έργων και δεν πρέπει
ούτε να αποθεώνεται, ούτε βέβαια και να δαιμονοποιείται . Θα πρέπει να
καταλάβουμε ότι η νέα αυτή μέθοδος χρηματοδότησης των δημοσίων έργων
δεν είναι πανάκεια, ούτε για την επίλυση του δημοσιονομικού προβλήματος,
ούτε για την αριστοποίηση του τρόπου που γίνονται οι δημόσιες επενδύσεις
στην Ελλάδα, ούτε βέβαια ως έμμεσος τρόπος ιδιωτικοποίησης. Είναι όμως
ένα σημαντικό βήμα που κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις μπορεί να
οδηγήσει προς τη σωστή κατεύθυνση 150 .
Πρώτα απ’ όλα η απαίτηση τεκμηρίωσης της ωφέλειας για το
κοινωνικό σύνολο σε περίπτωση προσφυγής στις ΣΔΙΤ έναντι του
συμβατικού τρόπου, θα πρέπει να αποτελεί την πρώτη και αδιαμφισβήτητη
προϋπόθεση για οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια. Οι συμπράξεις δημόσιου
και ιδιωτικού τομέα δεν πρέπει να είναι θέμα ιδεολογικής προκατάληψης,
αλλά επιλογή που πρέπει να τεκμαίρεται ως η πλέον συμφέρουσα για το
Κράτος αλλά και για την κοινωνία, αποδίδοντας και στους ιδιώτες επενδυτές
το «νόμιμο» κέρδος.
Οι διαδικασίες ΣΔΙΤ για να είναι αποτελεσματικές προϋποθέτουν
υψηλό επίπεδο προετοιμασίας, σχεδιασμό, σωστό προγραμματισμό και
πρωτίστως τα έργα να ανταποκρίνονται αφενός στις αναπτυξιακές
προοπτικές της χώρας και αφετέρου στις ανάγκες της κοινωνίας. Ο
στρατηγικός σχεδιασμός των έργων πρέπει να αποτελεί μια καθαρά πολιτική
επιλογή και όχι να στηρίζεται σε τεχνοκρατικές μόνο αντιλήψεις και
νοοτροπίες. Στο σχεδιασμό αυτό θα πρέπει να καταγραφούν και να
αξιολογηθούν οι υφιστάμενες ανάγκες της χώρας και οι διαθέσιμοι πόροι για
την υλοποίησή τους και κυρίως να εντοπιστούν τα θεσμικά προβλήματα, που
150
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οφείλονται στην πολυνομία, στη γραφειοκρατία, στη δύσκαμπτη δημόσια
διοίκηση, στην εμπλοκή πολλών και άσχετων μεταξύ τους φορέων και τα
οποία λειτουργούν ανασταλτικά τόσο στην ανάθεση όσο στην
αποτελεσματική ολοκλήρωση των έργων. 151 Επίσης, οι ΣΔΙΤ πρέπει να
αποτελούν μηχανισμό πολλαπλασιασμού των επενδύσεων για την
επιτάχυνση της ανάπτυξης και της κοινωνικής ευημερίας και όχι περιστολής
των δημοσίων επενδύσεων, οι οποίες θα πρέπει να αποτελούν τη βάση της
αναπτυξιακής δομής της χώρας. Αρκεί, φυσικά, να μην χρησιμοποιούνται
δημόσιοι πόροι για να χρηματοδοτηθούν έργα ,των οποίων το αποκλειστικό
όφελος έχει μόνον ο ιδιώτης επενδυτής .
Ο έλεγχος των ΣΔΙΤ από κοινοβουλευτικές και ανεξάρτητες
διοικητικές αρχές αποτελεί εκ των ουκ άνευ προϋπόθεση για την
επιτυχημένη ανάθεση και υλοποίηση ενός έργου. Για παράδειγμα η Επιτροπή
Οικονομικών και Διαφάνειας της Βουλής θα μπορούσε να ελέγχει τη
σκοπιμότητα και την ωφελιμότητα των προγραμματισμένων έργων μέσω
