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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισαγωγή
Ο χώρος της Υγείας αποτελεί σήμερα μια 

από τις μεγαλύτερες -αν όχι τη μεγαλύτερη- 
δημοσιονομικές προκλήσεις στις ανεπτυγ-
μένες κοινωνίες. Οι δαπάνες Υγείας κινού-
νται ήδη εδώ και πολλά χρόνια σε ολοένα 
αυξανόμενα επίπεδα, σε σχέση με το Ακα-
θάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ) και όλοι οι 
ειδικοί συμφωνούν ότι και οι μελλοντικές 
τάσεις θα είναι έντονα αυξητικές. Σε αρκε-
τές χώρες η δημόσια δαπάνη Υγείας αυξά-
νεται ταχύτερα από το ρυθμό αύξησης του 

ΑΕΠ και η υπέρβαση αυτή προκαλεί εύλο-
γη ανησυχία, καθώς συντελείται ακόμη και 
σε χώρες όπου υπάρχουν ισχυροί ελεγκτι-
κοί μηχανισμοί. Παρά ταύτα οι πολίτες δια-
πιστώνουν σε μεγάλο ποσοστό αρνητική ει-
κόνα για τις προσφερόμενες υπηρεσίες.

Στην τάση αυτή για ανεξέλεγκτη αύξηση 
των δαπανών Υγείας, οι κοινωνίες προσπα-
θούν να αντιπαραθέσουν συστήματα και 
μηχανισμούς, με στόχο την παροχή επαρ-
κών υπηρεσιών Υγείας υψηλής ποιότητας, 
συγχρόνως όμως με ελεγχόμενο κόστος. 

Στην Ελλάδα ριζικές αλλαγές στον τομέα 
Υγείας, που έχουν εξαγγελθεί ήδη από τη 
δεκαετία του 80, μέχρι πρόσφατα δεν εί-
χαν υλοποιηθεί, ενώ νόμοι και προτάσεις 
έχουν ελλιπώς εφαρμοσθεί ή έχουν πέσει 
στο κενό, εν πολλοίς και λόγω του δυσβά-
στακτου κόστους τους.

Οι παράγοντες που συμμετέχουν στη συ-
νεχή και ανεξέλεγκτη αύξηση των δαπανών 
Υγείας είναι πολλοί και ποικίλοι, όπως η 
αλλαγή των επιδημιολογικών προτύπων, η 
γήρανση του πληθυσμού, η μετανάστευση, 

Οι Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα 
(ΣΔΙΤ) στο χώρο της Υγείας
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Περίληψη: Στην ανεξέλεγκτη αύξηση των δαπανών Υγείας οι κοινωνίες προσπαθούν να αντιπαραθέσουν 
συστήματα και μηχανισμούς, με στόχο την παροχή επαρκών υπηρεσιών Υγείας υψηλής ποιότητας και 
συγχρόνως με ελεγχόμενο κόστος. Κεντρική φιλοσοφία του ιδρυτικού Ν. 1397/83 του ΕΣΥ ήταν η 
ανάληψη από το κράτος της ευθύνης παροχής καθολικών υπηρεσιών Υγείας σε όλους τους πολίτες του, 
ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου ή οικονομικής δυνατότητας. Η ισότητα, η ποιότητα και η συγκράτηση του 
κόστους, αποτελούν τα ζητούμενα για την επιτυχία του ΕΣΥ.
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. Τα επόμενα χρόνια τα κοινοτικά 
κονδύλια προβλέπεται να μειωθούν, ενώ οι ανάγκες Υγείας θα αυξηθούν, και έτσι δημιουργείται η ανάγκη 
αναζήτησης νέων πηγών χρηματοδότησης. Φαίνεται ότι η Σύμπραξη Δημόσιου - Ιδιωτικού Τομέα θα 
αποτελέσει απαραίτητο εργαλείο πρώτης γραμμής για την εξασφάλιση της ανάπτυξης. Με την ψήφιση 
του Ν. 3389/2005 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. Οι Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα στην Υγεία 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 για τη βελτίωση των υποδομών και των υπηρεσιών 
του υγειονομικού μας συστήματος, με στόχο την ικανοποίηση του χρήστη ασθενή.

