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1. Σςμππάξειρ Γημοζίος και Ιδιωηικού Τομέα  

 

1. 1 Τι είναι οι Σςμππάξειρ Γημοζίος και Ιδιωηικού Τομέα;  

 

Οη Σςμππάξειρ Γημοζίος και Ιδιωηικού Τομέα (Σ.Γ.Ι.Τ.) είλαη κνξθέο 

ζπλεξγαζίαο ησλ δεκνζίσλ αξρψλ κε επηρεηξήζεηο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, νη νπνίεο 

απνζθνπνχλ ζηελ εμαζθάιηζε ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, ηεο 

θαηαζθεπήο, ηεο δηαρείξηζεο, ηεο ιεηηνπξγίαο, ηεο  αλαθαίληζεο ή ηεο ζπληήξεζεο 

δεκνζίσλ ππνδνκψλ, αιιά θαη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζε δηαθφξνπο ηνκείο ηεο 

εζληθήο νηθνλνκίαο. 

Αθνξνχλ ζε ζχλζεηα ζρήκαηα ζπλεξγαζίαο ηνπ δεκφζηνπ κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα κε 

καθξνπξφζεζκεο δεζκεχζεηο πνπ θαηά ηε δηεζλή απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηνρεχνπλ 

ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ ηνπ θξάηνπο πξνο ηνλ 

πνιίηε, ζηελ παξνρή ηεο ηερλνγλσζίαο θαη ησλ κεζφδσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα πξνο 

ηνλ δεκφζην, ζηελ ελίζρπζε παξαγσγηθψλ επελδχζεσλ θαζψο θαη ζηε δεκηνπξγία 

λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. 

Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ 

ηνκέα κέρξη ζήκεξα απνηεινχλ ην Αεξνδξφκην Αζελψλ «Διεπζέξηνο Βεληδέινο», ε 

Γέθπξα Ρίνπ-Αληίξξηνπ θαη ε Αηηηθή Οδφο. Ζ πξαθηηθή πνπ αθνινπζείην, 

πξνθεηκέλνπ λα αλαιεθζνχλ ηέηνηνπ είδνπο επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ήηαλ λα 

δηακνξθψλεηαη έλαο μερσξηζηφο λφκνο γηα θάζε έλα απφ απηά ηα έξγα, θαζψο δελ 

ππήξρε κέρξη ηφηε ην εηδηθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ ζα επέηξεπε θαη ζα θαζφξηδε 

ηνπο φξνπο γηα ηηο ζπκπξάμεηο δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα. Σα έξγα απηά 

νινθιεξψζεθαλ ηαρχηεξα θαη πην απνηειεζκαηηθά απ’ φηη αλ ηα είρε αλαιάβεη εμ 

νινθιήξνπ ην Γεκφζην. Παξάιιεια, φκσο, αλ δελ είραλ ηεζεί νη βάζεηο απφ ην 

Γεκφζην, ν ηδησηηθφο ηνκέαο δελ ζα κπνξνχζε λα ηα πινπνηήζεη. 

Έρεη απνδεηρζεί φηη ε επηηπρία ησλ ΓΗΣ ζηελ πξάμε εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ 

ηελ πιεξφηεηα ηνπ ζπκβαηηθνχ πιαηζίνπ πνπ ζα ηηο πεξηβάιιεη. Σν λνκνζρέδην πνπ 

έρεη σο ζηφρν ην ζαθή πξνζδηνξηζκφ ησλ θαλφλσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ ζεζκνχ, ηελ 
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ελζσκάησζε ηεο ζρεηηθήο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο θαη ηελ πξνζαξκνγή κε ην 

ειιεληθφ θνηλσληθφ νηθνλνκηθφ θαη αλαπηπμηαθφ πεξηβάιινλ, ςεθίζηεθε ην 

επηέκβξην ηνπ 2005. Με ην λφκν απηφ θαζνξίδνληαη ην πεξηερφµελν ησλ  ΓΗΣ θαη 

ην πιαίζην εθαξµνγήο ηνπο  ζηελ Διιάδα θαη πξνζδηνξίδνληαη νη δηαδηθαζίεο 

πξνθεηµέλνπ έλα έξγν λα ραξαθηεξηζηεί επηιέμηµν λα εληαρζεί ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 

λφµνπ απηνχ. 

Γχν βαζηθά ζεµεία ηνπ λφκνπ είλαη: 

1. Σν πεδίν εθαξµνγήο ηνπ, ζχµθσλα µε ην νπνίν νη ΓΗΣ ζα πξέπεη:  

 λα έρνπλ σο αληηθείµελν ηελ εθηέιεζε έξγσλ ή θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

πνπ αλήθνπλ ζηελ αξµνδηφηεηα δεµνζίσλ θνξέσλ  

 λα πξνβιέπεηαη φηη νη ηδησηηθνί θνξείο έλαληη αληαιιάγµαηνο αλαιαµβάλνπλ 

νπζηψδεο µέξνο ησλ θηλδχλσλ πνπ ζπλδένληαη µε ηε ρξεµαηνδφηεζε, ηελ 

θαηαζθεπή, ηε δηαζεζηµφηεηα ή ηε δήηεζε ηνπ αληηθεηµέλνπ ηεο ΓΗΣ, θαζψο 

θαη ησλ ζπλαθψλ θηλδχλσλ  

 λα πξνβιέπεηαη φηη ε ρξεµαηνδφηεζε, ελ φισ ή ελ µέξεη, ζα γίλεηαη µε 

θεθάιαηα πνπ εμαζθαιίδνπλ νη ηδησηηθνί θνξείο 

2.  Ο πξνζδηνξηζµφο ησλ θνξέσλ, δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ, πνπ είλαη νη εμήο:  

 Χο δεµφζηνη θνξείο νξίδνληαη ην δεµφζην, νη Οξγαληζµνί Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο, ηα Ννµηθά Πξφζσπα Γεµνζίνπ Γηθαίνπ, νη αλψλπµεο 

εηαηξίεο πνπ ην ζχλνιν ηνπ µεηνρηθνχ ηνπο θεθαιαίνπ (έµµεζα ή/θαη άµεζα) 

αλήθεη ζε θάπνηνλ απφ ηνπ πξνεγνχµελνπο θνξείο.  

 ηηο ζπµβάζεηο ζχµπξαμεο νη ηδηψηεο ζπµβάιινληαη µέζσ Δηαηξηψλ Δηδηθνχ 

θνπνχ (ΔΔ), νη νπνίεο αλαιακβάλνπλ αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε (είηε κε 

ίδηα κέζα, είηε κε ππεξγνιαβίεο) ηελ νινθιήξσζε ησλ κειεηψλ, ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ (ή ηελ παξνρή ππεξεζηψλ) θαη είηε ηε ιεηηνπξγία θαη 

εθκεηάιιεπζε ηνπ είηε ηε ζπληήξεζή ηνπ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ 

δηαγσληζκνχ. Ζ ΔΔ εμαζθαιίδνπλ επίζεο ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ, ε 

νπνία πξνέξρεηαη ζπλήζσο ζε έλα κηθξφ πνζνζηφ απφ θεθάιαηα ησλ ηδησηψλ 

θαη θαηά θχξην ιφγν απφ δαλεηαθά θεθάιαηα.  ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηεο, ε ΔΔ εηζπξάηηεη ηκεκαηηθέο πιεξσκέο δηαζεζηκφηεηαο απφ ην Γεκφζην 

ή/ θαη ηέιε απφ ηνπο ρξήζηεο, απνπιεξψλεη ζηαδηαθά ηα δάλεηα ησλ ηξαπεδψλ 
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θαη, εθφζνλ έρεη θέξδε, θαηαβάιιεη κέξηζκα ζηνπο κεηφρνπο ηεο, 

αλακέλνληαο κηα  εχινγε απφδνζε ζηα ίδηα θεθάιαηα πνπ έρεη επελδχζεη. 

 

Γηάγξακκα 1 : Σπκπξάμεηο δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνύ ηνκέα (Πεγή: Υπνπξγείν 

Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ, ΣΓΙΤ: Σπλνπηηθόο Οδεγόο, 2006)  

Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη πέξαλ ησλ δχν βαζηθψλ µεξψλ ζε µηα ΓΗΣ (δεµφζηνο θαη 

ηδησηηθφο θνξέαο), άιια µέξε πνπ εµπιέθνληαη θαη είλαη εμίζνπ ζεµαληηθά είλαη ηα 

ρξεµαηνπηζησηηθά ηδξχµαηα πνπ ρξεµαηνδνηνχλ ην έξγν, ν/νη θαηαζθεπαζηέο, νη 

αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο, νη εηαηξίεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ, νη 

πξνµεζεπηέο (φπνπ απαηηείηαη), αιιά θαη νη ηερληθνί θαη λνµηθνί ζχµβνπινη πνπ ζα 

ζπλδξάµνπλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. 

Δπηπιένλ ζχκθσλα κε ην λφκν ζπζηήλεηαη : 

 Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή πκπξάμεσλ Γεκφζηνπ-Ηδησηηθνχ Σνκέα (ΓΔΓΗΣ), ε 

νπνία ραξάζζεη ηελ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή γηα ηε δεκηνπξγία ππνδνκψλ θαη 

ηελ παξνρή ππεξεζηψλ κε ηε ζπκκεηνρή ηδησηηθψλ θεθαιαίσλ. 
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 Δηδηθή Γξακκαηεία ΓΗΣ ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ κε 

ζθνπφ: 

o ηνλ εληνπηζκφ ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ αλαγθαίσλ ππνδνκψλ πνπ 

κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ κέζσ ΓΗΣ θαη λα ππαρζνχλ ζηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Νφκνπ, 

o ηελ πξνψζεζε ηεο αλάπηπμήο ηνπο, 

o ηε δηεπθφιπλζε θαη ππνζηήξημε ησλ δεκνζίσλ θνξέσλ ζην πιαίζην 

ησλ δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο γηα ηελ επηινγή ησλ ηδησηηθψλ θνξέσλ πνπ 

ζα αλαιάβνπλ ηελ πινπνίεζε. 

Σέινο ν λφκνο πξνβιέπεη φηη ην πεξηερφκελν ηεο ζχκβαζεο πξέπεη λα θαιχπηεη: 

 Σν αληηθείµελν ηεο ζχµπξαμεο - ε εθηέιεζε έξγσλ ή/θαη ε παξνρή 

ππεξεζηψλ.  

 Σν αληάιιαγµα πνπ ζα δηθαηνχληαη νη ηδηψηεο, θαζψο θαη νη θίλδπλνη πνπ ζα 

αλαιαµβάλνπλ.  

 Σελ εμαζθάιηζε ησλ πεγψλ ησλ θεθαιαίσλ πνπ ζα απαηηεζνχλ, είηε ζην 

ζχλνιφ ηνπο, είηε ελ µέξεη, ε νπνία είλαη επζχλε ησλ ηδησηηθψλ θνξέσλ.  

 Σν ζπλνιηθφ πξνυπνινγηδφκελν θφζηνο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ή ηεο παξνρήο 

ηεο ππεξεζίαο δελ ζα κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πνζφλ ησλ 200 εθαηνκκπξίσλ 

επξψ, εθηφο αλ ε Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή απνθαζίζεη νκφθσλα λα εληάμεη θαη 

κία ζχκπξαμε κεγαιχηεξνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

1. 2 Ανηαποδοηικά και μη ανηαποδοηικά έπγα ΣΓΙΤ  

Αληαπνδνηηθά έξγα ΓΗΣ είλαη εθείλα ηα έξγα ή νη ππεξεζίεο, γηα ηηο νπνίεο εθηφο 

ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηεο θαηαζθεπήο θαη ηεο ζπληήξεζήο ηνπο, νη 

ηδησηηθνί θνξείο αλαιακβάλνπλ θαη ηελ εθκεηάιιεπζή ηνπο. Ζ εθκεηάιιεπζε απηή 

ζπλδέεηαη κε ηελ είζπξαμε ηειψλ απφ ηνπο ρξήζηεο ηνπ έξγνπ ή ηεο ππεξεζίαο, κέζσ 

ηεο νπνίαο νη ηδησηηθνί θνξείο απνπιεξψλνπλ ηελ αξρηθή επέλδπζε θαη πξνζδνθνχλ 

ζηελ εμαζθάιηζε  εχινγνπ θέξδνπο. Σν χςνο ησλ ηειψλ, νη πξνυπνζέζεηο θαη ν 

ηξφπνο είζπξαμήο ηνπο πξνζδηνξίδνληαη κε αθξίβεηα ζηε ζχκβαζε ζχκπξαμεο πνπ 

ζπλάπηεηαη κεηαμχ ηνπ ηδησηηθνχ θνξέα θαη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. ηελ πεξίπησζε 

ησλ αληαπνδνηηθψλ έξγσλ ΓΗΣ, νη ηδησηηθνί θνξείο αλαιακβάλνπλ, εθηφο απφ ηνπο 
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θηλδχλνπο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηεο θαηαζθεπήο, θαη ηνλ θίλδπλν ηεο δήηεζεο - ην 

εάλ δειαδή νη πνιίηεο ζα θάλνπλ ηελ πξνβιεπφκελε ρξήζε ηνπ έξγνπ ή ηεο 

ππεξεζίαο - ψζηε θαη’ επέθηαζε νη ηδηψηεο λα κπνξέζνπλ λα εηζπξάμνπλ ηα 

πξνζδνθψκελα απφ ηελ ζχκπξαμε έζνδα. Μεηά ην πέξαο ηεο ζπκβαηηθήο πεξηφδνπ 

ιεηηνπξγίαο ην έξγν κεηαβηβάδεηαη ζην δεκφζην. ηελ πεξίπησζε πνπ ην έξγν δελ 

είλαη πιήξσο αληαπνδνηηθφ, ε βησζηκφηεηα ηεο επέλδπζεο  κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί 

θαη κε ηε ρξεκαηνδνηηθή ζπκβνιή ηνπ δεκνζίνπ είηε κε εθάπαμ πνζφ θαηά ηελ 

πεξίνδν θαηαζθεπήο, είηε κε ηκεκαηηθέο θαηαβνιέο θαηά ηελ πεξίνδν ιεηηνπξγίαο. 

πλήζε αληαπνδνηηθά έξγα είλαη ηα ζπγθνηλσληαθά έξγα (ιηκάληα, αεξνδξφκηα, 

ζηδεξφδξνκνη, ζηαζκνί απηνθηλήησλ θιπ), πεξηβαιινληηθά έξγα (χδξεπζε, 

απνρέηεπζε, δηαρείξηζε απνβιήησλ), ελεξγεηαθά έξγα, έξγα ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο 

θαη ζεκαηηθά πάξθα. 