ΣΔΙΤ, καθώς και του όρους διαφάνειας, υγιούς ανταγωνισμού,
αποτελεσματικότητας και κοινωνικού οφέλους. Αυτό θα αποτελούσε δείγμα
δημοκρατικής ευαισθησίας και πολιτικής βούλησης για τον έλεγχο της
αυθαιρεσίας και την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος.
Πρόσφατα η Price House Coopers δημοσίευσε μια μελέτη με τίτλο
«Η ανάπτυξη των ΣΔΙΤ σε μια Νέα Ευρώπη», η οποία μεταξύ άλλων
αναφέρει ότι η προσέγγιση των ΣΔΙΤ πρέπει να είναι μια συνειδητή επιλογή
και των δύο φορέων (Δημοσίου και Ιδιωτικού) και όχι μια λύση ανάγκης,
λόγω έλλειψης δημοσίου κεφαλαίου. Επίσης, πρέπει να γίνεται μια εξαρχής
αξιολόγηση κόστους – ωφελειών ανά φορέα.
Βάσει εμπειριών από ευρωπαϊκές και μη χώρες που έχουν εισαγάγει
επιτυχώς την πρακτική ΣΔΙΤ στην κατασκευή των έργων υποδομής,
μπορούμε να σταχυολογήσουμε κάποιες βασικές προτάσεις, που θα
βοηθήσουν στην ομαλή ένταξη του θεσμού στην ελληνική οικονομική
πραγματικότητα :
1) Απόλυτη πολιτική δέσμευση από την πλευρά της κυβέρνησης.
2) Δημιουργία ανεξάρτητου φορέα πληροφόρησης και αξιολόγησης των
διαδικασιών σ’ όλες τις φάσεις του έργου.
3) Σωστή αξιολόγηση κόστους – οφέλους (οικονομικού – κοινωνικού).
4) Ορθολογική κατανομή του κινδύνου ανά περίπτωση.
5) Συνεχή κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού σχετικά με τη
διαχείριση έργων μέσω ΣΔΙΤ.
6) Διαφάνεια – Έλεγχος – Τιμωρία (μέσω αποζημιώσεων) : το τρίπτυχο
μιας αποτελεσματικής διαδικασίας ανάθεσης, υλοποίησης και
λειτουργίας των έργων.
7) Ένταξη των ΣΔΙΤ σ’ ένα σύγχρονο αναπτυξιακό σχέδιο, σε κλίμακα
χώρας, περιφέρειας αλλά και σε τοπική κλίμακα, για το οποίο θα
διαμορφωθούν συνθήκες εφαρμογής και όχι αγνόησης και
καταστρατήγησής του.
8) Οι ΣΔΙΤ πρέπει να κινητοποιήσουν πρόσθετους πόρους στην
παραγωγή των δημοσίων έργων και την παροχή δημόσιων
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υπηρεσιών, και όχι απλώς να οδηγήσουν σε ανακατανομή των ήδη
διατιθεμένων πόρων από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Αυτό, μεταξύ άλλων, παραπέμπει στη σχέση των ΣΔΙΤ με το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με άλλους δημόσιους εθνικούς
και κοινοτικούς πόρους, όπως είναι αυτοί των Κοινοτικών Πλαισίων
Στήριξης και του Αναπτυξιακού Νόμου.
Η διαδικασία των ΣΔΙΤ δεν αποτελεί μια συνηθισμένη
επιχειρηματική δραστηριότητα τόσο για το δημόσιο όσο και για τον ιδιωτικό
τομέα. Κάτω από προϋποθέσεις μπορούν να αποτελέσουν το πεδίο στο οποίο
μπορούν να συναντηθούν δημιουργικά και αποτελεσματικά οι δημιουργικές
συνιστώσες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Να δώσουν απτά
αποτελέσματα για το κοινωνικό κράτος και την ελληνική οικονομία