Λέξεις ευρετηρίου: συστήματα Υγείας - μορφές χρηματοδότησης, σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού 
Τομέα Υγείας, νομοθετικό πλαίσιο.
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η ανάπτυξη της ιατρικής, η ραγδαία και συ-
νεχής αναβάθμιση του δαπανηρού ιατροτε-
χνολογικού εξοπλισμού και τα νέα υψηλού 
κόστους φάρμακα. Επειδή τελικά αυτός που 
καλείται να πληρώσει τις αυξημένες αυτές 
δαπάνες δεν είναι άλλος από τον πολίτη – 
ασθενή, είτε ως φορολογούμενος είτε ως 
ασφαλισμένος, η επιδίωξη για εξεύρεση 
και αποτελεσματική κατανομή των πόρων 
αποτελεί ζήτημα μεγέθυνσης της κοινωνι-
κής ευημερίας και πιέζει για την, κατά προ-
τεραιότητα, λήψη κυβερνητικών μέτρων δη-
μοσιονομικής πολιτικής1.

Χρηματοδότηση του Εθνικού 
Συστήματος Υγείας

Ανάλογα με τον τρόπο οργάνωσης, χρη-
ματοδότησης, παραγωγής και διανομής των 
υπηρεσιών Υγείας, διακρίνονται τρεις βασι-
κές μορφές Συστημάτων Υγείας:

1. Το Ιδιωτικό ή Φιλελεύθερο, που λει-
τουργεί σε αντιστοιχία με τις δυνάμεις της 
αγοράς και τη μικρότερη δυνατή κρατι-
κή παρέμβαση και επιβάρυνση, όπως αυ-
τό αναπτύχθηκε και εφαρμόζεται κατ’ εξο-
χή στις ΗΠΑ,

2. Το Κρατικό ή Δημόσιο, που χρηματο-
δοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό, 
μέσω της φορολογίας και αποσκοπεί στην 
ισότιμη και δωρεάν κάλυψη των αναγκών 
Υγείας του πληθυσμού, γνωστό και ως μο-
ντέλο του Beveridge, που αναπτύχθηκε στη 
Μ. Βρετανία, και,

3. Το Σύστημα της Κοινωνικής Ασφάλι-
σης, το οποίο στηρίζεται στην ύπαρξη πολ-
λών διαφορετικών ασφαλιστικών ταμείων, 
που χρηματοδοτούν το σύστημα μέσω ει-
σφορών εργοδοτών και εργαζομένων, γνω-
στό και ως μοντέλο του Bismarck, που ανα-
πτύχθηκε στη Γερμανία.

Παρά τη διάκριση των προαναφερθέ-
ντων μοντέλων, στις περισσότερες χώρες 
τα συστήματα τείνουν σε μικτές μορφές 
οργάνωσης. Έτσι στην Ελλάδα το Κρατικό 
μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας 
(ΕΣΥ) συνυπάρχει με το σύστημα της Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και το Ιδιωτικό Σύστη-
μα. Κύριους στόχους του καθ’ ημάς ΕΣΥ 
απετέλεσαν:

1. Η καθολική, πλήρης και ισότιμη ια-
τροφαρμακευτική περίθαλψη του πλη-
θυσμού.

2. Η χρηματοδότηση του συστήματος από 
τον κρατικό προϋπολογισμό (μέσω της άμε-
σης και έμμεσης φορολογίας), αλλά και από 
την κοινωνική ασφάλιση (μέσω τριμερούς 
χρηματοδότησης από τις εισφορές εργοδο-

τών, εργαζομένων και κράτους).
3. Η κυριότητα και ο έλεγχος των συντε-

λεστών παραγωγής, που βασικά ανήκουν 
στο κράτος.

Εξάλλου, βασική παράμετρος, που προσ-
διορίζει το χαρακτήρα και τη φύση του Συ-
στήματος Υγείας, είναι ο τρόπος και ο βαθμός 
συμμετοχής του Ιδιωτικού και του Δημόσι-
ου Τομέα στην παροχή και πληρωμή των 
υπηρεσιών Υγείας. Έτσι διακρίνουμε:

1. Κρατική πληρωμή με κρατική παροχή, 
σε νοσηλεία σε κρατικό Νοσοκομείο,

2. Κρατική πληρωμή με ιδιωτική παρο-
χή, σε νοσηλεία σε ιδιωτικό Νοσοκομείο, με 
κάλυψη των νοσηλίων από κρατικό ασφα-
λιστικό φορέα,

3. Ιδιωτική πληρωμή με κρατική παρο-
χή, σε κάλυψη των νοσηλίων από ιδιώ-
τη ή ασφαλιστική εταιρεία σε κρατικό Νο-
σοκομείο,

4. Ιδιωτική πληρωμή με ιδιωτική παροχή, 
σε νοσηλεία σε ιδιωτικό Νοσοκομείο2.