 

Γηάγξακκα 2: Αληαπνδνηηθά Έξγα ΣΓΙΤ (Πεγή: Υπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη 

Οηθνλνκηθώλ, ΣΓΙΤ: Σπλνπηηθόο Οδεγόο, 2006)  

ηα κε  αληαπνδνηηθά έξγα ΓΗΣ δελ ππάξρεη ην ζηνηρείν ηεο εθκεηάιιεπζεο γηα 

ηνπο ηδησηηθνχο θνξείο. Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα θνηλσληθνχ ραξαθηήξα ππνδνκέο ή  

ππεξεζίεο ησλ νπνίσλ ηε ιεηηνπξγία αλαιακβάλεη ην θξάηνο θαη απνιακβάλνπλ 

δσξεάλ νη πνιίηεο. ε απηνχ ηνπ είδνπο ηηο ζπκπξάμεηο νη ηδηψηεο αλαιακβάλνπλ ηελ 
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πινπνίεζή ηνπο, απνπιεξψλνληαη απεπζείαο απφ ην δεκφζην ηνκέα θαη 

αλαιακβάλνπλ θηλδχλνπο πνπ αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ζηε ρξεκαηνδφηεζε θαη ηελ 

θαηαζθεπή θαη φρη ζηε δήηεζε γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν ή ηελ ππεξεζία. 

Αλαιακβάλνπλ σζηφζν ηνλ θίλδπλν ηεο δηαζεζηκφηεηαο, δειαδή, ηε δηαρείξηζε θαη 

ζπληήξεζε ηεο ππνδνκήο ή ηεο ππεξεζίαο, ψζηε λα ηελ θαζηζηνχλ δηαζέζηκε κε 

ζαθψο νξηζκέλεο απφ ην δεκφζην πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο 

θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. Μεηά ην πέξαο ηεο ζπκβαηηθήο πεξηφδνπ 

ιεηηνπξγίαο ην έξγν πεξηέξρεηαη ζην Γεκφζην.  

Γηάγξακκα 3: Αληαπνδνηηθά Έξγα ΣΓΙΤ (Πεγή: Υπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη 

Οηθνλνκηθώλ, ΣΓΙΤ: Σπλνπηηθόο Οδεγόο, 2006)  

Σα κε αληαπνδνηηθά έξγα ΓΗΣ είλαη ζπλήζσο έξγα θνηλσληθνχ ραξαθηήξα. Σέηνηα  

έξγα, είλαη ηα ζρνιεία, ηα λνζνθνκεία, ηα θηίξηα δεκφζησλ ππεξεζηψλ, ε παξνρή 

ππεξεζηψλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη κεραλνγξάθεζεο, θαζψο θαη ηα ζπγθνηλσληαθά  

έξγα κε ρακειή δήηεζε (επαξρηαθνί νδνί, δεκφζηεο ζπγθνηλσλίεο θιπ). 
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1.3 Τα ζημανηικόηεπα οθέλη από ηην εθαπμογή ηος ζςζηήμαηορ ηων 

ΣΓΙΤ  

 

Βαζηθή αξρή αλαθνξηθά κε ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ ΓΗΣ 

είλαη ε βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο απνδνηηθφηεηαο (value for money) ησλ πφξσλ ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα θαηά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ κε:  

 Σε ζαθή νξηνζέηεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ δεκνζίνπ, κέζσ ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη 

ηεο θαηαζθεπήο ππνδνκψλ πνπ ζα πξνσζνχλ καθξνπξφζεζκα ηελ φζν ην 

δπλαηφλ πην απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ έξγσλ.  

 Πεξηζζφηεξεο θαη πνηνηηθφηεξεο ππεξεζίεο ηαρχηεξα θαη ζην αλακελφκελν 

θφζηνο, δειαδή πινπνίεζε ησλ έξγσλ εληφο πξνυπνινγηζκνχ θαη 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο. χκθσλα κε ην National Audit Office ηεο Μεγάιεο 

Βξεηαλίαο, νη ΓΗΣ εμνηθνλνκνχλ ρξφλν θαη ρξήκα, θαζψο 76% ησλ έξγσλ 

παξαδίδνληαη ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο (έλαληη κφιηο 27% κε ηνλ 

παξαδνζηαθφ ηξφπν) θαη 78% ησλ έξγσλ νινθιεξψλνληαη εληφο ηνπ 

πξνβιεπφκελνπ πξνυπνινγηζκνχ (έλαληη κφιηο 30% κε ηνλ παξαδνζηαθφ 

ηξφπν). 

 Οξζνινγηθφηεξε θαηαλνκή ησλ επελδπηηθψλ θηλδχλσλ-ξίζθσλ. Σα έξγα ΓΗΣ 

εκπεξηέρνπλ θηλδχλνπο ηφζν γηα ην δεκφζην ηνκέα φζν θαη γηα ηνπο 

ηδησηηθνχο θνξείο πνπ ζα ηα πινπνηήζνπλ. Οη θίλδπλνη πνηθίιινπλ θαη πξέπεη 

λα θαηαλέκνληαη αλάκεζα ζηα εκπιεθφκελα κέξε κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε ην 

θάζε έλα απφ απηά λα αλαιακβάλεη ην ξίζθν πνπ κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί 

θαιχηεξα.. ηφρνο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο είλαη ε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ 

επελδπηηθνχ ξίζθνπ, ρσξίο λα ηίζεηαη ζε θίλδπλν ε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ππάξρεη δπλαηφηεηα λα κείσζεο ησλ θηλδχλσλ αλάινγα κε ηελ 

επίηεπμε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ. Έηζη, νη ππεξβάζεηο ρξφλνπ, γηα 

παξάδεηγκα, απνηξέπνληαη δηφηη ν αλάδνρνο δελ πιεξψλεηαη κέρξη λα 

ιεηηνπξγήζεη έλα έξγν (π.ρ. λνζνθνκείν, ζρνιείν, ζχζηεκα αζθαιείαο θιπ). 

Ή, γηα παξάδεηγκα, εάλ ν αλάδνρνο δελ αληαπνθξηζεί ζηα πξφηππα πνηφηεηαο 

ηνπ ζπκβνιαίνπ ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο, ηφηε νη πιεξσκέο δελ ζα είλαη 

νη πξνβιεπφκελεο θ.ν.θ. 
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 Σν ζρεδηαζκφ ηνπ έξγνπ έηζη ψζηε λα δηαηεξείηαη ε αμία ηνπ κέρξη ην ηέινο 

ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα ελαιιαθηηθήο ρξήζεο ηνπ κεηά ηελ 

εθπλνή ηνπ ζπκβνιαίνπ.  

 Σε δπλαηφηεηα, κέζσ θνηλνπξαμηψλ δηαθφξσλ κνξθψλ, πξνψζεζεο έξγσλ 

πνπ δελ ζα κπνξνχζε λα αλαιάβεη νηθνλνκηθά ν δεκφζηνο ηνκέαο κφλνο ηνπ. 

Οη ΓΗΣ πξνζθέξνπλ επίζεο ηελ επθαηξία ζην θξάηνο λα πξνγξακκαηίζεη 

θαιχηεξα ηηο δαπάλεο ηνπ.  

 Σελ επίηεπμε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο κε ηελ νκαδνπνίεζε νκνεηδψλ έξγσλ 

ζχκπξαμεο, φηαλ δηακνηξάδεηαη ε ρξήζε ζηνηρείσλ παγίνπ θεθαιαίνπ.  

 Δλζσκάησζε ηερλνγλσζίαο θαη θαηλνηνκίαο απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ζην 

δεκφζην. Έηζη κέζσ ησλ ζπκπξάμεσλ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζην δεκφζην 

ηνκέα λα εηζαγάγεη λέα ηερλνγλσζία, λα θαηαξηίζεη θαιχηεξα ηα ζηειέρε ηνπ 

θαη, επνκέλσο, λα γίλεη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθφο ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ. 

 Πξνψζεζε ησλ παξαγσγηθψλ επελδχζεσλ θαη αχμεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο. 

 Απειεπζέξσζε πφξσλ γηα ηελ πινπνίεζε άιισλ έξγσλ πνπ δελ κπνξνχλ λα 

πινπνηεζνχλ κε ΓΗΣ. 

πλνςίδνληαο ηα παξαπάλσ, νη δεκφζηνη θνξείο κπνξνχλ λα νινθιεξψζνπλ ηαρχηεξα 

πεξηζζφηεξα έξγα μεπεξλψληαο ην πξφβιεκα ησλ πεξηνξηζκέλσλ νηθνλνκηθψλ 

δηαζεζίκσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ αθνινπζψληαο ηελ παξαδνζηαθή κέζνδν 

πξνθήξπμήο ηνπο. ε φ,ηη αθνξά ζηελ θαηαζθεπή, ην ζχζηεκα ησλ ΓΗΣ δίλεη 

θίλεηξα ζηνπο ηδηψηεο λα ζρεδηάδνπλ εμ αξρήο ην έξγν, ψζηε ζην κέιινλ λα κπνξνχλ 

λα ην ζπληεξήζνπλ απνδνηηθφηεξα θαη νηθνλνκηθφηεξα, θαζψο θαη λα ην παξαδίλνπλ 

λσξίηεξα πξνο ρξήζε. Ζ θχξηα σθέιεηα βάζεη ηεο νπνίαο εθηηκάηαη ε πξνζθνξά ησλ 

ΓΗΣ είλαη ε θαιχηεξε νηθνλνκηθή απνδνηηθφηεηα ηνπ έξγνπ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

δσήο ηνπ.  

1.4 Κπίζιμοι παπάγονηερ για ηην επιηςσία ηων ΣΓΙΤ  

Ζ δηεζλήο εκπεηξία κέρξη ζήκεξα έρεη δείμεη φηη πξνθεηκέλνπ νη πκπξάμεηο 

Γεκνζίνπ θαη Ηδησηηθνχ Σνκέα λα έρνπλ ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα είλαη 

απαξαίηεηεο θάπνηεο πξνυπνζέζεηο, φπσο: 

 Πνιηηηθή βνχιεζε γηα αλάπηπμε έξγσλ κε ΓΗΣ. 

 Καηάιιειν λνκνζεηηθφ θαη νηθνλνκηθφ πιαίζην. 
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 Πξνζεθηηθή επηινγή θαηάιιεισλ έξγσλ. Γελ είλαη απαξαίηεηε αιιά νχηε 

εθηθηή ε πινπνίεζε φισλ ησλ έξγσλ κε ηε κνξθή ησλ ζπκπξάμεσλ. Γηα 

παξάδεηγκα, ζήκεξα ζηελ Μεγάιε Βξεηαλία κφλν ην 12-15% ησλ δεκφζησλ 

έξγσλ γίλνληαη κε ζπκπξάμεηο. 

 Δπηινγή έξγσλ πνπ εληάζζνληαη ζε επξχηεξν ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ 

αλάπηπμεο.  

 Σππνπνίεζε δηαδηθαζηψλ γηα ηελ κείσζε ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ θφζηνπο ηεο 

δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο. 

 Ηθαλφηεηα ηνπ Γεκνζίνπ λα αληαπνθξηζεί ζεηηθά ζηελ πνιππινθφηεηα ησλ 

ζπκβάζεσλ έξγσλ ΓΗΣ.  

 Ζ κεγηζηνπνίεζε ηνπ νθέινπο ζε ζρέζε κε ην θφζηνο ή αιιηψο ε επίηεπμε ηεο 

κέγηζηεο απνδνηηθφηεηαο (efficiency) απφ ηελ πιεπξά ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα.. 

Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, ζπκβάιινπλ ε επηινγή ηνπ θαηαιιειφηεξνπ 

επελδπηηθνχ ζρήκαηνο (εκπεηξία, ηερληθή θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά θ.ιπ.), 

θαζψο θαη ν ζρεδηαζκφο ηνπ εκπνξηθνχ θαη ζπκβαηηθνχ παθέηνπ κεηαμχ ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο θαη ηνπ consortium. Δπίζεο, ε δεκηνπξγία ηνπ 

θαηάιιεινπ κεραληζκνχ γηα ηνλ έιεγρν ηεο επίηεπμεο ηεο απνδνηηθφηεηαο 

θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ είλαη ζεκαληηθή θαη κπνξεί λα επηηεπρζεί θαη 

κέζσ ελφο ζπζηήκαηνο ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο (benchmarking). 

 Ζ δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ (θαηαζθεπαζηηθνχ, ρξεκαηνπηζησηηθνχ θαη 

έγθαηξεο παξάδνζεο) θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα αληαπφθξηζεο ηνπ αλαδφρνπ ζ’ 

απηφλ. 

 Οη ζπκβάζεηο λα εμαζθαιίδνπλ ηελ νηθνλνκηθή απνδνηηθφηεηα θαη ηελ 

ρξεκαηνδφηεζε (“bankability”) ησλ έξγσλ πνπ επηιέγνληαη σο ΓΗΣ. 

 Δθδήισζε ελδηαθέξνληνο απφ κέξνπο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. 

 Αμηνπνίεζε ηεο δηεζλνχο εκπεηξίαο. Γηα παξάδεηγκα, νη ζπκβάζεηο πξέπεη λα 

είλαη φζν ην δπλαηφλ πην απιέο θαη λα κελ ρξεζηκνπνηεζνχλ σο έκκεζνο 

ηξφπνο ηδησηηθνπνηήζεσλ. Οη ΓΗΣ είλαη ηξφπνο θαηαζθεπήο, δηαρείξηζεο, 

ρξεκαηνδφηεζεο θιπ δεκνζίσλ έξγσλ, δελ είλαη ηξφπνο ηδησηηθνπνίεζεο. 

Όπνπ νη ΓΗΣ ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο έκκεζεο ηδησηηθνπνηήζεηο (π.ρ ζε 

νξηζκέλα λνζνθνκεία ζην Ζλ. Βαζίιεην) ηα απνηειέζκαηα δελ ήηαλ 

ελζαξξπληηθά αθνχ νδήγεζαλ ζε αχμεζε ηνπο θφζηνπο. 
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 Βειηίσζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο ρψξαο κε ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξφλνπ. ε πεξίπησζε ρεηξνηέξεπζή ηεο, νη ΓΗΣ ζα ηελ επηβαξχλνπλ αθφκε 

πεξηζζφηεξν, αθνχ κεηαθπιχνπλ ην θφζηνο ησλ έξγσλ ζην κέιινλ.  

 Αλάπηπμε επξχηεξνπ θιίκαηνο ζπλεξγαζίαο δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα. 

 

Σν δεηνχκελν ινηπφλ κέζα απφ ηηο ΓΗΣ είλαη ε αλάπηπμε θαη ε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. H κέζνδνο ηεο ζχκπξαμεο κε ηνλ Ηδησηηθφ 

ηνκέα έρεη θαηαδεηρζεί δηεζλψο φηη απνηειεί, όσι πανάκεια, αιιά έλα 

απνηειεζκαηηθφ κέζν πινπνίεζεο ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ. 

2. Η εςπωπαϊκή αγοπά ηων ΣΓΙΤ 

Ζ επξσπατθή αγνξά ησλ ΓΗΣ ζε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία (ζε θεθαιαηαθή αμία) 

κεγεζχλζεθε πάλσ απφ δχν θνξέο αλάκεζα ζην 2004 (απφ 20,2 δηζεθ. επξψ) θαη ην 

2005 (ζε 53,8 δηζεθ.). 

ηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ε αγνξά ησλ ΓΗΣ γηα ην 2004/2005 ζε 

ζχγθξηζε κε ην 2003/2004. Οη αξηζκνί ζηηο παξελζέζεηο ππνδεηθλχνπλ ην πνζνζηφ 

αχμεζεο ηεο αγνξάο. Οη ρψξεο κε ηε κεγαιχηεξε αχμεζε είλαη απηέο πνπ δελ είραλ 

θαζφινπ έξγα ΓΗΣ ην πξνεγνχκελν έηνο. Δθηφο απφ απηέο, νη ρψξεο εθείλεο πνπ 

εκθάληζαλ ηε κεγαιχηεξε αχμεζε ζε ζπκπξάμεηο θαηά ην 2004/2005 ήηαλ ε 

Γεξκαλία, ε Πνξηνγαιία θαη ε Ηηαιία. 

Πίλαθαο 1: Η αγνξά ΣΓΙΤ ζηελ Δπξώπε 

2004/2005  ΥΧΡΔ Δ ΔΚΑΣ. € 

(% ΑΤΞΖΖ 

04/05) 

2003/2004 Δ 

ΔΚΑΣ. € 

1 Ηηαιία 22451*(137) Ηηαιία 9448* 

2 Ηζπαλία 10341 (95) Ηζπαλία 5288 

3 Γεξκαλία 8151 (600) Γαιιία 1280 

4 Γαιιία 2400 (87) Γεξκαλία 1163 

5 Πνξηνγαιία 1830 (335) Ηξιαλδία 707 

6 Απζηξία 1695 (λέα) Οπγγαξία  450 

7 Ηξιαλδία 1497 (λέα) Πνξηνγαιία 420 

8 Οιιαλδία 1177 (λέα) Κξναηία 372 
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9 Ρνπκαλία  1173 (λέα) Οιιαλδία 193 

10 Βέιγην 1055 (λέα) Ννξβεγία 125 

Πεγή: DLA Report 2005 

Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ΓΗΣ ζηνλ επξσπατθφ ρψξν αθνξνχλ ζηελ 

θαηαζθεπή νδηθψλ αμφλσλ, ελψ κφιηο ην 8% ηεο ζπλνιηθήο ηνπο αμίαο αθνξά ζε 

έξγα θαη ππνδνκέο πιεξνθνξηθήο (βιέπε δηάγξακκα 3). Αλ φκσο αθαηξεζεί ην 

πνζνζηφ ησλ ΓΗΣ πνπ αθνξά ζηελ θαηαζθεπή νδηθψλ αξηεξηψλ παξαηεξνχκε φηη ηα 

έξγα πιεξνθνξηθήο απνηεινχλ ην ηξίην θαηά ζεηξά πεδίν εθαξκνγήο ησλ ΓΗΣ κεηά 

ηα έξγα θαηαζθεπήο ζηδεξνδξφκσλ θαη ηα έξγα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία (βιέπε 

δηάγξακκα 4). 

8%

0,75%

9%

1%

15%

4%

62%

0,25%

Αεποδπόμια Πληποθοπική

Ψςσαγωγία Υγεία
Εκπαίδεςζη Σιδηπόδπομορ

Κςβεπν. Γπαθ./θςλακέρ/δικαζηήπια Δπόμοι

 

Γηάγξακκα 4: Καηαλνκή ησλ ΣΓΙΤ (by capital value) αλά πεδίν εθαξκνγήο (Πεγή: 

DLA Report 2005) 
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1,00%

21%

2,00%

24%

3%

39%

10%

Αεποδπόμια Πληποθοπική

Ψςσαγωγία Υγεία

Εκπαίδεςζη Σιδηπόδπομορ

Κςβεπν. Γπαθ./θςλακέρ/δικαζηήπια

 
 

Γηάγξακκα 5: Καηαλνκή ησλ ΣΓΙΤ (by capital value) αλά πεδίν εθαξκνγήο 

εμαηξνπκέλσλ ησλ νδηθώλ αμόλσλ ( Πεγή: DLA Report 2005) 

 

2.1 ΣΓΙΤ ζηη Μεγάλη Βπεηανία 

ηηο αξρέο ηηο δεθαεηίαο ηνπ 90 άξρηζαλ γηα πξψηε θνξά λα πινπνηνχληαη ζηε 

Μεγάιε Βξεηαλία έξγα κε ηελ εθαξκνγή ηεο πξσηνβνπιίαο ηδησηηθήο 

ρξεκαηνδφηεζεο (Private Finance Initiative). Αξρηθά αληηκεησπίζηεθαλ πνιιέο 

δπζθνιίεο πνπ ζρεηίδνληαλ θπξίσο κε ηελ έιιεηςε εκπεηξίαο απφ ην δεκφζην θαη ηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα, ην πςειφ θφζηνο ζπκκεηνρήο ζηνπο δηαγσληζκνχο, ηνλ κε ζαθή 

πξνζδηνξηζκφ ησλ πξνδηαγξαθψλ ησλ έξγσλ, ηελ έιιεηςε ηππνπνηεκέλσλ ηεπρψλ θαη 

ζπκβάζεσλ, θαη ηελ έιιεηςε θεληξηθνχ ζρεδηαζκνχ.  

Σν 2000, ην δεκφζην έρνληαο ζπζζσξεχζεη πηα ζεκαληηθή εκπεηξία ζηελ δηαρείξηζε 

έξγσλ κε ηε κνξθή ησλ ζπκπξάμεσλ, πξνρσξεί ζηε ζεζκνζέηεζε ησλ ΓΗΣ δίλνληαο 

κηα πην επξεία δηάζηαζε ζηνλ φξν αθνχ πεξηιακβάλεη εθηφο απφ ην PFI, ηηο 

ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο (concession agreements) θαη ηηο θνηλνπξαμίεο (joint 

ventures). Δπίζεο ηδξχεηαη ην Partnership UK, κηα ΓΗΣ κε ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν πνπ 

ζε ζπλεξγαζία κε ην National Audit Office είλαη ππεχζπλε γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηνλ 

έιεγρν ησλ ζπκβάζεσλ ζηε Μεγάιε. Βξεηαλία.  
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Σν δηάγξακκα 6 παξνπζηάδεη ηελ αμία θαη ηνλ αξηζκφ ησλ έξγσλ ΓΗΣ ζηε Μεγάιε 

Βξεηαλία απφ ηελ έλαξμε ηνπ ζεζκνχ ζηε ρψξα απηή έσο θαη ην 2005. Μέρξη θαη ην 

Μάξηην ηνπ 2006 είραλ ζπκβαζηνπνηεζεί πεξηζζφηεξεο απφ 700 ζπκπξάμεηο κε 

ζπλνιηθή αμία πνπ μεπεξλνχζε ηα 46 δηζεθαη. ζηεξιίλεο.  

Γηάγξακκα 6: Κεθαιαηαθή αμία θαη αξηζκόο έξγσλ ΣΓΙΤ ζηε Μεγάιε Βξεηαλία  

ην ζχλνιν ησλ ζπκβάζεσλ απηψλ ηζρπξή είλαη θαη ε παξνπζία ησλ ΟΣΑ κε 200 

πεξίπνπ έξγα, ελψ 500 απφ ηηο ζπκβάζεηο αθνξνχλ έξγα ζε ιεηηνπξγία. Δπηπιένλ απφ 

ην 1997 κέρξη θαη ζήκεξα νη επελδχζεηο ζε ΓΗΣ θπκαίλνληαη κεηαμχ 2 θαη 4 δηζεθ. 

ζηεξιηλψλ ην ρξφλν.  

Σν πνζνζηφ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ζε δεκφζηεο ππνδνκέο πνπ πξνέξρεηαη απφ ΓΗΣ 

ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, αλέξρεηαη θαηά κέζν φξν ζε 12% πεξίπνπ γηα φιν ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα εθαξκνγήο ηνπ ζεζκνχ. Σν ζρεηηθά κηθξφ θαη ζηαζεξφ πνζνζηφ ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο απφ ΓΗΣ νθείιεηαη θπξίσο ζην φηη ππήξρε πξνζεθηηθή πξνζέγγηζε 

ζην ζέκα απηφ κεηά απφ θάπνηα απνηπρεκέλα παξαδείγκαηα ζηα αξρηθά ζηάδηα 

εθαξκνγήο ηνπ ζεζκνχ. Δπηπιένλ νη ΓΗΣ βξίζθνπλ εθαξκνγή θαηά θχξην ιφγν ζε 

ηνκείο βαζηθψλ ππνδνκψλ, φπνπ φκσο ππάξρεη ηαπηφρξνλα κεγάιε επρέξεηα επηινγήο 

ελαιιαθηηθψλ ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ θαη ζρεκάησλ.  

ην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί θαίλεηαη ε θαηαλνκή ησλ ΓΗΣ γηα ην 2004 κε βάζε 

ηνλ ηνκέα εθαξκνγήο ηνπο. Δίλαη θαλεξφ φηη ν ηνκέαο ησλ κεηαθνξψλ έρεη πνιχ 
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ζεκαληηθφ ξφιν, ελψ αθνινπζνχλ κε πνιχ κηθξφηεξα πνζνζηά ηα έξγα πνπ αθνξνχλ 

ζηελ πγεία, ηα ζρνιεία, αιιά θαη ηηο ΓΗΣ ζηνλ ηνκέα ησλ Σερλνινγηψλ 

Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ. 

15,2%

9,8%

7,2%

4,2%

1,5%
4,7%

1,2%

46,9%

1,6%

7,7%

Μεηαθοπέρ

Υγεία

Σσολεία

Εξοπλιζμόρ & γπαθ.

ΤΠΕ

Διαθ. ςποδομέρ

Έπγα ζηέγαζηρ

Άλλα έπγα

Φςλακέρ

Εκπαίδεςζη

 

Γηάγξακκα 7: Καηαλνκή ΣΓΙΤ κε βάζε ησλ ηνκέαο εθαξκνγήο ηνπο (2004) 

Πεγή: Partnership UK 

Όζνλ αθνξά ηηο ΓΗΣ ζηνλ ηνκέα ησλ ΣΠΔ, νη πεξηζζφηεξεο ζρεηίδνληαη κε 

ππνδνκέο πιεξνθνξηθήο (information technology infrastructure). ηελ πιεηνςεθία 

ηνπο έγηλαλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο, επεηδή απηφ θαίλεηαη 

φηη δηαζέηεη πεξηζζφηεξεο γλψζεηο αλαθνξηθά κε ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Δπίζεο νη ζπγθεθξηκέλεο ΓΗΣ αθνξνχζαλ έξγα 

ζρεηηθά απιά ζην ζρεδηαζκφ, κε ζαθείο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη εχθνια 

πξνζδηνξηδφκελα ηειηθά παξαδνηέα.  

2.2 Πεδία εθαπμογήρ ηων ΣΓΙΤ 

Ζ δηεζλήο εκπεηξία έρεη δείμεη φηη ππάξρεη έλα επξχ πεδίν εθαξκνγήο γηα ηελ 

θαηαζθεπή έξγσλ ή ηελ παξνρή ππεξεζηψλ κέζσ ΓΗΣ¨, φπσο γηα παξάδεηγκα: 

 Κηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο. Γηθαζηηθά κέγαξα, λνκαξρηαθά/ δεκνηηθά κέγαξα, 

ππεξεζίεο κεηεγθαηάζηαζεο, εζηίεο θνηλσληθήο πξφλνηαο, δηαρείξηζε αθίλεηεο 

πεξηνπζίαο 
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 Πεξηβάιινλ: Γηαρείξηζε ζηεξεψλ &  πγξψλ απνβιήησλ, παξνρή ππεξεζηψλ 

χδξεπζεο θαη άξδεπζεο, δηαρείξηζε πεγψλ ελέξγεηαο. 

 Φπραγσγία: Σνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο, ζεκαηηθά πάξθα, εκπνξηθά θέληξα, 

ρψξνη αλαςπρήο, εθζεζηαθνί ρψξνη, αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο. 

 Παηδεία-εθπαίδεπζε. Φνηηεηηθέο εζηίεο, παλεπηζηεκηαθέο εγθαηαζηάζεηο, 

ζρνιεία, βηβιηνζήθεο 

 Τγεία: Ννζνθνκεία, θέληξα πγείαο, θιηληθέο κνλάδεο ζεξαπείαο,  

 Μεηαθνξέο: Απηνθηλεηφδξνκνη,  ηξακ , κεηξφ, αεξνδξφκηα, ιηκάληα, καξίλεο, 

επαξρηαθφ νδηθφ δίθηπν, νδηθφ δίθηπν πφιεσλ, ειεθηξνθσηηζκφο, πάξθηλγθ, 

εκπνξεπκαηηθνί ζηαζκνί 

 Αζθάιεηα: Φπιαθέο, ζεξαπεπηηθέο θνηλφηεηεο,  αζηπλνκηθά ππξνζβεζηηθά 

θέληξα.  

 Άκπλα: ηέγαζε, γξαθεία, θαηαζθεπή βνεζεηηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ, εθπαηδεπηηθά θέληξα, ηειεπηθνηλσλίεο, εμνκνησηέο. 

 Σερλνινγία: Τπεξεζίεο θαη ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο γηα ζρνιεία, 

παλεπηζηήκηα, ππνπξγεία, δεκφζηεο ππεξεζίεο, δίθηπα επηθνηλσλίαο. 

 

ηα έξγα απηά, ν ηδησηηθφο tηνκέαο κπνξεί λα αλαιάβεη ηελ παξνρή ησλ εμήο 

ππεξεζηψλ:  

 ρεδηαζκφ κε βάζε ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο.  

 Καηαζθεπή, είηε κε ηε κνξθή θαηαζθεπήο λέσλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

είηε ηεο νκαδηθήο αλαθαίληζεο κεκνλσκέλσλ ή νκάδσλ εγθαηαζηάζεσλ κίαο 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο. 

 πληήξεζε θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ.  

 πληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ θηηξίνπ. 

 Δζηίαζε 

 ηάζκεπζε απηνθηλήησλ.  

 πληήξεζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ ησλ θηηξίσλ.  

 Αζθάιεηα θαη ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο.  
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3. ΣΓΙΤ ζηον ελληνικό σώπο  

3.1 Η ποπεία ηων έπγων ΣΓΙΤ ζηην Δλλάδα μέσπι ζήμεπα  

Μέρξη ζήκεξα (6/2007), έρνπλ εγθξηζεί έξγα ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 2,5 δηζ. 

Δπξψ (βι. Πίλαθα 2). Γηα απηά έρεη αλαθνηλσζεί θαη ην "εκεξνιφγην" ησλ 

δηαγσληζκψλ πνπ ζα δηεμαρζνχλ ηφζν γηα ηελ εμεχξεζε ησλ ζπκβνχισλ, φζν θαη γηα 

ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ θνηλνπξαμηψλ πνπ ζα αλαιάβνπλ ηε δεκηνπξγία ηνπο.  