διασφαλίζοντας έτσι την έγκαιρη και ποιοτική ολοκλήρωση βασικών έργων
υποδομής, απελευθερώνοντας παράλληλα πόρους αλλά και διευκολύνοντας
την άσκηση κοινωνικής πολιτικής 152 .
Στις μέρες μας, χρειαζόμαστε μια Δημόσια Διοίκηση συμμετοχική και
αποκεντρωτική στη λειτουργία της, να ευνοεί και να αμείβει την καινοτομία,
να στηρίζεται σε κίνητρα παρά σε εντολές και να εξυπηρετεί πρωτίστως το
δημόσιο συμφέρον, με ένα ρόλο εποπτικό που να συνθέτει το δημόσιο
όφελος με τα ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια της αγοράς 153 .
5.Επίλογος
Εν κατακλείδι, θα πρέπει να σημειωθεί ότι κεντρικός στόχος των
σύγχρονων δημόσιων πολιτικών πρέπει να είναι η οικοδόμηση ενός
αναδιοργανωμένου και επικαιροποιούμενου κοινωνικού προτύπου, το οποίο
θα ενισχύει τη θεμελιώδη σχέση και την ισορροπία μεταξύ οικονομικής
αποτελεσματικότητας και ανταγωνιστικότητας από τη μια πλευρά και τα
θεμελιώδη δικαιώματα και την κοινωνική δικαιοσύνη από την άλλη.
Η ιστορία διδάσκει και η πραγματικότητα περίτρανα αποδεικνύει ότι
η πολιτική της βιώσιμης ανάπτυξης δεν ασκείται ερήμην της κοινωνίας. Δεν
εκλαμβάνει την ανάπτυξη ως προνόμιο των λίγων εις βάρος των πολλών,
αλλά αναζητεί τρόπους ενίσχυσης της κοινωνίας των πολιτών, γεγονός που
θα επιτρέψει την προώθηση της αλληλεγγύης και της κοινωνικής ευθύνης, θα
διευρύνει την ποιότητα ζωής και το χώρο δράσης των πολιτών.
Το σύστημα υγείας, όντας ένα υποσύστημα στα πλαίσια του
συστήματος δημόσιας διοίκησης, στο πνεύμα της εποχής θα πρέπει να
εστιάσει στην ποιότητα και στην παροχή καλών υπηρεσιών στους χρήστες.
Ο κόσμος αλλάζει με γρήγορους ρυθμούς και η παγκοσμιοποίηση
εντείνει τον οικονομικό ανταγωνισμό μεταξύ των κρατών. Το σύστημα
υγείας οφείλει «να προσαρμοστεί» . Δεν μπορείς να χτίσεις μόνο πάνω στο
χτες ή στο σήμερα. Πρέπει να πειραματιστείς στις προκλήσεις του
μέλλοντος!
Η εμπειρία άλλων χωρών αλλά και η ελληνική πραγματικότητα
καταδεικνύουν ότι για μια αποτελεσματική πολιτική υγείας απαιτείται πρώτα
απ’ όλα να απαλλαγούμε από δογματισμούς και ιδεοληψίες..
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Οι εποχές αλλάζουν, οι αρχές μεταβάλλονται, τα συστήματα
τροποποιούνται. Ας αφήσουμε επομένως τις επιφυλάξεις μας και ας
εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία που μας δίνεται σήμερα να εκσυγχρονίσουμε
τις υποδομές της χώρας.
Θέλοντας να κλείσω αισιόδοξα θα παραθέσω την εύστοχη φράση του Jean
Monnet:
«Τίποτε δεν είναι πιο επικίνδυνο από το να θεωρούμε τις δυσκολίες ως
αποτυχίες, γι αυτό η προσπάθεια δεν σταματά ποτέ». 154
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Σύστημα υγείας
Προτεραιότητα για τους πολίτες
Most important present issues