Πρέπει να σημειωθεί βέβαια, ότι η κρα-
τική πληρωμή μπορεί να αλλοιώνεται με 
άτυπες πληρωμές που έχουν ποικίλες μορ-
φές και εξυπηρετούν διαφορετικούς σκο-
πούς. Κυμαίνονται από τα εκ των προτέρων 
δώρα, μέχρι τις εκ των υστέρων πληρωμές 
σε μετρητά, τα γνωστά «φακελάκια». Αυτές 
οι πληρωμές ή τα δώρα μπορεί να αποτε-
λούν μέρος μίας κουλτούρας, στη χειρό-
τερη περίπτωση όμως συνιστούν μορφή 
διαφθοράς, που υπονομεύει το σύστημα 
επίσημων πληρωμών, καθιστά άνιση την 
πρόσβαση στις υπηρεσίες Υγείας και επη-
ρεάζει, σε τελική ανάλυση, και τη φύση 
του συστήματος3,4.

Όταν το 1983 ψηφίστηκε από την Ελληνι-
κή Βουλή ο ιδρυτικός νόμος του ΕΣΥ ( ο Ν. 
1397/1983), βασική επαγγελία και προσδο-
κία ήταν ότι το ΕΣΥ θα οδηγούσε σε αύξη-
ση των δημοσίων δαπανών, με ταυτόχρονο 
περιορισμό των ιδιωτικών. Ο Ν. 1397/1983 
δεν προέβλεψε όμως αποτελεσματικό μη-
χανισμό χρηματοδότησης και διαχείρισης, 
ενώ διαπνεόταν από έντονα κρατικιστική 
αντίληψη. Έτσι, επιχείρησε να περιορίσει τον 
ιδιωτικό τομέα, απαγορεύοντας την ανέγερ-
ση νέων κλινικών, επιτρέποντας όμως ιδι-
ωτικές επενδύσεις στο διαγνωστικό τομέα. 
Κατά τον τρόπο αυτό όμως, δεν επιτεύχθη-
κε ο επιδιωκόμενος περιορισμός των ιδι-
ωτικών δαπανών, αφού τα ολοένα αυξα-
νόμενα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα με τις 
συμβάσεις τους επιβάρυναν και επιβαρύ-
νουν ακόμη υπερβολικά τους προϋπολο-
γισμούς των ασφαλιστικών ταμείων και τις 

ιδιωτικές δαπάνες Υγείας. Ιδιαίτερα και μετά 
τη ρύθμιση του ΠΔ 247/91, που υπό την 
πίεση της πραγματικότητας επέτρεψε ξανά 
την ίδρυση, λειτουργία, μεταβίβαση ιδιω-
τικών κλινικών, καθώς και τη δημιουργία 
ανεξάρτητων διαγνωστικών μονάδων μέσα 
σε αυτές, οι ιδιωτικές δαπάνες στην Ελλάδα 
παρουσίασαν αυξητική πορεία και έφθα-
σαν, βοηθούσης και της παραοικονομίας, 
να είναι οι υψηλότερες στην Ευρώπη, με 
44% του συνόλου των δαπανών για την 
υγεία, έναντι 26% του μέσου Ευρωπαϊ-
κού όρου με στοιχεία του 2003. Τελικά, η 
βασική σημαντική επιτυχία του ΕΣΥ παρέ-
μεινε η περιφερειακή ανάπτυξή του, που 
ανέκοψε τη ροή ασθενών προς Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη και διευκόλυνε την πρόσβα-
ση των πολιτών στις αποκεντρωμένες Μο-
νάδες Υγείας5,6.