Σν ππνπξγείν Οηθνλνκίαο εθηηκά φηη έσο ην ηέινο ηνπ 2007 είλαη πηζαλφλ λα έρνπλ 

πξνθεξπρζεί νη δηαγσληζκνί γηα ηελ επηινγή αλαδφρσλ γηα έξγα πνπ ν 

πξνυπνινγηζκφο ηνπο κπνξεί λα αλέιζεη έσο θαη ηα 650 εθαη. επξψ. ηαδηαθά θαη 

εληφο ηεο πξνζερνχο δηεηίαο θαη ηα ππφινηπα έξγα, απφ ην ζχλνιν ησλ έξγσλ 

πξνυπνινγηζκνχ 2,5 δηζ. επξψ πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ θπβέξλεζε, πξφθεηηαη λα 

ιάβνπλ ην δξφκν ησλ πξνθεξχμεσλ.  

Γηα ηελ έλαξμε ηεο θαηαζθεπήο ησλ πξψησλ έξγσλ απαηηνχληαη αθφκα αξθεηνί 

κήλεο. χκθσλα κε εθηηκήζεηο ηεο εηδηθήο γξακκαηείαο ΓΗΣ, απφ ηελ πξνθήξπμε 

ηνπ δηαγσληζκνχ κέρξη ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ 

αλαδφρνπ ζα κεζνιαβήζεη, ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε, δηάζηεκα 9 έσο 12 κελψλ. 

Aπφ ην ζεκείν απηφ θαη χζηεξα, ε δηεζλήο εκπεηξία έρεη δείμεη, φηη ηα ζπγθεθξηκέλα 

έξγα θαηαζθεπάδνληαη ηαρχηαηα, αθνχ ν αλάδνρνο αξρίδεη λα πιεξψλεηαη απφ ηε 

ζηηγκή πνπ ε ππνδνκή ζα είλαη δηαζέζηκε πξνο ρξήζε.  
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Πίλαθαο 2: Δγθεθξηκέλα έξγα ΣΓΙΤ (Πεγή: Δηδηθή Γξακκαηεία ΣΓΙΤ 

(http://www.sdit.mnec.gr/el/projects/) 

Τομέαρ 

εθαπμογήρ 

Αναθέηοςζα απσή Έπγο Πποϋπολογιζμόρ 

(ζε εκαη. εςπώ) 

 

 

 

 

 

Δθπαίδεπζε  

Ο..Κ Καηαζθεπή θαη ζπληήξεζε  27 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζηελ Αηηηθή  

180 

Καηαζθεπή θαη ζπληήξεζε  31 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζηελ 

Κεληξηθή Μαθεδνλία 

140 

Καηαζθεπή θαη ζπληήξεζε 23 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζηελ 

Αλαηνιηθή Μαθεδνλία, ηε 

Θξάθε ηελ Ήπεηξν θαη ηα λεζηά 

ηνπ Ηνλίνπ  

76 

Γ.Δ.Π.Π. Καηαζθεπή θαη ζπληήξεζε  6 

θηηξηαθψλ ππνδνκψλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ  

100 

 

 

 

Τγεία  

 

ΓΔΠΑΝΟΜ Α.Δ. 

Τινπνίεζε ηνπ λένπ 

νγθνινγηθνχ λνζνθνκείνπ 

Θεζζαινλίθεο  

396 

Τινπνίεζε ηνπ λένπ 

παηδηαηξηθνχ λνζνθνκείνπ 

Θεζζαινλίθεο 

389 

Τινπνίεζε ηνπ λένπ Γεληθνχ 

Ννζνθνκείνπ Πξέβεδαο  

131 

 

 

ηέγαζε 

Γεκφζησλ 

Τπεξεζηψλ  

ΚΔΓ Α.Δ. 

  

Καηαζθεπή θαη ζπληήξεζε 7 

ππξνζβεζηηθψλ ζηαζκψλ 

38 

Καηαζθεπή θαη ζπληήξεζε 11 

θηηξίσλ ηεο ΔΛ.Α 

149 

Σερληθή δηαρείξηζε 4 θηηξίσλ ηεο 

ΔΛ.Α.  

36 

Καηαζθεπή θαη ζπληήξεζε 5 

δηνηθεηεξίσλ Ννκαξρηψλ θαη 

Πεξηθεξεηψλ ζε Πάηξα, Κφξηλζν, 

Λακία,  Σξίθαια θαη Ησάλληλα 

135 

 

Γηθαηνζχλε 

ΘΔΜΗ 

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΖ 

ΑΔ 

Καηαζθεπή θαη ζπληήξεζε 3 

λέσλ θαηαζηεκάησλ θξάηεζεο ζε 

Θεζζαινλίθε, Βφιν θαη Κφξηλζν 

238 

Καηαζθεπή θαη ζπληήξεζε 2 

λέσλ δηθαζηηθψλ κεγάξσλ ζε 

Πάηξα θαη Ζξάθιεην  

120 

Σνπξηζκφο Γεληθή Γξακκαηεία 

Οιπκπηαθήο 

Αμηνπνίεζεο 

Μεηαζθεπή Οιπκπηαθνχ 

Κέληξνπ Φαιήξνπ (ΣΑΔ KWO 

DO) ζε δηεζλέο ζπλεδξηαθφ 

θέληξν  

65 

Ληκεληθέο Τπνπξγείν εκπνξηθήο Δγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία 342 
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ππνδνκέο λαπηηιίαο  ζπζηεκάησλ αζθαιείαο ζε 12 

ιηκάληα ηεο ρψξαο  

Δθηηκήζεηο ηεο εηδηθήο γξακκαηείαο ΓΗΣ αλαθέξνπλ φηη νη πξψηεο θαηαζθεπαζηηθέο 

εξγαζίεο γηα ηέζζεξα ηνπιάρηζηνλ έξγα κπνξνχλ λα μεθηλήζνπλ ζηηο αξρέο ηνπ 2008. 

ηελ θνξπθή ηεο ιίζηαο έλαξμεο πινπνίεζεο βξίζθνληαη ηα έξγα ηεο θαηαζθεπήο ησλ 

επηά ππξνζβεζηηθψλ ζηαζκψλ ζηελ πεξηθέξεηα θαη ηεο αλαθαηαζθεπήο εζσηεξηθψλ 

ρψξσλ ηνπ Κιεηζηνχ Γπκλαζηεξίνπ ζην Οιπκπηαθφ πγθξφηεκα Φαιήξνπ γηα ηε 

δεκηνπξγία δηεζλνχο ζπλεδξηαθνχ θέληξνπ. 

Πέξαλ ησλ ήδε εγθεθξηκέλσλ έξγσλ, εμεηάδεηαη  ε έληαμε θαη λέσλ έξγσλ ηα νπνία ζα 

έρνπλ θαη αληαπνδνηηθφ ραξαθηήξα. Αξκφδηνη θνξείο, θπξίσο ΟΣΑ, έρνπλ ππνβάιιεη 

πξνηάζεηο γηα ηε ζχκπξαμε δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα γηα ηε δηαρείξηζε 

απνξξηκκάησλ, κε θάιπςε ηνπ θφζηνπο κέζσ ησλ ηειψλ πνπ θαηαβάιινπλ νη δεκφηεο. 

Μέρξη ζηηγκήο ηα εγθεθξηκέλα έξγα ΓΗΣ είλαη κε αληαπνδνηηθά, δειαδή 

απνπιεξψλνληαη ζηαδηαθά απφ ην Γεκφζην ρσξίο λα επηβαξχλεηαη ν ηειηθφο ρξήζηεο. 

Σν ζχλνιν ζρεδφλ ησλ εγθεθξηκέλσλ έξγσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Πίλαθα 2 δελ 

αθνξνχλ ζε ΣΠΔ. Χζηφζν ην αληηθείκελν ηεο ΓΗΣ πνπ αθνξά ζηελ εγθαηάζηαζε θαη 

ιεηηνπξγία ζπζηεκάησλ αζθαιείαο ζηνπο 12 ιηκέλεο ηεο ρψξαο έρεη ηζρπξφ 

πιεξνθνξηαθφ πεξηερφκελν. Με δεδνκέλε, ηελ ππνρξέσζε ζπκκφξθσζεο ησλ ιηκέλσλ 

θαη ησλ ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ κε ηελ εζληθή λνκνζεζία θαη ηνπο λένπο 

επξσπατθνχο θαη δηεζλείο θαλνληζκνχο, ζθνπφο ηεο ζχκπξαμεο απηήο, είλαη ε 

δηαζθάιηζε ζπλζεθψλ αζθαιείαο ζηηο παξαπάλσ ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο κε ηε 

ιεηηνπξγία ζπζηεκάησλ αζθαιείαο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο λέεο απαηηήζεηο. Καζ' 

φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκπξαμεο, ε νπνία ζα είλαη 8 ρξφληα απφ ηελ έλαξμε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο, ζα αλαβαζκηζζνχλ ηα παξερφκελα επίπεδα 

αζθάιεηαο θαη ζα επηηεπρζεί ηαρχηεξε θαη ακεζφηεξε θηλεηνπνίεζε θαη ζπληνληζκφο 

ηνπ κεραληζκνχ αζθαιείαο ησλ ιηκέλσλ ζε πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο, κέζα απφ 

ηνλ θαζνξηζκφ πςειψλ πξνδηαγξαθψλ απφδνζεο θαη δηαζεζηκφηεηαο, θαζψο ε ηήξεζή 

ηνπο ζα απνηειεί βαζηθή παξάκεηξν γηα ηελ απνπιεξσκή ηνπ Ηδησηηθνχ Φνξέα πνπ ζα 

επηιεγεί. Ζ επηινγή ηεο ζπκβαηηθήο πεξηφδνπ ησλ νθηψ ρξφλσλ έγηλε κε ζηφρν ηε 

κείσζε ηνπ θηλδχλνπ πνπ αλαιακβάλεη ν Γεκφζηνο Σνκέαο φζνλ αθνξά αθελφο ζηελ 

πηζαλφηεηα ηξνπνπνίεζεο ηεο επξσπατθήο θαη δηεζλνχο λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηηο 

απαηηήζεηο αζθάιεηαο ησλ ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη αθεηέξνπ ζηελ απαμίσζε ησλ 
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ζπζηεκάησλ αζθαιείαο ιφγσ ησλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ ζην ρψξν απηφ. 

Απηή ηε ζηηγκή, αμηνινγνχληαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ ππνπξγείνπ Οηθνλνκίαο 

δεκφζηα έξγα ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 500 εθαη. επξψ, ηα νπνία πξνβιέπεηαη φηη ζα 

πινπνηεζνχλ κε ηε κέζνδν ησλ πκπξάμεσλ Γεκνζίνπ θαη Ηδησηηθνχ Σνκέα. ηφρνο 

ηεο δηαδηθαζίαο απηήο είλαη λα νξηζηηθνπνηεζεί ε ιίζηα εθείλσλ πνπ ζα πξνσζεζνχλ 

πξνο έγθξηζε ζηε ζπλεδξίαζε ηεο Γηππνπξγηθήο Δπηηξνπήο ΓΗΣ, ζηα κέζα Ηνπιίνπ 

2007.  

Δθφζνλ εγθξηζεί ην ζχλνιν ησλ λέσλ απηψλ έξγσλ, ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ησλ 

δεκνζίσλ έξγσλ πνπ ζα πινπνηεζνχλ κέζσ ησλ ΓΗΣ ηα επφκελα ρξφληα ζα αλέιζεη ζε 

2,9 δηζ. επξψ πεξίπνπ. Γχν απφ απηά πξνβιέπεηαη φηη ζα έρνπλ αληαπνδνηηθφ 

ραξαθηήξα, δειαδή κέξνο ηνπ θφζηνπο ζα θαιπθζεί απφ ηνπο ηδηψηεο πνπ ζα 

πιεξψλνπλ γηα ηε ρξήζε ηνπο. Πξφθεηηαη γηα έλα έξγν πνπ πξνβιέπεη ηελ θαηαζθεπή 

θέληξνπ δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη γηα 

έλα αθφκε έξγν πνπ πξνβιέπεη ηελ θαηαζθεπή κνλάδαο βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ ζηε 

Ραθήλα (κέξνο ηνπ θφζηνπο ή φιν ην θφζηνο ζα θαιπθζεί απφ ηηο πιεξσκέο ησλ 

δεκνηψλ πνπ ζα θάλνπλ ρξήζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο). 

Σα δχν απηά έξγα απνηεινχλ ηα πξψηα έξγα αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα πνπ ζα 

πξνσζεζνχλ ζην πιαίζην ησλ ΓΗΣ, θαζψο ην ζχλνιν ησλ έξγσλ πξνυπνινγηζκνχ 2,5 

δηζ. επξψ, πνπ έρνπλ ήδε ιάβεη ην «πξάζηλν θσο», ζα απνπιεξσζνχλ απφ ην δεκφζην 

κε ηελ θαηαβνιή δφζεσλ ζην βάζνο ρξφλνπ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ θάζε ζχκβαζε.  

Ζ επηινγή ηνπ ζρήκαηνο ΓΗΣ πνπ ζα αθνινπζεζεί εμαξηάηαη ηφζν απφ ηε θχζε ηνπ 

ππφ πινπνίεζε έξγνπ ή ππεξεζίαο, φζν θαη απφ ηελ απφθαζε ησλ ίδησλ ησλ θνξέσλ 

ηνπ δεκνζίνπ γηα ην κέγεζνο ηεο εκπινθήο ησλ ηδησηψλ ζε απηή. ε θάζε πεξίπησζε 

φκσο ε απφθαζε γηα ηελ εκπινθή απηή ζα πξέπεη λα ζρεηίδεηαη κε ηε βέιηηζηε 

θαηαλνκή ζε δεκφζην θαη ηδηψηεο θάζε είδνπο θηλδχλνπ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

πινπνίεζε ηεο ζχκπξαμεο. Ζ αλάιεςή ηνπο απφ ην κέξνο εθείλν πνπ είλαη ζε ζέζε λα 

ηνπο δηαρεηξηζηεί θαιχηεξα απνηειεί ην θνκβηθφ ζεκείν επηηπρίαο κίαο ζχκπξαμεο. 

3.2 ΣΓΙΤ  και Οπγανιζμοί Τοπικήρ Αςηοδιοίκηζηρ  

Όπσο είδακε παξαπάλσ, νη ΓΗΣ απνιακβάλνπλ ηειεπηαία κηα ζπλερψο δηεπξπλφκελε 

εθαξκνγή ζηελ επξσπατθή αγνξά, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ λέσλ ρσξψλ-κειψλ ηεο 

Δ.Δ. Μία απφ ηηο εθαξκνγέο ηνπο αθνξά κνξθέο ζπλεξγαζίαο ηδησηψλ επελδπηψλ κε ηηο 
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δεκφζηεο αξρέο, ζηηο νπνίεο αλήθνπλ θαη νη αξρέο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ψζηε λα 

εμαζθαιηζηεί θάπνην κέξνο ή ην ζχλνιν ηεο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ θαηαζθεπή, 

αλαθαίληζε, δηαρείξηζε, ζπληήξεζε κηαο ππνδνκήο θαη ηελ παξνρή κηαο ππεξεζίαο ζε 

δηάθνξνπο ηνκείο. 