Where to allocate more money

Source: Eurobarometer Survey, Autumn 2008
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ
ΓΕΓΟΝΟΤΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΙ
19ος αιώνας μέχρι
Εμφαση στη λήψη μέτρων για την
• ΨΜΒ/1862 για την ψυχική ΙΔΡΥΣΗ
τη μικρασιατική
αντιμετώπιση των επιδημιών
υγεία
• Πρώτων ασφαλιστικών ταμείων
καταστροφή
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ
• 346/14 «περί επίβλεψης της
• Πρώτων νοσοκομείων
ΕΜΒΡΥΑΚΗ ΜΟΡΦΗ
δημόσιας υγείας»
• Ιατρικής Σχολής
• Υγειονομικής υπηρεσίας στο
υπουργείο Εσωτερικών
1922 έως το Β΄
΄Εμφαση στις ανάγκες των
• 2868/22 για την
Παγκόσμιο Πόλεμο
προσφύγων - προσπάθειες
υποχρεωτική ασφάλιση
• Ίδρυση Δημοσίων Νοσοκομείων
συντονισμού των υπηρεσιών υγείας
• 6298/34 για την ίδρυση του
• Ι.Κ.Α.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ
ΙΚΑ
• Υπουργείου Υγιεινής – Κοινωνικής
ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ
• α.ν. 965/37 για την
Πρόνοιας
οργάνωση των
νοσοκομείων.
Μεταπολεμικά έως
Εμφαση στην αποκέντρωση των
• 2592/53 για την οργάνωση
• Λειτουργία των νοσοκομείων ως
τη δικτατορία
υπηρεσιών υγείας και
των νοσηλευτικών
Ν.Π.Δ.Δ.
αναδιοργάνωσης της
ιδρυμάτων και
• Ιδρυση Ο.Γ.Α.
νοσοκομειακής περίθαλψης.
περιφερειακή πολιτική
• Κεντρικό συμβούλιο Ιατρικής
Αλλαγή στο πρότυπο ζωής των
υγείας.
αντίληψης
Ελλήνων και στο επιδημιολογικό
• 4169/61 για τον ΟΓΑ.
• Υγειονομικές περιφέρειες
προφίλ.
ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ
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Δικτατορία

•

•
1981 έως σήμερα

•

•
•

ν.δ. 67/68 για την
υποχρεωτική υπηρεσία
υπαίθρου από τους
γιατρούς (αγροτικό)
ν.δ. 104/73 περί
επικίνδυνων ψυχασθενών
1278/82 σύσταση ΚΕΣΥ

ν. 1316/82 σύσταση ΕΟΦ
ν. 1383/83 περί
μεταμοσχεύσεων
• ν. 1397/83 για το ΕΣΥ
• ν. 1579/85 για την ίδρυση
του ΕΚΑΒ
• ν. 2071/92 εκσυγχρονισμός
του ΕΣΥ
• ν. 2194/94 αποκατάσταση
του ΕΣΥ
ν. 2519/97 για τον
εκσυγχρονισμό του ΕΣΥ

•
•

•

Υπηρεσία γιατρών στην ύπαιθρο
(αγροτικό)
Σχέδιο Πάτρα για την Υγεία

΄Εκθεση ΚΕΠΕ για την κατάσταση
της υγείας στην
Ελλάδα.
• Νομοσχέδιο Δοξιάδη
Πίεση των νέων γιατρών για
δημιουργία ΕΣΥ / ΚΕΣΥ
• Δημιουργία Εθνικού Συστήματος
Υγείας
• απαγόρευση άσκησης ιδιωτικού
έργου από τους
νοσοκομειακούς γιατρούς.
• δικαιώματα ασθενών / κέντρα υγείας
• ψυχιατρική μεταρρύθμιση / ΕΚΑΒ /
ΕΟΦ
• συμμετοχή των πολιτών στο
σχεδιασμό για υγεία
• Προτάσεις ξένων εμπειρογνωμόνων
για αναμόρφωση
του ΕΣΥ

Παραμέληση δημόσιας υγείας με
μείωση των δαπανών της –
ανάπτυξη ιδιωτικής υγείας
ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Πρώτες προσπάθειες για εθνικό
σύστημα υγείας προτάσεις για την
ενοποίηση των ταμείων και αύξηση
των δαπανών για την υγεία.
ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ
Δικαίωμα όλων των πολιτών στην
υγεία. Η υγεία είναι δημόσιο αγαθό
και παρέχεται από το κράτος σε
όλους.
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΦΑΣΗ
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•