Εξάλλου ο Ν. 1397/839, δεν έλαβε υπό-
ψη την εξελισσόμενη οικονομική κρίση, 
ενώ πρέπει να σημειωθεί και ότι η ανάπτυ-
ξη του ΕΣΥ στην Ελλάδα συνέπεσε με την 
κρίση του Κράτους Πρόνοιας διεθνώς, γε-
γονός που σημαίνει ότι, οι πόροι που δι-
ατίθενται, προκειμένου να καλύπτεται η 
αυξανόμενη συνεχώς ζήτηση, είναι περιο-
ρισμένοι. Έτσι οι δαπάνες για την Υγεία, με 
βάση το ποσοστό επί του ΑΕΠ, ανέρχονται 
στην Ελλάδα στο 5-5,5% ως δημόσιες δα-
πάνες και στο 8,5% περίπου ως συνολικές 
δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων των ιδι-
ωτικών. Αλλά και τα αντίστοιχα ποσοστά 
στην ΕΕ (των 15 χωρών) είναι αναλογικά 
περιορισμένα και ανέρχονται στο 6,5-7% 
και στο 9% του ΑΕΠ.

Η ισότητα και ποιότητα, αφενός, και η 
συγκράτηση του κόστους, αφετέρου, απο-
τελούν τα ζητούμενα για την επιτυχία του 
ΕΣΥ, αντιμετωπίζουν όμως εγγενείς δυσκο-
λίες στην επίτευξή τους. Έτσι, η ποιότητα 
πρέπει να περιλαμβάνει την ικανοποίηση 
των χρηστών υπηρεσιών Υγείας, αλλά και 
την αποτελεσματικότητα του συστήματος. 
Η συγκράτηση του κόστους, αφετέρου, εί-
ναι όρος βιωσιμότητας για το Σύστημα. Οι 
στόχοι όμως αυτοί συχνά αλληλοαποκλεί-
ονται. Η επίτευξη ισότητας σημαίνει θυσίες 
στην ποιότητα, ενώ η βελτίωση της ποιό-
τητας συνεπάγεται αύξηση του κόστους εν-
δεχομένως και μείωση της ισότητας, κ.ο.κ. 
Για τους λόγους αυτούς, σε πολλές ανε-
πτυγμένες χώρες αναζητούνται λύσεις σε 
νέα σχήματα οργάνωσης και χρηματοδό-
τησης. Πρόσθετο πρόβλημα στην Ελλά-
δα είναι ότι οι κυβερνήσεις, όταν νομοθε-
τούν για ζητήματα πολιτικής Υγείας, έχουν 
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παγίως κατά νου μόνο το Δημόσιο Τομέα 
και ειδικότερα τα Νοσοκομεία. Κατά συνέ-
πεια, ο Ιδιωτικός Τομέας αναπτύσσεται ανε-
ξάρτητα και η έλλειψη συνεργασίας μεταξύ 
των δύο αυτών τομέων έχει τελικά ζημιο-
γόνες συνέπειες, τόσο για τους πολίτες όσο 
και για το Σύστημα. Επί παραδείγματι, δεν 
υπάρχει θεσμικό πλαίσιο σύναψης συμβά-
σεων του δημόσιου Νοσοκομείου με τις 
ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, ενώ συγ-
χρόνως τα Νοσοκομεία αδυνατούν λόγω 
του κλειστού νοσηλίου να τιμολογήσουν 
τις υπηρεσίες τους. Η αδυναμία συνεργα-
σίας δημόσιων Νοσοκομείων με ιδιωτικές 
ασφαλιστικές στερεί από τα Νοσοκομεία 
πόρους, από τους ασθενείς το δικαίωμα 
επιλογής και από τις ασφαλιστικές εταιρεί-
ες το πλεονέκτημα του ανταγωνισμού μέ-
σω των πολλαπλών επιλογών Ιδιωτικών 
και Δημοσίων Ιδρυμάτων7.

Διαφοροποίηση της Πολιτικής 
Υγείας ανάμεσα στη δεκαετία 
του ’80 και σήμερα

Κεντρική φιλοσοφία του ιδρυτικού Ν. 
1397/839 του ΕΣΥ αποτέλεσε η ανάληψη 
από το κράτος της ευθύνης παροχής καθο-
λικών υπηρεσιών Υγείας σε όλους τους πο-
λίτες του, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου ή 
οικονομικής δυνατότητας.