Οη δπλαηφηεηεο εθαξκνγήο πκπξάμεσλ Γεκφζηνπ θαη Ηδησηηθνχ Σνκέα απφ ηνπο 

Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο δελ αθνξνχλ απαξαίηεηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

ιεγνκέλσλ κεγάισλ έξγσλ ππνδνκήο, αιιά πεξηζζφηεξν ηελ αλάπηπμε ζπλεξγηψλ γηα 

ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ηνπηθνχ ή πεξηθεξεηαθνχ ραξαθηήξα ζε θιάδνπο φπνπ είηε 

παξνπζηάδεηαη πζηέξεζε ηερλνγλσζίαο ή δηαζέζηκσλ πφξσλ είηε αλακέλεηαη 

κεγαιχηεξε ελ ηέιεη αληαπνδνηηθφηεηα θαη γηα ηνλ ίδην ηνλ ΟΣΑ. Ζ θαηαζθεπή θαη 

ιεηηνπξγία ελφο δεκνηηθνχ ρψξνπ ζηάζκεπζεο κπνξεί π.ρ. λα απνηειέζεη αληηθείκελν 

ΓΗΣ εμίζνπ κε ηε κεραλνξγάλσζε κηαο δεκφζηαο ππεξεζίαο, ή ηε δηαρείξηζε δηθηχσλ 

θνηλήο σθειείαο.  

Οη ΟΣΑ δηαζέηνπλ εμ νξηζκνχ κεγαιχηεξε επειημία δηνίθεζεο, ζπλεπψο, κε ηελ 

απαηηνχκελε πνιηηηθή βνχιεζε θαη ηνλ θαηάιιειν ζπληνληζκφ, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

ππέξβαζεο γξαθεηνθξαηηθψλ αγθπιψζεσλ, θαζψο θαη εθαξκνγήο ηερλνινγηθψλ, 

δηνηθεηηθψλ ή άιισλ θαηλνηνκηψλ γηα ηελ πινπνίεζε ΓΗΣ. Ζ πηζαλή ζπκκεηνρή δε 

κειψλ ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε κηα ΓΗΣ, είηε απφ 

ηελ πιεπξά ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, είηε ηνπ επελδπηή, είηε ρξεκαηνδνηηθψλ ή άιισλ 

ηδξπκάησλ, απνηειεί ζεκαληηθφ θξηηήξην γηα ηελ πηνζέηεζε ηεο κεζφδνπ θαη κπνξεί λα 

εμαζθαιίζεη ηελ πςειφηεξε θνηλσληθννηθνλνκηθή απνδνηηθφηεηα ησλ ζπκπξάμεσλ 

απηψλ.  

Οη ΓΗΣ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζε έλα επξχ θάζκα δξάζεσλ, πνπ αθνξνχλ ζηε 

κειέηε, ηελ θαηαζθεπή, ηε ρξεκαηνδφηεζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ έξγσλ θαη ησλ 

ππεξεζηψλ αιιά θαη ζηελ αμηνπνίεζε ηεο δεκνηηθήο πεξηνπζίαο. 

Σα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηνπο ΟΣΑ είλαη ζεκαληηθά θαη αλαθέξνληαη ζηε 

ζπλέρεηα: 

 Ζ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε εμαζθαιίδεη ηελ πξφζβαζή ηεο ζε έλα θάζκα 

εηδηθνηήησλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα πνπ ηεο επηηξέπεη λα παξέρεη 

απνηειεζκαηηθφηεξεο θαη ιηγφηεξν δαπαλεξέο ππεξεζίεο. (ηελ έγθαηξε θαη 

απνηειεζκαηηθή νινθιήξσζε ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ έξγσλ ,ηνλ έιεγρν θαη 

ην πεξηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο ηνπο, ηελ απνηειεζκαηηθή επνπηεία ηεο εθηέιεζεο 
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ησλ έξγσλ).  

 Ο ηδησηηθφο ηνκέαο αλαιακβάλεη κία ζεηξά απφ θηλδχλνπο, ηνπο νπνίνπο ζην 

πιαίζην κηαο παξαδνζηαθήο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζα ηνπο αλειάκβαλε 

απνθιεηζηηθά ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. 

 Ζ απνθπγή ηεο επηβάξπλζεο ηνπ δεκνηηθνχ ρξένπο θαη θαηά ζπλέπεηα ησλ 

δεκνηψλ.  

 Ζ κεηάγγηζε ηεο εκπεηξίαο θαη ηεο ηερλνγλσζίαο ησλ ηδησηηθψλ θνξέσλ κε ηελ 

ηαπηφρξνλε αμηνπνίεζε ησλ αλζξψπηλσλ θαη νηθνλνκηθψλ πφξσλ ησλ ΟΣΑ 

 Ζ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο πινπνίεζεο θαη ηεο κεηαγελέζηεξεο δηαρείξηζεο ησλ 

έξγσλ  

 Ζ θαιχηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε αμηνπνίεζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπο, ε νπνία 

ζπρλά παξακέλεη αλεθκεηάιιεπηε, ειιείςεη πφξσλ θαη ηερλνγλσζίαο. 

 Ζ ηαρχηεξε νινθιήξσζε θαη απφδνζε ησλ έξγσλ ζε θνηλή ρξήζε. 

 Ζ απειεπζέξσζε πφξσλ γηα άιια έξγα θαη ππεξεζίεο πνπ δελ πξνζθέξνληαη γηα 

ζπκπξάμεηο κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. 

Ζ θηλεηηθφηεηα γηα ηηο ΓΗΣ ζηελ Απηνδηνίθεζε απνηππψλεηαη θπξίσο απφ ην 

Πξφγξακκα «ΘΖΔΑ», ην νπνίν ρξεκαηνδνηεί θαηά θχξην ιφγν ηελ πξνζπκβαηηθή 

δηαδηθαζία ησλ ΟΣΑ κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, δειαδή ηηο πξνθαηαξηηθέο κειέηεο πνπ 

αθνξνχλ ζηελ ζθνπηκφηεηα ρξήζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ θαηαζθεπήο έξγσλ ή 

παξνρήο ππεξεζηψλ, ζηα έμνδα ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, ζηηο δηαδηθαζίεο 

επηινγήο ηδησηψλ-επελδπηψλ, θαζψο θαη  ζηηο  δηαδηθαζίεο θαηάξηηζεο ζπκβάζεσλ. 

ηφρνο ησλ έξγσλ πξνζπκβαηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ην πξφγξακκα 

«ΘΖΔΑ» είλαη λα πξνεηνηκαζηνχλ νη ΟΣΑ, αιιά λα ελεξγνπνηεζνχλ θαη νη ηνπηθέο 

θνηλσλίεο ζηελ θαηεχζπλζε ησλ έξγσλ ΓΗΣ. ηελ θαηεχζπλζε απηή θαη ζην βαζκφ 

πνπ ε αμηνιφγεζε ηεο Α’ Φάζεο θαηαδείμεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή φηη ε αγνξά 

αληαπνθξίλεηαη ζην αληηθείκελν ηεο .Γ.Η.Σ. θαη ππάξρνπλ ηα ερέγγπα βησζηκφηεηαο, 

ηφηε κπνξεί λα αθνινπζεζεί ε ζρεηηθή δηαδηθαζία ηνπ λ.3389/2005 γηα ηελ ππαγσγή 

θαη ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξνζπκβαηηθήο δηαδηθαζίαο.  

χκθσλα κε ην Πξφγξακκα «ΘΖΔΑ», θαηεγνξίεο έξγσλ/ππεξεζηψλ πξνο 

πινπνίεζε κε ΓΗΣ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ: 
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Τπνπξφγξακκα 1: «Οξγάλσζε θαη αλάπηπμε ησλ ππεξεζηψλ ησλ ΟΣΑ»: 

κεραλνξγάλσζε ΟΣΑ, εθαξκνγή ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο 

Τπνπξφγξακκα 2: «Αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ, πξνψζεζε ηεο εηαηξηθήο ζρέζεο πφιεο θαη 

ππαίζξνπ θαη πξνζηαζία πεξηβάιινληνο»: πγθνηλσληαθά έξγα, χδξεπζε – απνρέηεπζε 

– επεμεξγαζία ιπκάησλ, δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ, εγγεηνβειηησηηθά – αληηπιεκκπξηθά 

έξγα, απαιινηξηψζεηο αθηλήησλ, ηερληθφο θαη κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο ΟΣΑ θ.α. 

Τπνπξφγξακκα 3: «Κνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο ππνδνκέο θαη δξαζηεξηφηεηεο»: έξγα 

ζε πγεία – θνηλσληθή πξφλνηα, αζιεηηθά έξγα, έξγα θαη ππεξεζίεο ζην ρψξν ηνπ 

πνιηηηζκνχ. 

Απφ ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 3, φπνπ θαίλνληαη νη εληαγκέλεο ζην 

«Θεζέα» πξνηάζεηο αλά Πεξηθέξεηα θαη αλά λνκφ, γίλεηαη ζαθέο φηη  νη Πεξηθέξεηεο 

ηεο Αηηηθήο, ηεο Θεζζαιίαο, ηεο Αλαηνιηθήο θαη ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 

είλαη απηέο πνπ έρνπλ θηλεηνπνηεζεί πεξηζζφηεξν. Κάπνηεο άιιεο, φπσο απηέο ηεο 

Ζπείξνπ, ηεο Κξήηεο θαη ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο έρνπλ ειάρηζηε παξνπζία, ελψ 

ππάξρνπλ 9 λνκνί ρσξίο θακία εληαγκέλε πξφηαζε θαη 16 λνκνί κε κφιηο κηα πξφηαζε.  

 

Πίλαθαο 3: Πξνηάζεηο ΟΣΑ γηα πξνεηνηκαζία έξγσλ ΓΗΣ πνπ είλαη εληαγκέλεο ζην 

«ΘΖΔΑ» 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΝΟΜΟ ΤΝΟΛΟ 

ΔΡΓΧΝ 6 

/ 2007 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 

Αηηηθήο Αζελψλ  23  

Αλαηνιηθήο Αηηηθήο  3  

Γπηηθήο Αηηηθήο 2  

Πεηξαηψο 2  

χλνιν 30 1684539 

Αλαηνιηθή  

Μαθεδνλία - 

Θξάθε 

Γξάκαο 3  

Έβξνπ 4  

Καβάιαο 2  

Ξάλζεο 1  

Ρνδφπεο 2  

χλνιν 12 1099000 

Βφξεην Αηγαίν Λέζβνπ 5  

άκνπ 0  

Υίνπ 2  

χλνιν 7 833000 

Γπηηθή Διιάδα Αηησι/λίαο  2  
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Αραΐαο  2  

Ζιείαο 3  

χλνιν 7 593000 

Γπηηθή 

Μαθεδνλία 

Γξεβελψλ 1  

Καζηνξηάο 2  

Κνδάλεο 1  

Φιψξηλαο 0  

 χλνιν 4 303000 

Ζπείξνπ Θεζπξσηίαο 1  

Ησαλλίλσλ 0  

Πξέβεδαο 0  

Άξηαο 1  

χλνιν 2 265000 

Ηφληα Εαθχλζνπ 0  

Κεξθχξαο 3  

Κεθαιινληάο 3  

Λεπθάδαο 0  

χλνιν 6 566000 

Θεζζαιία Καξδίηζαο 2  

Λάξηζαο 2  

Μαγλεζίαο 16  

Σξηθάισλ 3  

χλνιν 23 2001500 

Κεληξηθή 

Μαθεδνλία 

Ζκαζίαο 2  

Θεζζαινλίθεο 11  

Κηιθίο 1  

Πέιιαο 2  

Πηεξίαο 3  

εξξψλ 0  

Υαιθηδηθήο 1  

 χλνιν 20 2419000 

Κξήηε Ζξαθιείνπ 1  

Λαζηζίνπ 0  

Ρεζχκλεο 1  

Υαλίσλ 0  

Γηαλνκαξρηαθφ 1  

χλνιν 3 515000 

Νφηην Αηγαίν Γσδεθαλήζνπ 2  

Κπθιάδσλ 3  

χλνιν 5 438500 

Πεινπνλλήζνπ Αξγνιίδαο 1  

Αξθαδίαο 2  

Κνξηλζίαο 2  

Λαθσλίαο 1  

Μεζζελίαο 1  

χλνιν 7 647000 

ηεξεά Διιάδα Βνησηίαο 1  
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Δπβνίαο 1  

Δπξπηαλίαο 2  

Φζηψηηδαο 2  

Φσθίδαο 2  

χλνιν 8 691000 

ΤΝΟΛΟ  134 12055539 

Πεγή: Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Πξφγξακκα Θεζέαο 

http://www.ypes.gr/thiseas/thiCompCollab.html 

    

Σα έξγα θαηαλέκνληαη ζε 15 θαηεγνξίεο θαη πεξηιακβάλνπλ θπξίσο ρψξνπο 

ζηάζκεπζεο, μελνδνρεηαθέο κνλάδεο θαη ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο, νξεηλφ θαη 

ρηνλνδξνκηθφ ηνπξηζκφ, ζπλεδξηαθνχο ρψξνπο, ζεκαηηθά πάξθα, καξίλεο, αζιεηηθά 

θέληξα θιπ. Υακειή είλαη ε παξνπζία έξγσλ πνπ αθνξνχλ ζηε δηαρείξηζε 

απνξξηκκάησλ θαη απνβιήησλ θαζψο ζε ελεξγεηαθέο ππνδνκέο ζε αλαλεψζηκεο πεγέο 

ελέξγεηαο, ελψ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη  πξνηάζεηο γηα έξγα πνπ ζρεηίδνληαη κε ΣΠΔ. 

Τπνινγίδεηαη φηη απφ ηελ πξφζιεςε ζπκβνχινπ κέρξη ηελ σξίκαλζε – πινπνίεζε ελφο 

έξγνπ ζα απαηηεζνχλ 12-26 κήλεο, σζηφζν δελ ππάξρεη ζαθήο εηθφλα γηα ηνλ κέρξη 

ζήκεξα αξηζκφ ησλ πξνθπξήμεσλ πνπ έρνπλ γίλεη ζε εληαγκέλα έξγα. Δπηπιένλ, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ κέρξη ηψξα εληαγκέλσλ ζηνλ ΘΖΔΑ έξγσλ Ο.Σ.Α. ππνδεηθλχνπλ 

αθελφο ηε ζηελφηεηα πφξσλ ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηελ αλαδήηεζε δηεμφδνπ ζηηο 

ΓΗΣ, αθεηέξνπ ηελ αλάγθε ζχγρξνλνπ θαη νινθιεξσκέλνπ αλαπηπμηαθνχ ζρεδηαζκνχ 

ζε ηνπηθή θιίκαθα, ψζηε ε επηινγή ηεο ζχκπξαμεο κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα λα είλαη 

εθηθηή θαη απνδνηηθή (Βαζαξδάλεο, 2006).  

4. ΣΓΙΤ ζηον ηομέα Τεσνολογιών Πληποθοπικήρ και Δπικοινωνιών  

ην πιαίζην ησλ έξγσλ ΣΠΔ νη ΓΗΣ αθνξνχλ ζηελ επέλδπζε ρξεκάησλ ζε έλα έξγν 

απφ έλαλ πξνκεζεπηή(έο) ηερλνινγίαο, ν νπνίνο απνβιέπεη ζηελ επθαηξία γηα θέξδε αλ 

ην εγρείξεκα απνδεηρζεί επηηπρέο, ελψ ηαπηφρξνλα είλαη δηαηεζεηκέλνο λα αλαιάβεη ην 

ξίζθν ζε πεξίπησζε κε επηηπρνχο έθβαζεο ηνπ φινπ εγρεηξήκαηνο. 