Σήμερα

•
•
•
•
•

2716/99 για την ψυχική
υγεία
2889/01
3172/03
3329/05
3370/05
3527/07

•

Προτάσεις για δημιουργία του
Ενιαίου Φορέα Υγείας
Προτάσεις για λειτουργία των νοσοκομείων
ως Ν.Π.Ι.Δ.
με σύσταση Α.Ε.
Δημιουργία Εθνικού Συστήματος
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Κατάργηση ΠΕΣΥΠ . Σύσταση ΔΥΠΕ.
Οργάνωση Υπηρεσιών Δημόσιας
Υγείας

Επιτακτικό αίτημα για
αναμόρφωση του ΕΣΥ –ΕΝΤΟΝΗ
ΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
Βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών
με γνώμονα το συμφέρον του
πολίτη
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3(Πηγή OECD, 1994)

Taxation (direct
/ indirect)

Government
funding

Employee and
Employer
Contributions

Social Security Funds

Private Contributions

Private Insurance

Population

Rural Health Centers
and Regional Health
Centers

Salaries

Social Security
Funds’ Polyclinics

Salaries

Public Hospitals

Hospital Fees
Subsidies

Contracted private
Hospitals

Private Physicians on
contract

Private Fees

Private Fees

Hospital Fees

Fee For Service

Private Physicians,
Dentists, Health
Clinics

Private Diagnostic
Centers

Fee For Service

Private Dentists on
Contract

Fee For Service

Patients
25% co-payment

Financial Flows

Pharmacies

Service Flows
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4
Πηγές χρηματοδότησης, 2005
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5

Δομή του Ελληνικού Συστήματος

Private Doctors
(contracted by
Health Insurance

NHS

f -f - s

Funds)
NHS Hospitals &
Semi - urban and
Rural Primary
Care Centres &

IKA
Primary
Care

Rural Posts

*

f-f-s
Capitations

PMI
Per
diem

Centres

Per
diem

IKA

Subsidies &
Staff Salaries

OGA

OAEE

Other

Funds

Diagnostic
Centres

f-f- s

Contributions
for group
contracts

f- f - s

Public Health Insurance Funds
Formal
Private
Payments

Subsidies

Taxes

Direct payments
or surcharges on
f - f - s paid by
HIFs

Private
Hospital
Services

Contributions

Enterprises
Population

(not for OAEE, OGA,
self - employed, or liberal
professions)

Source: Adapted from Ε Μossialos, S Allin, and K Davaki. Health
Economics 2005
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6

Δαπάνη υπηρεσιών υγείας (€000), GR
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Total Expenditure

10.589

12.256

12.996

14.626

15.294

17.803

19.508

20.996

As % of GDP

7,8%

8,4%

8,2%

8,5%

8,3%

9,0%

9,1%

9.2%

Public Expenditure

6.444

7.814

8.254

9.182

9.449

11.178

12.018

13.212

As %

60,9%

63,8%

63,5%

62,8%

61,8%

62,8%

61,6%

62,9%

Source: National Statistics Office
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7
Κατάλογος δαπανών για την υγεία στις χώρες του ΟΟΣΑ
Συνολική κατά κεφαλή δαπάνη για υγεία Συνολική δαπάνη για υγεία
US$ PPP
ως % του ΑΕΠ
2001
2003
2001
2003
Australia
2521
2699
9,1
Austria
2163
2302
7,4
Belgium
2424
2827
8,8
Canada
2709
3001
9,4
Czech
1063
1298
6,9
Republic
Denmark
2556
2763
8,6
Finland
1857
2118
6,9
France
2617
2903
9,4
Germany
2784
2996
10,8
Greece
1756
2011
10,2
Hungary
975
1269
7,4
Iceland
2742
3115
9,3
Ireland
2089
2451
6,9
Italy
2154
2258
8,2
Japan
2092
2139
7,8
Korea
932
1074
5,4
Luxembourg
3264
3705
6,5
Mexico
545
583
6,0
Netherlands
2520
2976
8,7
New Zealand
1701
1886
7,9
Norway
3287
3807
8,9
Poland
646
744
6
Portugal
1693
1797
9,4
Slovak
641
777
5,6
Republic
Spain
1618
1835
7,5
Sweden
2404
2703
8,8
Switzerland
3362
3781
10,9
Turkey
459
513
7,5
United
2032
2231
7,5
Kingdom
United States
4888
5635
13,8
ΠΗΓΗ: OECD HEALTH DATA, Οκτώβριος 2005