Σε συνδυασμό με τις διατάξεις των μετα-
γενέστερων Ν. 1902/9010, Ν. 2071/9211, Ν. 
2519/9712, Ν. 2889/0113, Ν. 3304/0314 και, 
τέλος, του πρόσφατου Ν. 3329/0515, το Ελ-
ληνικό Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει, όπως 
προαναφέρθηκε, χαρακτηριστικά ενός μει-
κτού συστήματος. Έτσι περιέχει χαρακτηρι-
στικά του Κρατικού προτύπου της Εθνικής 
Υπηρεσίας Υγείας της Μεγάλης Βρετανίας, 
με χρηματοδότηση της μισθοδοσίας προ-
σωπικού, του εξοπλισμού υψηλής τεχνο-
λογίας και των έργων από το κράτος μέσω 
προγραμμάτων δημοσίων επενδύσεων ή 
μέσω των κοινοτικών προγραμμάτων. Επί-
σης όμως περιέχει και χαρακτηριστικά των 
υπηρεσιών Υγείας του μοντέλου της Κοι-
νωνικής Ασφάλισης της Γερμανίας, με χρη-
ματοδότηση, μέσω των ασφαλιστικών ει-
σφορών εργοδοτών, ασφαλισμένων ή και 
του κράτους στα πλαίσια τριμερούς χρη-
ματοδότησης7.

Τέλος, η αδυναμία κάλυψης των λει-
τουργικών δαπανών των υπηρεσιών Υγεί-
ας από τα ασφαλιστικά ταμεία οδηγεί συ-
χνά σε πρόσθετες κρατικές παρεμβάσεις 
μέσω νομοθετικών ρυθμίσεων και επιβε-

βαιώνει τον μεικτό χαρακτήρα του συστή-
ματος. Πρέπει να τονισθεί ότι όλες οι μέχρι 
σήμερα αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις 
δε μετέβαλαν το δημόσιο χαρακτήρα του 
ΕΣΥ, ενώ η κυριότητα και ο έλεγχος των 
συντελεστών παραγωγής παρέμειναν κρα-
τικά κατά βάση 8.

Προϋπάρχουσες ρυθμίσεις - 
Μορφές Σύμπραξης Δημοσίου 
& Ιδιωτικού Τομέα στο χώρο της 
Υγείας – Ευρωπαϊκή εμπειρία

Με τις διατάξεις των προηγηθέντων Νό-
μων (Ν. 2646/98, Ν. 2889/01, Ν. 2955/01, 
Ν. 3204/03) και Προεδρικών Διαταγμάτων 
(ΠΔ 346/9816, ΠΔ 18/200017), εφαρμόσθηκε 
ήδη, σε περιορισμένους τομείς της Υγείας, 
Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα. 
Η εμπειρία της εφαρμογής των διατάξεων 
αυτών έχει ήδη δώσει θετικά αποτελέσμα-
τα, καθώς τα Νοσοκομεία ανέθεσαν το έρ-
γο της καθαριότητας και της φύλαξης των 
κτιρίων τους σε ιδιωτικούς φορείς, με δια-
τήρηση, αν όχι βελτίωση, των αντιστοίχων 
υπηρεσιών και περιορισμό του κόστους κα-
τά 20% περίπου.

Ακόμη, με τις ίδιες διατάξεις δόθηκε η δυ-
νατότητα στα Νοσοκομεία να αναθέσουν με 
συμβάσεις ορισμένου χρόνου την τροφο-
δοσία και τη σίτιση σε ιδιωτικούς φορείς. 
Μέσω των συμβάσεων αυτών εξασφαλί-
σθηκε επιπλέον ο αναγκαίος χρόνος για την 
ανακατασκευή πεπαλαιωμένων υποδομών 
των μαγειρείων, ένα πρόσθετο δηλαδή δι-
αχρονικό όφελος για το Νοσοκομείο.

Εξάλλου η δυνατότητα προμήθειας μεγά-
λων και δαπανηρών μηχανημάτων, όπως 
αξονικών, μαγνητικών τομογράφων κ.α. 
με τη μέθοδο leasing, χωρίς καταβολή τι-
μήματος από την πλευρά του Νοσοκομεί-
ου, με τραπεζική χρηματοδότηση και εξό-
φληση κατά ιατρική πράξη, για ορισμένο 
χρονικό διάστημα που προσυμφωνείται με 
τον προμηθευτή, εξασφαλίζει εκτός από την 
αγορά υψηλού κόστους ιατροτεχνολογικού 
εξοπλισμού και τη δυνατότητα ανανέωσής 
του μετά την εξόφληση.