Κπβεξλήζεηο ζε φιν ηνλ θφζκν έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ηηο ΓΗΣ πξνθεηκέλνπ λα 

ρξεκαηνδνηήζνπλ επηηπρψο ηε δεκηνπξγία θαη ηελ παξνρή ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ. 

Μηα θεληξηθή ή ηνπηθή θπβέξλεζε πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ηε κεγαιχηεξε δπλαηή 

απφδνζε απφ κηα ηέηνηα ζχκπξαμε ζα πξέπεη λα έρεη πιήξε επίγλσζε ησλ ζηφρσλ πνπ 

έρνπλ ηεζεί θαη ησλ απνηειεζκάησλ πνπ ζα πξνθχςνπλ, θαζψο θαη θαιή ζπλεξγαζία κε 
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φια ηα εκπιεθφκελα κέξε ηεο. Θα πξέπεη επίζεο λα είλαη δηαηεζεηκέλε λα πξνσζήζεη 

θαη λα θαιιηεξγήζεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηηο εζσηεξηθέο ηεο δηαδηθαζίεο, ην 

πξνζσπηθφ θαη ηελ επηρεηξεκαηηθή ηεο θνπιηνχξα.  

Ζ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε δελ αθνξά απιά ζηε ρξεκαηνδφηεζε ελφο έξγνπ 

πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ. Ζ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη απφ ηελ 

ηνπηθή απηνδηνίθεζε κε ειεθηξνληθφ ηξφπν αθνξά ζηελ εθαξκνγή λέσλ, πην 

απνηειεζκαηηθψλ κεζφδσλ εξγαζίαο γηα ηνπο δήκνπο. Δπηπιένλ, νη ηερλνινγίεο 

πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ ζα πξέπεη λα ελαξκνλίδνληαη κε ηηο αλάγθεο ησλ 

πνιηηψλ θαη ησλ ηνπηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη νη λέεο πξαθηηθέο εξγαζίαο λα επηθέξνπλ ηηο 

επηζπκεηέο αιιαγέο. Αλακθηζβήηεηα, ε επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ πξνυπνζέηεη  έλα 

μεθάζαξν φξακα ηνπ πιαηζίνπ εληφο ηνπ νπνίνπ ζα εθαξκνζηνχλ νη λέεο ηερλνινγίεο.  

Τπάξρεη κηα ζεηξά επηινγψλ νη νπνίεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηελ ηνπηθή 

απηνδηνίθεζε ψζηε λα ελζαξξπλζεί ε ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Οη επηινγέο απηέο πνηθίινπλ απφ ηελ απιή 

ζπιινγή εζφδσλ κέζσ ηεο δηαθήκηζεο ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζε 

ηζηνζειίδεο/δηθηπαθέο πχιεο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο έσο ιχζεηο πξνζηηζέκελεο 

αμίαο κέζσ κηαο ηππηθήο ΓΗΣ φπνπ νη θίλδπλνη θαη ηα νθέιε ελφο εγρεηξήκαηνο 

κνηξάδνληαη αλάκεζα ζηνπο ζπκβαιιφκελνπο ηνπ ηδησηηθνχ θαη ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα.  

4.1 Δναλλακηικά μονηέλα ΣΓΙΤ ζηον ηομέα ηων ΤΠΔ 

ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη ελδεηθηηθά θάπνηα κνληέια ΓΗΣ πνπ κπνξνχλ λα 

εθαξκνζηνχλ κε βάζε θαη ηε δηεζλή εκπεηξία ζην πιαίζην έξγσλ θαη παξνρήο 

ππεξεζηψλ πνπ αθνξνχλ ζε ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ. 

Σύμβαζη παποσήρ ςπηπεζιών (Service contract-outsourcing) 

Οη ζπλεξγαζίεο απηέο ζηνρεχνπλ ζπλήζσο ζηελ παξνρή µεµνλσµέλσλ ππεξεζηψλ απφ 

ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Γελ ζρεηίδνληαη απιά µε ζπκβάζεηο γηα παξνρή ππεξεζηψλ (π.ρ. 

θαζαξηζµνχ ή εζηίαζεο), πνπ ζπλάπηνληαη κεηαμχ δεµνζίνπ θαη ηδησηηθψλ εηαηξηψλ γηα 

ιφγνπο πεξηνξηζµνχ ηνπ θφζηνπο, αιιά αλαθέξνληαη ζηελ παξνρή επξχηεξσλ θαη πην 

πνιχπινθσλ ππεξεζηψλ (outsourcing), πνπ ζρεηίδνληαη µε µηα ζπγθεθξηµέλε 

δξαζηεξηφηεηα ή δηαδηθαζία, φπσο είλαη γηα παξάδεηγµα ε παξνρή νινθιεξσµέλσλ 

ππεξεζηψλ δηνίθεζεο, ή ηα νινθιεξσµέλα ζπζηήµαηα παξνρήο πιεξνθνξηψλ. 
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Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ απηνχ ηνπ ηχπνπ ζχµπξαμεο είλαη ε κεηαθνξά θάπνηνπ µέξνπο 

ηνπ θηλδχλνπ ζηνλ ηδησηηθφ ηνµέα. Σν δεηνχµελν είλαη ε πξνµήζεηα αγαζψλ ή 

ππεξεζηψλ πξνθαζνξηζµέλσλ πξνδηαγξαθψλ. 

Ο ηχπνο απηφο ζχµπξαμεο µπνξεί λα ζεσξεζεί φηη απνηειεί µνξθή ΓΗΣ, φηαλ δίλεηαη 

ηδηαίηεξε ζεµαζία ζηελ παξνρή πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ θαη νη ζπµβάζεηο έρνπλ 

δηάξθεηα ηνπιάρηζηνλ 5 έηε. Ο δεµφζηνο ηνµέαο έρεη ηελ επζχλε θαη παξέρεη ηελ θχξηα 

ππεξεζία, ελψ ν ηδησηηθφο θνξέαο, µέζσ ζρεηηθήο επέλδπζεο, ηνπ παξέρεη 

ζπγθεθξηµέλεο επηµέξνπο ιεηηνπξγηθέο ππεξεζίεο, έλαληη µηαο πξνζπµθσλεζείζαο 

αµνηβήο. ηελ πεξίπησζε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ΣΠΔ ε ζχκβαζε αθνξά κηα 

θαζνξηζκέλε ηερληθνχ ηχπνπ ππεξεζία, φπσο είλαη, γηα παξάδεηγκα, ν ζρεδηαζκφο θαη ε 

δηαρείξηζε κηαο ηζηνζειίδαο. 

Σύµβαζη διασείπιζηρ (Management contract ) 

ε απηνχ ηνπ ηχπνπ ηηο ζπκβάζεηο ν δεµφζηνο ηνµέαο κεηαθέξεη ηελ επζχλε γηα ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ζηνλ ηδησηηθφ θνξέα. Ο ηειεπηαίνο 

ελεξγεί πάληα γηα ινγαξηαζµφ ηνπ δεµνζίνπ, ιεηηνπξγεί δηνηθεηηθά αλεμάξηεηα θαη δελ 

έρεη άµεζε λνµηθή εμάξηεζε απφ ην δεµφζην. Αµνίβεηαη γηα ηελ παξνρή ησλ 

ππεξεζηψλ θαη ε αµνηβή απηή µπνξεί λα είλαη ζηαζεξή ή λα είλαη ζε ζπλάξηεζε µε ηελ 

επίηεπμε ζπγθεθξηµέλσλ ζηφρσλ (performance-based), φπσο γηα παξάδεηγµα ηε 

βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θηι. 

Ζ ζχλδεζε ηνπ ζπζηήµαηνο πιεξσµψλ µε ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηµέλσλ ζηφρσλ 

απνηειεί θίλεηξν γηα ηελ βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο. Χζηφζν, νη δπζθνιίεο πνπ 

εµθαλίδνληαη ζηε πξνθεηµέλε πεξίπησζε έγθεηληαη ζην θαζνξηζµφ ησλ ζηφρσλ, ζηελ 

παξαθνινχζεζε θαη ζηελ αμηνιφγεζή ηνπο θαη ζην γεγνλφο φηη ε επίηεπμή ηνπο µπνξεί 

λα µελ εμαξηάηαη απφιπηα απφ ηελ απφδνζε ηνπ ηδησηηθνχ θνξέα, αιιά λα ζπλδέεηαη, 

γηα παξάδεηγµα, µε ηελ πξαγµαηνπνίεζε επελδχζεσλ απφ ην δεµφζην ηνµέα. Ζ 

δηάξθεηα ηέηνησλ ζπκβάζεσλ γηα έξγα ΣΠΔ κπνξεί λα θπκαίλεηαη αλάκεζα ζε ηξία θαη 

νθηψ έηε. 

Μειέηε πεξίπησζεο  ζύκβαζεο “seat management” 

Ζ πνιηηεία ηεο Virginia ζηηο ΖΠΑ θαη δηάθνξνη άιινη θπβεξλεηηθνί θαη ηνπηθνί θνξείο 

ρξεζηκνπνηνχλ ζπκβάζεηο πνπ ηνπο επηηξέπνπλ λα αγνξάδνπλ ππεξεζίεο ππνινγηζηή 

γξαθείνπ (desktop computing) «αλά έδξα/ ζέζε εξγαζίαο» (per seat). Απηνχ ηνπ είδνπο 
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νη ζπκβάζεηο απνθαινχκελεο ζπρλά “seat management contracts”, επηηξέπνπλ ζε 

θπβεξλεηηθνχο θαη ηνπηθνχο θνξείο λα θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο πνπ έρνπλ ζε 

ππνινγηζηέο κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ζα αγφξαδαλ ειεθηξηθή ελέξγεηα ή θάπνην άιιν 

αγαζφ. Δηδηθφηεξα, ε ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε είλαη κηα κέζνδνο ζπληνληζκνχ φισλ ησλ 

ζηαζκψλ εξγαζίαο (computer and telecommunications workstations) ζε έλαλ νξγαληζκφ 

κέζα απφ ηελ επίβιεςε θαη ηε δηαρείξηζε ηεο εγθαηάζηαζεο, ηεο ιεηηνπξγίαο, ηεο 

ζπληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ (hardware) θαη ηνπ ινγηζκηθνχ (software) ζε θάζε έλαλ 

απφ απηνχο. Δπηπιένλ, o αλάδνρνο παξέρεη ππεξεζίεο help desk θαη εθπαηδεπηηθέο 

ππεξεζίεο, δηαηεξεί θαη δηαρεηξίδεηαη ην δίθηπν θαη κπνξεί λα πξνζθέξεη πξφζβαζε ζην 

δηαδίθηπν. Ζ ηηκνιφγεζε είλαη βαζηζκέλε ζηνλ αξηζκφ ρξεζηψλ πνπ ιακβάλνπλ ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο θαη ην ηίκεκα θαηαβάιιεηαη ζηνλ ηδηψηε θνξέα πνπ 

αλαιακβάλεη ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Ο ηδηψηεο αλάδνρνο έρεη ην θίλεηξν λα 

δηαρεηξίδεηαη ηελ ιεηηνπξγία απηή φζν ην δπλαηφλ πην απνηειεζκαηηθά, ελψ νη θξαηηθνί 

θνξείο εμνηθνλνκνχλ ρξήκαηα απφ ηελ απνθπγή ησλ δαπαλψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

αγνξά ηνπ εμνπιηζκνχ ελψ ηαπηφρξνλα έρνπλ θαιχηεξε παξνρή ππεξεζηψλ 

πιεξνθνξηθήο  θαη ιηγφηεξν θφξην εξγαζίαο γηα ην αληίζηνηρν πξνζσπηθφ. 

(http://www.escwa.org.lb/divisions/ictd/events/1_4ScottJazynkaCaseStudies.pdf) 

Σύμβαζη μίζθωζηρ (Lease contract) 

ε απηνχ ηνπ ηχπνπ ηηο ζπκβάζεηο ν ηδηψηεο θνξέαο κηζζψλεη θάπνην πάγην απφ ην 

δεκφζην ηνκέα κε αληάιιαγκα ηελ θαηαβνιή ελφο ηέινο κηζζψζεσο γηα κηα 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν (ζπλήζσο 8-15 ρξφληα). Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηε 

δηαρείξηζε, ηε ιεηηνπξγία θαη ηε ζπληήξεζε κηαο ππεξεζίαο ζχκθσλα κε ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο  πξνδηαγξαθέο. Όια ηα θέξδε ηνπ αλαδφρνπ πξνέξρνληαη απφ ηέιε ή 

ρξεψζεηο πνπ επηβάιινληαη ζηνπο θαηαλαισηέο γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο. Όια ηα 

καθξνπξφζεζκα πάγηα ζηνηρεία παξακέλνπλ ζηελ θαηνρή ηνπ δεκνζίνπ, ην νπνίν είλαη 

επίζεο ππεχζπλν γηα ηελ εμππεξέηεζε καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ φπσο θαη γηα ηε ιήςε 

απνθάζεσλ ζε βάζνο ρξφλνπ. 

Μειέηε πεξίπησζεο πνπ αθνξά ζε ΣΓΙΤ κε ζύκβαζε /κίζζσζεο 

Service New Brunswick (SNB): Σν SNB,  ζην New Brunswick ηνπ Καλαδά, παξέρεη 

έλα επξχ θάζκα ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο (e-government services) θαη 

πην ζπγθεθξηκέλα ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ζε πιεξνθνξίεο γηα  ην θηεκαηνιφγην, 

γεσγξαθηθά δεδνκέλα θαη ράξηεο, θαη πεξίπνπ άιιεο 200 θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο κέζσ 

http://www.escwa.org.lb/divisions/ictd/events/1_4ScottJazynkaCaseStudies.pdf
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ελφο δηθηπαθνχ ηφπνπ (www.snb.ca), ηειεθσληθψλ θέληξσλ  ρσξίο ρξέσζε (call 

centers) θαη κέζσ ελφο δηθηχνπ θέληξσλ εμππεξέηεζεο (service centers) πνπ βξίζθνληαη 

ζε φιε ηελ επαξρία. Σν SNB επεμεξγάδεηαη ζρεδφλ 4,5 εθαηνκκχξηα ζπλαιιαγέο θαζψο  

θαη 293.000 ηειεθσληθέο θιήζεηο εηεζίσο.  Ζ ππεξεζία απηή είλαη ην απνηέιεζκα 

ΓΗΣ κε ηελ  CGI Group Inc., κηα εηαηξεία παξνρήο ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζην 

ρψξν ησλ ΣΠΔ. Λεηηνπξγεί ζε εκπνξηθή βάζε, δηαζθαιίδνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν φηη ν 

ηδησηηθφο θνξέαο ζα επελδχεη ζην ζχζηεκα θαη  ζηελ επέθηαζή ηνπ ψζηε λα 

ελζσκαηψλνληαη  ζε απηφ νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο. Δπηπιένλ ν αλάδνρνο 

δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο εκπνξηθήο αμηνπνίεζεο γηα θάζε ηερλνινγία πνπ 

αλαπηχζζεηαη. ηνπο πειάηεο  ηνπ SNB ζπγθαηαιέγνληαη θνξείο ηεο επαξρηαθήο θαη 

νκνζπνλδηαθήο θπβέξλεζεο, δήκνη, δηθεγφξνη, επηζεσξεηέο, εθηηκεηέο, ρξεκαηνδνηηθνί  

νξγαληζκνί,  κεραληθνί, ζχκβνπινη θιπ.   