9,3
7,5
9,6
9,9
7,5
9
7,4
10,1
11,1
9,9*
8,4
10,5
7,4
8,4
7,9
5,6
6,9
6,2
9,8
8,1
10,3
6,5
9,6
5,9
7,7
9,4
11,5
7,4
7,7
15
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8

Δαπάνη υπηρεσιών υγείας, 2007
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9
ΕΕ 25
13,6
Βέλγιο
13,8
Τσεχία
12,3
Δανία
10,2
Γερμανία
13,3
Εσθονία
11,4
Ελλάδα
6
Ισπανία
Γαλλία
Ιρλανδία
Ιταλία
Κύπρος
Λετονία
Λιθουανία
Λουξ/ργο
Ουγγαρία
Μάλτα
Ολλανδία
Αυστρία
Πολωνία
Πορτογαλία
Σλοβενία
Σλοβακία
Φινλανδία
Σουηδία
Βρετανία

13,6
15,7
19,5
13,3
7
9,1
12,7
11,7
11,3
12,7
9,6
13
6,9
14,9
14,1
6
12,8
12,4
15,6

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10
Συγκριτικά στοιχεία του ΟΟΣΑ για τις ΔΗΜΟΣΙΕΣ δαπάνες υγείας
Public policies - public expenditure and aid - health expenditure
OECD FACTBOOK 2005 – ISBN 92-64-01869-7 – © OECD 2005
Public expenditure on health
3000
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11
ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ
I. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΕΚΤΑΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ:
6.850 m2
ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ:
21.254 m2
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΙΜΗΣ m2 κτίσματος: min 400.000
II. ΜΕΙΩΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Η εν λόγω μείωση ανέρχεται στο ύψος των 1.608.000.000 δρχ. δηλαδή σε 13,5 %,
των ετησίων προβλεπόμενων εξόδων (12.000.000.000), σύμφωνα με τον
επισυναπτόμενο αναλυτικό πίνακα.
III. ΑΥΞΗΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Η εν λόγω αύξηση υπολογίζεται στο ύψος των 2.558.320.125 δρχ.με δύναμη
ανεπτυγμένων κρεβατιών 500 εκ. των οποίων 38 ΜΕΘ και 36 ΜΑΦ. Επίσης
προβλέπεται η ανάπτυξη 72 κρεβατιών Μιας Ημέρας Νοσηλείας. Η Μ.Β.Ν.
υπολογίζεται σε 4,5 ημέρες και η πληρότητα στο 85%. Η ανάλυση των στοιχείων
επισυνάπτεται στους πίνακες «Αύξηση εσόδων». Σε ποσοστιαίες μονάδες η αύξηση
ανέρχεται σε 66,5%.
IV.ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
Το Νοσοκομείο για να ανταποκριθεί στοιχειωδώς στις σύγχρονες ανάγκες
χρειάζεται τουλάχιστον επενδύσεις της τάξεως των 5 δις για την επόμενη τριετία. Το
ποσόν αυτό αναλογιστικά αντιστοιχεί σε 400.000.000 περίπου ετησίως για την
επόμενη 20ετία.
V. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Συνολικά το εν λόγω «εγχείρημα» θα δημιουργήσει θετικό πλεόνασμα στην ετήσιο
προϋπολογισμό του Νοσοκομείου 4.566.320.125.
Στην πρόταση αυτή δεν έχει ληφθεί υπόψη η αξιοποίηση του ακινήτου που
στεγάζεται το Νοσοκομείο, επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας 5όροφης
πολυκατοικίας όπου στεγάζονται τα εξωτερικά ιατρεία (περίπου 3.556 m2) καθώς
και η λοιπή κινητή και ακίνητη περιουσία του Νοσοκομείου αξίας περίπου
500.000.000.
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Αύξηση εσόδων
1. Νοσοκομείο 500 κρεβατιών