Η ενεργοποίηση ενός πληρέστερου νο-
μικού πλαισίου Σύμπραξης Δημόσιου - Ιδι-
ωτικού Τομέα, με βάση την εμπειρία που 
αποκτήθηκε, θεωρείται πλέον απολύτως 
απαραίτητη, για την ανάπτυξη του χώρου 
του Δημόσιου Τομέα της Υγείας που υστε-
ρεί, κυρίως από άποψη ανακαίνισης, ανανέ-
ωσης εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.

Το γεγονός, επίσης, ότι τα επόμενα χρό-

νια τα κοινοτικά κονδύλια προβλέπεται να 
μειωθούν, ενώ οι ανάγκες Υγείας θα αυξη-
θούν, οδηγεί στην αναζήτηση νέων πηγών 
χρηματοδότησης. Φαίνεται ότι η Σύμπραξη 
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 πα-
λαιά Νοσοκομεία θα μπορούσαν να ανα-
κατασκευασθούν ή να ανακαινισθούν, ενώ 
η σύμπραξη αυτή φαίνεται ως η μοναδική 
δυνατότητα, ώστε ο Δημόσιος Τομέας να 
αρχίσει και πάλι να αναπτύσσεται.

Πρόκειται για ένα σύστημα που εφαρ-
μόζεται εδώ και χρόνια στις περισσότερες 
χώρες της Ευρώπης όπως η Μ. Βρετανία, 
η Γαλλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία και άλ-
λες. Στη Μ. Βρετανία χαρακτηριστικά, τα 64 
από τα 68 μεγάλα έργα στο χώρο της Υγεί-
ας υλοποιούνται ήδη με τη μέθοδο της Σύ-
μπραξης και συνολικό προϋπολογισμό 16 
δις ευρώ, ενώ μόλις 4 διαθέτουν δημόσια 
χρηματοδότηση και προϋπολογισμό 290 
εκατ. ευρώ. Ακολουθώντας το βρετανικό 
παράδειγμα στην Ισπανία, αναμένεται να 
ανακαινιστούν 14 δημόσια Νοσοκομεία. 
Στη Γαλλία βρίσκονται σε εξέλιξη 11 σχε-
τικά σχέδια και 20 είναι υπό εξέταση, ενώ 
η Πορτογαλία και η Σουηδία έχουν προχω-
ρήσει σε παρεμβάσεις στο Σύστημα Υγεί-
ας τους με το σύστημα των Συμπράξεων 
Δημόσιου- Ιδιωτικού Τομέα. Η εμπειρία 
σε αυτές τις χώρες έχει δείξει ότι επιτυγχά-
νεται χαμηλό κόστος λειτουργικότητας, με 
ταυτόχρονη εξασφάλιση βελτιωμένων επι-
πέδων ποιότητας21.

Στη κατεύθυνση αυτή, με βάση τη στρα-
τηγική της Λισσαβόνας, το Υπουργείο Υγεί-
ας, σε συνεννόηση και με την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων, προγραμματίζει πι-
λοτικές εφαρμογές σε τρεις κατηγορίες έρ-
γων, τα οποία θα γίνουν με αυτοχρημα-
τοδότηση και αφορούν σε υποστηρικτικές 
υπηρεσίες Υγείας, αξιοποίηση ακινήτων και 
συστήματα πληροφορικής. Σε κάθε περί-
πτωση διατηρείται ο Δημόσιος χαρακτήρας 
της εκμετάλλευσης των έργων, αφού θα εκ-
χωρηθούν μόνο υποστηρικτικές δραστηρι-
ότητες, όπως ασφάλεια, σίτιση, καθαριότη-
τα, συντήρηση εγκαταστάσεων κ.λπ., που 
και σήμερα εκχωρούνται σε ιδιώτες, αλλά 
με μη ελέγξιμο και χωρίς τον πλέον συμ-
φέροντα πολλές φορές τρόπο. Οι Οργανι-
σμοί που θα υπαχθούν σε ανάλογες μορ-
φές χρηματοδότησης θα καταβάλλουν, για 
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τις υποστηρικτικές υπηρεσίες, μηνιαίο ή ετή-
σιο προκαθορισμένο τίμημα, με βάση τη 
σύμβαση που θα προκύψει από διαγωνι-
σμό Τραπεζικών Οίκων, σε συνεργασία με 
κατασκευαστικές εταιρείες. Παράλληλα, θα 
μπουν αυστηρά κριτήρια για να διασφαλι-
στεί ότι η ποιότητα της παροχής υπηρεσι-
ών θα είναι υψηλή. Στόχος είναι η μείωση 
του κόστους λειτουργίας αυτών των έργων 
μέχρι και 60%.