Καηαζκεςή - Λειηοςπγία - Μεηαθοπά / Β.Ο.Τ. (Build, Operate, Transfer) ή 

Καηαζκεςή - Ιδιοκηηζία - Λειηοςπγία / Β.Ο.Ο. (Build, Own, Operate) 

O ηδηψηεο αλάδνρνο θαηαζθεπάδεη, µε βάζε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρεη ζπµθσλήζεη µε 

ηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζπληεξεί & ιεηηνπξγεί ην έξγν [πνπ αλήθεη είηε ζε θξαηηθνχο 

θνξείο (πεξίπησζε Β.Ο.Σ) ή ζηνλ ίδην (πεξίπησζε Β.Ο.Ο.Σ.)] γηα έλα πξνθαζνξηζµέλν 

ρξνληθφ δηάζηεµα θαη ζηελ ζπλέρεηα µεηά ηελ ιήμε ηεο πεξηφδνπ εθµεηάιιεπζεο 

(παξαρψξεζεο), είηε µκεηαβηβάδεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ (Β.Ο.Σ) είηε ηελ ηδηνθηεζία ηνπ 

(Β.Ο.Ο.Σ.) ζην δεµφζην. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ν ηδηψηεο είλαη ππεχζπλνο γηα 

ηµήµα ή ην ζχλνιν ηεο ρξεµαηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ. Ζ ιεηηνπξγηθή πεξίνδνο έρεη 

ζπλήζσο κεγάιε δηάξθεηα, ψζηε ν ηδηψηεο λα κπνξέζεη λα αλαιάβεη ην θφζηνο 

θαηαζθεπήο θαη λα πξαγµαηνπνηήζεη θαη θάπνην θέξδνο. Απηφ εμαζθαιίδεηαη µε ηελ 

αµνηβή πνπ ιαµβάλεη, γηα ηελ παξνρή ζπγθεθξηµέλσλ ππεξεζηψλ ζην ρξήζηε.  

ηελ πεξίπησζε παξνρήο ππεξεζηψλ ΣΠΔ, θαη εηδηθφηεξα κε ΓΗΣ Β.Ο.Σ.,  ν ηδηψηεο 

θνξέαο κπνξεί λα αλαιάβεη, γηα παξάδεηγκα ηελ θαηαζθεπή θαη ηε ιεηηνπξγία 

ππνδνκψλ ΣΠΔ, ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ, δηθηπαθέο πχιεο 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, δίθηπν απφ ζεκεία εμππεξέηεζεο (kiosks) θιπ. Ο δεκφζηνο 

θνξέαο ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο θαηαβάιεη θάπνην ηίκεκα ζηνλ πάξνρν ηεο 

ππεξεζίαο on a unit basis. ηελ πεξίπησζε παξνρήο ππεξεζηψλ ΣΠΔ κε Β.Ο.Σ. 

παξαρψξεζεο φια ηα θέξδε ηνπ αλαδφρνπ πξνέξρνληαη απφ ηνπο ρξήζηεο ηεο 

ππεξεζίαο θαη ηέηνηεο ζπκβάζεηο κπνξεί λα αθνξνχλ ζηε ιεηηνπξγία θαη ηελ επέθηαζε 

http://www.snb.ca/
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ηειεπηθνηλσληαθψλ ζπζηεκάησλ, λέεο ππνδνκέο ζε αεξνδξφκηα θαη ιηκάληα θιπ. 

Μειέηεο πεξηπηώζεσλ πνπ αθνξνύλ ζε ΣΓΙΤ κε  ζπκβάζεηο Β.Ο.Τ.  

ESDlife Portal: H δίγισζζε δηθηπαθή πύιε ESDlife ζην Φνλγθ-Κνλγθ, αλαπηύρζεθε θαη 

ζπληεξείηαη κέζσ κηαο ΣΓΙΤ Β.Ο.Τ. αλάκεζα ζηελ θπβέξλεζε θαη ηελ εηαηξεία ESD 

Services Limited (κηα θνηλνπξαμία αλάκεζα ζηελ Hutchison Whampoa Limited θαη ηελ 

Hewllet-Packard HK SAR Limited). Η θνηλνπξαμία είλαη ππεύζπλε γηα ηελ αλάπηπμε, ηε 

ρξεκαηνδόηεζε, ηε ιεηηνπξγία θαη ηε ζπληήξεζε ηεο δηθηπαθήο πύιεο κε αληάιιαγκα ηελ 

πιεξσκή ηειώλ ζπλαιιαγήο από ηελ θπβέξλεζε ( όηαλ ν αξηζκόο ησλ ζπλαιιαγώλ ζα 

θηάζεη έλαλ θαζνξηζκέλν, πξνζπκθσλεκέλν αξηζκό). Δπηπιένλ ησλ ηειώλ απηώλ ν 

ηδηώηεο θνξέαο έρεη ην δηθαίσκα λα  επεθηείλεη ηε δηθηπαθή πύιε, ώζηε απηή λα 

ζπκπεξηιάβεη εκπνξηθέο ππεξεζίεο όπσο δηαθεκίζεηο θαη ειεθηξνληθό εκπόξην, κε ζηόρν 

ηε δεκηνπξγία επηπιένλ εζόδσλ (http://www.esd.gov.hk/home/eng/default.asp) 

Bangalore One (B1): Δίλαη κηα ΣΓΙΤ αλάκεζα ζην Κξαηίδην ηνπ Karnataka θαη κηα 

θνηλνπξαμίαο εηαηξεηώλ πιεξνθνξηθήο (ηεο C.M.S. Computers Ltd θαη ηεο Ram 

Informatics) ζηελ Ιλδία. Αληηθεηκεληθόο ζηόρνο ηνπ έξγνπ είλαη ε παξνρή ελόο one-stop 

shop κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο δεκόζησλ θέληξσλ πιεξνθόξεζεο (kiosks) γηα ηελ 

δηεθπεξαίσζε όισλ ησλ Government to Business θαη Government to Consumers 

ππεξεζηώλ. Τν πξνζσπηθό ηεο θπβέξλεζεο πνπ ήηαλ ππεύζπλν γηα ηελ παξνρή απηώλ ησλ 

ππεξεζηώλ πξηλ από ην Β1 επαλαρξεζηκνπνηήζεθε θαη ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ απηνύ. Ο 

ηδηώηεο θνξέαο ζα πιεξώλεηαη έλα ζπγθεθξηκέλν ηέινο γηα θάζε ζπλαιιαγή πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη. (Πεγή: 

http://www.escwa.org.lb/divisions/ictd/events/1_4ScottJazynkaCaseStudies.pdf) 

Μειέηε πεξίπησζεο πνπ αθνξά ζε ΣΓΙΤ κε ΒΟΟ ζύκβαζε παξαρώξεζεο  

Σπλδεζηκόηεηα αγξνηηθώλ πεξηνρώλ ζηελ Δζζνλία. Η Δζζνλία δηαζέηεη απηή ηε ζηηγκή 

έλαλ από ηνπο πςειόηεξνπο βαζκνύο δηθηύσζεο ζηελ Δπξώπε θαη θαηαηάζζεηαη αλάκεζα 

ζηηο 20 ρώξεο πνπ εκθαλίδνπλ ηελ κεγαιύηεξε ηειε-ππθλόηεηα παγθνζκίσο, σο 

απνηέιεζκα ηεο εληππσζηαθήο αλάπηπμεο ηεο δηθηπαθήο ππνδνκήο θαη ηεο παξνρήο 

πξόζβαζεο ζην γεληθό πιεζπζκό. Μέζσ κηαο ζύκβαζεο παξαρώξεζεο, ε εηαηξεία  

Estonian Telephone Company ζπλέβαιιε ζηε δηαζθάιηζε ηεο ζπλδεζηκόηεηαο ησλ 

αγξνηηθώλ θαη ησλ αξαηνθαηνηθεκέλσλ πεξηνρώλ κε αληάιιαγκα πξνζνδνθόξεο αζηηθέο 

ζπκβάζεηο. Η θπβέξλεζε ηεο Δζζνλίαο επεθηείλεη ελεξγά ηε δηθηύσζε ζε όιε ηε ρώξα. 

http://www.esd.gov.hk/home/eng/default.asp
http://www.escwa.org.lb/divisions/ictd/events/1_4ScottJazynkaCaseStudies.pdf
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Μέρξη ην ηέινο ηνπ 2002, δηέζεηε ήδε πεξίπνπ 300 δεκόζηα ζεκεία πξόζβαζεο ζην 

Internet. Τα ζεκεία απηά ρξεζηκεύνπλ επίζεο θαη σο ζεκεία πξόζβαζεο ζε ειεθηξνληθέο 

ππεξεζίεο, όπνπ νη πνιίηεο κπνξνύλ λα δηεθπεξαηώλνπλ ηελ πιεηνςεθία ησλ ζπλαιιαγώλ 

ηνπο κε ην δεκόζην ηνκέα. (Πεγή: 

http://www.escwa.org.lb/divisions/ictd/events/1_4ScottJazynkaCaseStudies.pdf) 

 

ΣΓΙΤ ζε ΤΠΔ πνπ αθνξνύλ ζε ηνπηθέο θπβεξλήζεηο  

US state government web portals: Κάζε κηα από ηηο πνιηηείεο ησλ ΗΠΑ δηαζέηεη κηα 

online ηζηνζειίδα ε νπνία επηηξέπεη ζηνπο πνιίηεο λα έρνπλ πξόζβαζε ζε θπβεξλεηηθέο 

ππεξεζίεο. Η ηζηνζειίδα TexasOnline (www.Texasonline.com), ζεσξήζεθε σο ε 

θαιύηεξε αλάκεζα ζε όιεο ηηο αληίζηνηρεο ηζηνζειίδεο, ζε κηα κειέηε ηνπ 2006 πνπ 

δηελεξγήζεθε από ην Παλεπηζηήκην Brown.  Η  ηζηνζειίδα απηή δεκηνπξγήζεθε ζην 

πιαίζην κηαο ΣΓΙΤ αλάκεζα ζηελ ηκήκα ησλ πιεξνθνξηαθώλ πόξσλ ηνπ Texas θαη κηα 

ηδησηηθή εηαηξεία, ηελ Bearing Point. H ζύκβαζε απηή επηηξέπεη πνηθίιεο επηινγέο 

ρξεκαηνδόηεζεο, ρξεώλνληαο ηέιε εγγξαθήο ζε θάπνηνπο θπβεξλεηηθνύο θνξείο θαη 

επηηξέπνληαο ζε άιινπο λα πξνζθέξνπλ δσξεάλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζηε δηθηπαθή πύιε. Η 

ηειεπηαία παξέρεη ππεξεζίεο πνπ εμππεξεηνύλ ην θνηλό θαιό ή αιιηώο ππεξεζίεο πνπ 

παξαδνζηαθά πξνζθέξνληαη ρσξίο ρξέσζε ζην θνηλό. Αθόηνπ ε BearingPoint ζα 

αλαθηήζεη ην αξρηθό θεθάιαην επέλδπζεο, ζα κνηξάδεηαη ηα έζνδα πνπ πξνθύπηνπλ από 

ηηο εγγξαθέο ζηε δηθηπαθή πύιε κε ηελ πνιηηεία ηνπ Τέμαο.  

4.2 Πεπιοσέρ για πιθανή εθαπμογή ηων Σςμππάξεων Γημόζιος και 

Ιδιωηικού Τομέα για έπγα ΤΠΔ ζηοςρ ΟΤΑ 

Πηζαλέο πεξηνρέο φπνπ νη πκπξάμεηο Γεκνζίνπ θαη Ηδησηηθνχ Σνκέα ζα κπνξνχζαλ λα 

εθαξκνζηνχλ ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε αλαθνξηθά κε έξγα θαη ππεξεζίεο 

πιεξνθνξηθήο κπνξεί λα είλαη ηα αθφινπζα. 

 Outsourcing εμνπιηζκνχ/ ινγηζκηθνχ θαη ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ησλ δήκσλ.  

 Γεκηνπξγία επξπδσληθψλ ππνδνκψλ (πρ έξγα Fiber to the Home), αζχξκαησλ 

δηθηχσλ θαη ππεξεζηψλ πξνζηηζέκελεο αμίαο (π.ρ. VoIP, e-training) γηα παξνρή 

πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ ρακεινχ θφζηνπο. 

http://www.escwa.org.lb/divisions/ictd/events/1_4ScottJazynkaCaseStudies.pdf
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 Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα Σνπξηζηηθήο - Πνιηηηζηηθήο πξνβνιήο θαη 

πξνψζεζεο ηεο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο 

 πζηήκαηα δηαρείξηζεο Γεσγξαθηθψλ Πιεξνθνξηψλ 

ε ζρέζε κε ηηο επξπδσληθέο ππνδνκέο είλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζε πνιιέο Δπξσπατθέο 

ρψξεο, νη ΟΣΑ πξσηνπνξνχλ ζηελ εγθαηάζηαζε ηεο ππνδνκήο γηα ηελ επφκελε γεληά 

ζπλδέζεσλ ζην δηαδίθηπν, κέζσ ησλ νπνίσλ εμαζθαιίδνληαη ηαρχηεηεο πνπ θηάλνπλ 

θαη ηα 100 Mbps. Πξφθεηηαη γηα δεθάδεο έξγα FttH (Fiber to the Home) κέζσ ησλ 

νπνίσλ ε θιαζηθή ράιθηλε γξακκή ηειεθψλνπ πνπ θηάλεη ζε θάζε ζπίηη ππνθαζίζηαηαη 

απφ νπηηθή ίλα. Οη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζε ρψξεο φπσο ε Ηηαιία, ε 

Ηζπαλία, ε Γεξκαλία, ε Διβεηία, ε Οιιαλδία θαη θπξίσο ε Γαιιία ειέγρνπλ ζήκεξα 

κεηνρέο ζε κεγάιν αξηζκφ εηαηξεηψλ πνπ πξνσζνχλ έξγα εγθαηάζηαζεο νπηηθψλ ηλψλ 

ζην ζπίηη. ηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ, ζπλεξγάδνληαη κε εμεηδηθεπκέλεο 

ηδησηηθέο εηαηξείεο ηειεπηθνηλσληψλ κέζσ ηνπ κνληέινπ ησλ πκπξάμεσλ Γεκφζηνπ 

θαη Ηδησηηθνχ Σνκέα (ΓΗΣ).  