Μον. Α. Θέση (8%)

34 Χ 39.250 Χ 365 Χ 85% = 414.028.625

Δικλ. ΒΑ " (15%)

64 Χ 32.500 Χ 365 Χ 85% = 645.320.000

Τρικ. ΒΒ " (17%)

72 Χ 27.000 Χ 365 Χ 85% = 603.126.000

Τετρ. Γ " (60%)

256 Χ 22.500 Χ 365 Χ 85% = 1.787.040.000

ΜΕΘ

38X64.000X365X 100% = 887.680.000

ΜΑΦ

36 X32.000X365X85% = 357.408.000

Μ.Η.Ν.

72 X 1.5 = 108 X 22.500X365X 85%=53.907.500

Αρ.Νοσηλ.

(α) Στην Μ Η Ν . 108X240X85% Χ5.000= 110.160.000
(β)Μ.Δ.Ν.4,5 29.370X5.000

= 146.850.000
5.705.520.000

Προϋπολογισθέντα έσοδα
3.847.200.000
1.858.320.125

2. Αύξηση εσόδων από την χρήση Αξονικού και Μαγνητικού Τομογράφου

CT

40 χ 24.230 χ 22 χ 12 = 254.000.000

MR

20 χ 85.000 χ 22 χ 12 = 446.000.000
700.000.000

ΣΥΝΟΛΟ I + II = 2.558.320.125
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ
0832
0841
0842
0843
0863
0879

1139
1311-2
1329
1359
1381
1413
1429
1439
1611
1899
7111
7112
7121
7122
7123
7124
7127
7131

Τηλ/κά, τηλεγραφικά και
τηλ/κά τέλη εσωτερικού
Ύδρευση και άρδευση
Φωτισμός και κίνηση (με
ηλεκτρισμό ή φωτ.)
Πλυντικά
Συντήρηση και επισκευή
κτιρίων
Συντήρηση και επισκευή λοιπών
μονίμων
εγκαταστάσεων(περιλαμβάνονται
διάφορα, μελέτες ,επιβλέψεις)
Προμήθεια κλινοστρομών και
ειδών κατασκήνωσης που δεν
κατονομάζονται ειδικά
Προμήθεια υγειονομικού και
φαρμακευτικού υλικού
Προμήθεια υλικού αιμοδοσίας
Προμήθεια λοιπού χημικού υλικού
(αντιδ/ρια)
Προμήθεια ειδών καθαριότητας
και ευπρεπισμού
Προμήθεια ειδών συντήρησης και
επισκευής κτιρίων γενικά
Προμήθεια συντήρηση
Λοιπές προμήθειες ειδών
συντήρησης και επισκευής
μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού
Προμήθεια υγρών καυσίμων και
λιπαντικών
Διάφορες προμήθειες που δεν
κατονομάζονται ειδικά
Προμήθεια επίπλων
Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών
και μηχ/των κλιματισμού
γραφείων
προμήθεια PC και πολυγράφων
Προμήθεια υπολογιστικών και
λογιστικών μηχανών
Προμήθεια ηλεκτρονικών
υπολογιστών και βοηθητικών
μηχανών
Προμήθεια φωτοτυπικών
μηχανημάτων
Προμήθεια μηχανημάτων (εκτός
από μηχανές γραφείου)
Προμήθεια επιστημονικών
οργάνων
ΣΥΝΟΛΟ

8.000.000
5.000.000
15.000.000
50.000.000
90.000.000
100.000.000

3.000.000
500.000.000
20.000.000
40.000.000
10.000.000
90.000.000
90.000.000
110.000.000
20.000.000
100.000.000
40.000.000
20.000.000
500.000
300.000
15.000.000
8.000.000
65.000.000
60.000.000
1.608.000.000
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