Εξάλλου, ο εκσυγχρονισμός του πλαι-
σίου λειτουργίας για τη διαχείριση έργων 
κατασκευής νέων Νοσοκομειακών - Νοση-
λευτικών Μονάδων, μέσω της Δημόσιας Επι-
χείρησης Ανάπτυξης Νοσοκομειακών Μο-
νάδων (ΔΕΠΑΝΟΜ) ή άλλου φορέα που 
θα τη διαδεχθεί στο μέλλον, είναι απαραί-
τητη προϋπόθεση για την εύρυθμη λει-
τουργία της αγοράς του κατασκευαστικού 
κλάδου. Στην κατεύθυνση αυτή υλοποιεί-
ται η αναδιοργάνωση της ΔΕΠΑΝΟΜ, μέ-
σω της εταιρείας εξοικονόμησης ενέργειας 
ΑΣΠΡΟΦΟΣ, θυγατρικής της ΕΛΠΕ (Ελληνι-
κά Πετρέλαια), που διαθέτει εξειδικευμένη 
εμπειρία σε μεγαλύτερης επικινδυνότητας 
έργα, καθώς και ο σχεδιασμός υποκατά-
στασης της ΔΕΠΑΝΟΜ με νέο σχήμα και 
στόχο την αγορά της Νοτιοανατολικής Ευ-
ρώπης. Επιδίωξη είναι η μείωση του κό-
στους των κατασκευαστικών συμβάσεων 
έως και 20%18.

Πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση 
για Συμπράξεις Δημόσιου-
Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) - 
Συνταγματική Συμβατότητα των 
ΣΔΙΤ στο χώρο της Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Με τη ψήφιση του Ν. 3389/200519, η 
Κυβέρνηση προσπαθεί να εκμεταλλευτεί 
την εμπειρία, την τεχνογνωσία, τους πό-
ρους και τις εν γένει δυνατότητες των ιδι-
ωτικών φορέων μέσω συνεργασιών με 
δημόσιους φορείς, ως μια πρόσφορη συ-
μπληρωματική λύση για την εκτέλεση έρ-
γων και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών 
προς τους πολίτες.

Από τη διεθνή, αλλά και την εγχώρια 
εμπειρία, προκύπτουν ποικίλα και σημαντι-
κά οφέλη από τις Συμπράξεις, όπως:
•  η έγκαιρη και προσήκουσα ολοκλήρω-

ση των απαιτούμενων έργων με συγκρά-
τηση του κόστους τους,

•  η καλύτερη και αποτελεσματικότερη επο-
πτεία της εκτέλεσης των έργων ή της πα-
ροχής των υπηρεσιών, λόγω εμπλοκής 

των ιδιωτικών φορέων, με ευνόητο συμ-
φέρον για την έγκαιρη καταγραφή και αντι-
μετώπιση τυχόν προβλημάτων,

•  η μετάθεση της υποχρέωσης καταβολής 
του τιμήματος σε μεταγενέστερο χρόνο, η 
τμηματική καταβολή του και, ως εκ τού-
του, η δυνατότητα εκτέλεσης περισσότε-
ρων έργων ταυτόχρονα,

•  η μεταβίβαση στους ιδιωτικούς φορείς 
ενός μεγάλου μέρους των κινδύνων (επι-
χειρηματικού, χρηματοδοτικού, κατα-
σκευαστικού, κ.λπ.) που συνδέονται με 
το αντικείμενο της Σύμπραξης,

•  η αποφυγή της επιβάρυνσης του Δημό-
σιου Χρέους,

•  η μεταφορά της εμπειρίας και τεχνογνωσίας 
των ιδιωτικών φορέων στο Δημόσιο,

•  η αξιοποίηση των ανθρώπινων και οικονο-
μικών πόρων των δημοσίων φορέων.
Ο νόμος για τις Συμπράξεις Δημόσιου - Ιδι-