ηελ νπζία νη δεκνηηθέο αξρέο ππνθαζηζηνχλ ηα πξψελ ηειεπηθνηλσληαθά κνλνπψιηα, 

ηα νπνία είηε δελ επηζπκνχλ λα εγθαηαζηήζνπλ νπηηθή ίλα κέρξη ην ζπίηη ησλ πειαηψλ 

ηνπο (π.ρ. γηα ιφγνπο θφζηνπο) είηε απνηξέπνληαη απφ ηηο ξπζκηζηηθέο αξρέο γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ αληαγσληζκνχ.  

Πεξηζζφηεξα απφ 80 έξγα πξνσζνχληαη ζήκεξα ζε νιφθιεξε ηε Γαιιία απφ ηνπηθέο 

αξρέο. Ο δήκνο ηεο Κνισλίαο ζηε Γεξκαλία, κέζσ ηεο εηαηξείαο NetCologne AG ηελ 

νπνία ειέγρεη θαηά 100%, πξνσζεί έξγν FttH ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. Αληίζηνηρν έξγν 

πξνσζνχλ δήκνη ζηελ πεξηνρή ηνπ Νηφξηκνπλη, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ελεξγεηαθφ 

θνινζζφ RWE. ηελ Ηζπαλία, ε εκηαπηφλνκε πεξηνρή ηεο Καηαινλίαο πξνσζεί έξγν, 

χςνπο 0,5 δηζ. επξψ, πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ φιεο νη επηρεηξήζεηο επξπδσληθέο ζπλδέζεηο 

ζην Γηαδίθηπν κε ηαρχηεηεο κεηαμχ 10 - 100 Mbps. Γεθάδεο αληίζηνηρα έξγα 

θαηαγξάθνληαη ζε Οιιαλδία, Ννξβεγία, Διβεηία θαη άιιεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο  

(Δθεκεξίδα Καζεκεξηλή, 26/10/2006). 

Μηα άιιε πεξηνρή εθαξκνγήο ησλ επξπδσληθψλ ππνδνκψλ ζηνπο δήκνπο  κπνξεί λα 

είλαη ε αθφινπζε: 

 H θπβέξλεζε ηεο Γαιιίαο, ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο γηα ηελ 

επξπδσληθφηεηα, έρεη ζαλ ζηφρν ηελ παξνρή νηθνλνκηθά πξνζηηψλ, πςειήο θαη πνιχ 

πςειήο ηαρχηεηαο ππεξεζηψλ ζε φιε ηε Γαιιία. Απηφ ην πιαίζην πνιηηηθήο ζηεξίδεηαη 
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ζηε δεκηνπξγία θαη ηε ιεηηνπξγία λέσλ, αλνηθηνχ ηχπνπ πξφζβαζεο δηθηχσλ (Οpen-

Αccess Internet Protocol Networks) κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ ΓΗΣ.  Σα ζπγθεθξηκέλα  

δίθηπα, ηα νπνία  αλαπηχζζνληαη απηή ηε ζηηγκή ζε πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν 

απφ ηνπο αληίζηνηρνπο ΟΣΑ, ζα είλαη ηερλνινγηθά νπδέηεξα, δηαιεηηνπξγηθά θαη ζα 

κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο «triple play» ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο.  

Δπηπξφζζεηα, φπσο ήδε είδακε παξαπάλσ ε γαιιηθή θπβέξλεζε εμεηάδεη κηα δέζκε 

απφ πνιηηηθέο θαη ζεζκηθέο πξσηνβνπιίεο ψζηε λα δηεπθνιχλεη ην εηζαγσγή ησλ fibre 

to the home ( νπηηθή ίλα ζην ζπίηη) κε ζηφρν λα ζπλδέζεη 4 εθαηνκκχξηα λνηθνθπξηά 

κέρξη ην 2012 ή θαη λσξίηεξα. 

Ζ  θαηαζθεπή, ε ιεηηνπξγία θαη ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ επξπδσληθψλ  «αλνηθηψλ 

δηθηχσλ» ζα γίλεη απφ νξγαληζκνχο ζηνπο νπνίνπο ζα δνζεί παξαρψξεζε γηα 15 έσο 20 

ρξφληα. Ο αλάδνρνο  ηεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο ζα κπνξεί λα παξέρεη δηάθνξεο 

ππεξεζίεο ζε φινπο ηνπο retail operators, αιιά δελ ζα κπνξεί λα παξέρεη ππεξεζίεο 

ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο. Αλ θαη ππεχζπλνο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ είλαη ν 

network operator,  θξαηηθνί πφξνη ζε πνζνζηφ κέρξη θαη 45% είλαη πηζαλά δηαζέζηκνη 

γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ δηθηχσλ. Σα θέξδε ηνπ network operator ζα πξνέξρνληαη απφ 

παξνρή wholesale ππεξεζηψλ ζε άιιεο εηαηξείεο νη νπνίεο ζα αλαιάβνπλ ηελ εκπνξηθή 

παξνρή ησλ ππεξεζηψλ (retail operators).  

 

H πεξίπησζε ηεο πεξηθέξεηαο Limousin: Η πεξηθέξεηα Limousin ζηε Γαιιία είλαη κηα 

αξαηνθαηνηθεκέλε αγξνηηθή πεξηνρή κε θύξηεο δξαζηεξηόηεηεο ηελ γεσξγία θαη ηελ 

πινηνκία. Τα ηδηαίηεξα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά απηήο ηεο πεξηθέξεηαο 

δεκηνύξγεζαλ ην έλαπζκα γηα ηελ παξνρή πςειήο ηαρύηεηαο ηειεπηθνηλσληαθώλ 

ππεξεζηώλ ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο. Με βάζε ηε γαιιηθή λνκνζεζία πνπ επηηξέπεη ζηηο 

ηνπηθέο αξρέο ηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία ηειεπηθνηλσληαθώλ δηθηύσλ, απηέο 

δεκηνπξγήζνπλ ηελ Dorsal, έλαλ νξγαληζκό πνπ απνηειείηαη από εθπξνζώπνπο ηνπο, κε 

ζηόρν ηελ εθαξκνγή ηεο αλάζεζεο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ελόο «αλνηθηνύ» δηθηύνπ πςειήο 

ηαρύηεηαο. Μέζσ κηαο ΣΓΙΤ ε θαηαζθεπή θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ δηθηύνπ αλαηέζεθε από 

ηελ Dorsal ζε δύν ηδησηηθέο εηαηξείεο νη νπνίεο  δεκηνύξγεζαλ κε ηελ ζεηξά ηνπο ηελ 

εηαηξεία, Αxione Limousin, ε νπνία αλέιαβε ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. Με ηελ ιήμε ηεο 

ζύκβαζεο ην δίθηπν ζα κεηαθεξζεί ζηελ ηδηνθηεζία ηεο Dorsa. Ο ζπλνιηθόο 

πξνϋπνινγηζκόο ηνπ έξγνπ είλαη 85 εθαηνκ. επξώ από ηα νπνία ην 55% πξνέξρνληαη από 

ηνλ ηδησηηθό θαη ηα 45% από ην δεκόζην ηνκέα. 

 (Πεγή: http.oplan.org/documents/articles/)       
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Σέινο, κηα άιιε πεξίπησζε εθαξκνγήο ΓΗΣ ζηηο επξπδσληθέο ππνδνκέο κπνξεί λα 

είλαη ηα δεκνηηθά αζχξκαηα δίθηπα. ηηο ΖΠΑ έλα αξθεηά κεγάιν κέξνο απηψλ 

δηθηχσλ πινπνηείηαη θαη ιεηηνπξγεί κέζσ ΓΗΣ (35%),  έλα 9% πινπνηείηαη απφ ηελ 

Σνπηθή Απηνδηνίθεζε,  ελψ ην 56% κέζσ δεκφζησλ ή ζπλεηαηξηζηηθψλ εηαηξηψλ θνηλήο 

σθειείαο (http://www.muniwireless.com/). Μηα ελδηαθέξνπζα κειέηε πεξίπησζεο απφ 

ηνλ ειιεληθφ ρψξν πνπ εμεηάδεη ηελ δπλαηφηεηα αλάπηπμεο δεκνηηθνχ αζχξκαηνπ 

δηθηχνπ θαη κάιηζηα δηεξεπλά ηελ πεξίπησζε ΓΗΣ είλαη απηή ηνπ δήκνπ Υεξζνλήζνπ 

Κξήηεο (Καβάζαιεο, 2006) 

(http://archanes.atmobile.gr/content/modules/articles/WirelessMunicipalPolicy&Design

_10182006.pdf ) 

                          

 

5. Σςμπεπάζμαηα  

Ζ εκπεηξία ησλ ειιεληθψλ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ ζε ζρέζε κε ηελ εθαξκνγή 

ηνπ λένπ ζεζκνχ ησλ ΓΗΣ είλαη πνιχ κηθξή.  Μέρξη ζήκεξα (6/2007), έρνπλ εγθξηζεί 

έξγα ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 2,5 δηζ. Δπξψ πξνο πινπνίεζε κέζσ ΓΗΣ. Έσο ην 

ηέινο ηνπ 2007 εθηηκάηαη φηη είλαη πηζαλφλ λα έρνπλ πξνθεξπρζεί νη δηαγσληζκνί γηα 

ηελ επηινγή αλαδφρσλ γηα έξγα πνπ ν πξνυπνινγηζκφο ηνπο κπνξεί λα θηάζεη θαη ηα 

650 εθαη. επξψ. Δπηπιένλ θαλέλα απφ ηα κέρξη ζήκεξα εγθεθξηκέλα έξγα δελ αθνξά ζε 

ΣΠΔ (σζηφζν, έλα απφ απηά πνπ αθνξά ζε ζπζηήκαηα αζθαιείαο ησλ ιηκέλσλ κπνξεί 

λα ραξαθηεξηζηεί έξγν ΣΠΔ αθνχ ζρεηίδεηαη κε εμειηγκέλα πιεξνθνξηθά ζπζηήκαηα). 

H κέζνδνο ησλ ΓΗΣ έρεη θαηαδεηρζεί δηεζλψο φηη απνηειεί, όσι πανάκεια, αιιά έλα 

απνηειεζκαηηθφ κέζν πινπνίεζεο ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ φηαλ ηεξνχληαη νξηζκέλεο 

βαζηθέο πξνυπνζέζεηο απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο δεκφζηνπο θνξείο θαη άξα θαη ηνπο 

ΟΣΑ, φπσο:  

• Πποζεκηική επιλογή καηάλληλων έπγων ηα νπνία πξέπεη λα εληάζζνληαη ζε 

έλα επξχηεξν ζηξαηεγηθφ πιαίζην αλάπηπμεο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηε  

Μεγάιε Βξεηαλία, φπνπ ν ζεζκφο ησλ ΓΗΣ έρεη αλαπηπρζεί πεξηζζφηεξν απ΄ 

φπνπ ζε νπνηαδήπνηε άιιε επξσπατθή ρψξα κφλν ην 12-15% ησλ δεκφζησλ 

έξγσλ γίλνληαη κε PPP/PFI.   

http://www.muniwireless.com/
http://archanes.atmobile.gr/content/modules/articles/WirelessMunicipalPolicy&Design_10182006.pdf
http://archanes.atmobile.gr/content/modules/articles/WirelessMunicipalPolicy&Design_10182006.pdf
http://archanes.atmobile.gr/content/modules/articles/WirelessMunicipalPolicy&Design_10182006.pdf
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• Καηάλληλη πποεηοιμαζία ηων δημόζιων θοπέων  

•  Δπαξθψο πξνζδηνξηζκέλα έξγα κε ζαθήλεηα ζηηο επηδηψμεηο θαη ηηο 

δεηνχκελεο πξνδηαγξαθέο 

•  Γηεπξπκέλε ζπκκεηνρή ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ ζηα αξρηθά ζηάδηα 

•  Οξγαλσκέλε πξνζέγγηζε ηεο αγνξάο 

•  Βέιηηζηε θαηαλνκή ησλ θηλδχλσλ 

• Δξαζθάλιζη ηων απαπαίηηηων πηγών για ηην αναγκαία σπημαηοδόηηζη 

από ηην πλεςπά ηηρ αναθέηοςζαρ απσήρ 

• Πολιηική βούληζη και ζςνεπήρ πολιηική καθ’ όλη ηη διάπκεια ηηρ 

διαδικαζίαρ - Κοινή ζηάζη εμπλεκόμενων θοπέων ηος δημοζίος  

• Κοινωνική αποδοσή 

• Γιαθάνεια ζηιρ διαδικαζίερ ανάθεζηρ – Τήπηζη σπονοδιαγπαμμάηων 

• Δπιλογή καηάλληλων και έμπειπων ζςμβούλων 

πλεπψο αλ θαη νη ΓΗΣ κπνξεί λα απνηειέζνπλ επθαηξία γηα ηελ ελαιιαθηηθή 

ρξεκαηνδφηεζε θαη πινπνίεζε πνηνηηθφηεξσλ έξγσλ θαη ππεξεζηψλ, ηαπηφρξνλα 

εκθαλίδεηαη έληνλε αλάγθε γηα νξγάλσζε θαη ζπζηεκαηηθή δνπιεηά απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ηδηαίηεξα ησλ ΟΣΑ, ψζηε ν πνιχπινθνο 

κεραληζκφο ησλ ζπκπξάμεσλ λα ιεηηνπξγήζεη απνδνηηθά.  

Δηδηθφηεξα, ηα έξγα ΓΗΣ ζηνλ ηνκέα ησλ ΣΠΔ εκθαλίδνπλ επηπιένλ δπζθνιίεο ζην 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζή ηνπο ζε ζρέζε κε πην θιαζζηθά θαη δνθηκαζκέλα 

έξγα  ΓΗΣ φπσο γηα παξάδεηγκα απηά ηνπ θαηαζθεπαζηηθφ ηνκέα. Έηζη νη 

ζπκπξάμεηο ζηνλ θιάδν ησλ ΣΠΔ εκθαλίδνπλ πεξηζζφηεξεο δπζθνιίεο ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ζηελ αληηθαηάζηαζε ησλ πξνκεζεπηψλ 

θαη πηζαλά ζηελ εμεχξεζε ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηξίηνπο απ’ φηη ζπκβαίλεη ζπλήζσο 

ζε άιινπο θιάδνπο. Δπηπιένλ ε δηάξθεηα θαη ε σθέιηκε δσή ησλ έξγσλ 

πιεξνθνξηθήο είλαη ζρεηηθά κηθξή (10-12 έηε) γεγνλφο πνπ απαηηεί πςεινχο 

ξπζκνχο απφζβεζεο ηεο αξρηθήο επέλδπζεο, ελψ ζε άιινπο θιάδνπο ε δηάξθεηα 

δσήο ησλ έξγσλ κπνξεί λα είλαη πνιχ κεγαιχηεξε (25-30 έηε). Ζ δηεζλήο εκπεηξία 

ζε ΓΗΣ ζηνλ ηνκέα ησλ ΣΠΔ έρεη δείμεη φηη νη ζπκπξάμεηο απηέο είλαη πεηπρεκέλεο 

φηαλ ηα αλάινγα έξγα είλαη ζρεηηθά απιά ζηε ζχιιεςή ηνπο  θαη ηαπηφρξνλα 
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ππάξρεη εκπεηξία απφ φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο.  
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