ωτικού Τομέα δημιούργησε πλέον το ανα-
γκαίο θεσμικό πλαίσιο που θα ενθαρρύνει 
την εκτέλεση έργων και την παροχή υπη-
ρεσιών, μέσω Συμπράξεων. Σύμφωνα με 
το θεσμικό αυτό πλαίσιο:
•  συστήνεται συλλογικό κυβερνητικό όρ-

γανο που θα εξειδικεύει την κυβερνητι-
κή πολιτική και θα λαμβάνει τις σχετικές 
αποφάσεις, καθώς και 

•  διοικητική υπηρεσία, Ειδική Γραμμα-
τεία, που θα έχει την ευθύνη υποστήρι-
ξης των εμπλεκόμενων κάθε φορά δη-
μοσίων και ιδιωτικών φορέων κατά την 
ανάθεση και υλοποίηση των συμβάσε-
ων Σύμπραξης,

•  παρέχονται επίσης κίνητρα τόσο στους δη-
μόσιους όσο και στους ιδιωτικούς φορείς, 
ώστε να επιλέγουν τη μέθοδο Συμπράξε-
ων για τα έργα ή τις υπηρεσίες που επι-
θυμούν να εκτελέσουν ή να παράσχουν, 
ενώ προβλέπεται και η διαδικασία για την 
άρση νομικών και πρακτικών προβλημά-
των που ενδέχεται να προκύψουν κατά την 
εκτέλεση έργων ή την παροχή υπηρεσι-
ών μέσω Συμπράξεων.
Η εμπειρία που υπάρχει, από την εκτέ-

λεση έργων με το σύστημα παραχώρησης 
της εκμετάλλευσης, όπως στη Ζεύξη Ρίου - 
Αντιρρίου, στην Αττική Οδό, στο αεροδρό-
μιο Ελευθέριος Βενιζέλος, αλλά και από την 
παροχή υπηρεσιών και στον Τομέα της Υγεί-
ας, όπως η φύλαξη και η καθαριότητα Νο-
σοκομείων από ιδιώτες, συνηγορεί στο ότι 
η μέθοδος των Συμπράξεων, πέρα από το 
οικονομικό όφελος, θα συμβάλλει και στην 
επίτευξη ευρύτερων στόχων ανάπτυξης, απα-
σχόλησης και κοινωνικής συνοχής20.

Συνταγματική συμβατότητα 
Σύμπραξης Δημόσιου - 
Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) στο 
χώρο της Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης

Το Σύνταγμα στο άρθρο 21 παράγρα-
φος 3 ορίζει ότι «το Κράτος μεριμνά για την 
υγεία των πολιτών και λαμβάνει ειδικά μέ-
τρα για την προστασία της νεότητας, του γή-
ρατος, της αναπηρίας και για την περίθαλ-
ψη των απόρων». Ιδρύεται, δηλαδή, ευθεία 
υποχρέωση του κράτους για τη λήψη θε-
τικών μέτρων για την προστασία της Υγεί-
ας των πολιτών (ΣτΕ 3292/1998). Η κρατι-
κή υποχρέωση που συνάγεται από την εν 
λόγω συνταγματική διάταξη για την παροχή 
υπηρεσιών Υγείας υψηλού επιπέδου συνο-
δεύεται επίσης από το δικαίωμα των πολι-
τών να απαιτήσουν την πραγμάτωση αυ-
τής της υποχρέωσης (ολ ΣτΕ 400/1986, ΤοΣ 
1986. 433 επ.). Τούτο ωστόσο δε συνεπά-
γεται τον αποκλεισμό της ιδιωτικής πρωτο-
βουλίας από την παροχή υπηρεσιών Υγεί-
ας και την επιβολή κρατικού μονοπωλίου, 
όπως δέχεται και η σχετική νομολογία (ΣτΕ 
1374/1997, ΕλλΔνη 1997. 1383 επ.). Εν 
πάση όμως περιπτώσει, το κοινωνικό δικαί-
ωμα του άρθρου 21 παρ. 3 του Συντάγμα-
τος, στα πλαίσια της «ήπιας» κανονιστικό-
τητας που του αναγνωρίζεται, αφαιρεί από 
το νομοθέτη τη δυνατότητα υπαναχώρησης 
από το υγειονομικό κεκτημένο, υπό την έν-
νοια της κατάργησης του Εθνικού Συστήμα-
τος Υγείας21-23.

Σε μια εποχή παγκόσμιας οικονομικής 
ύφεσης και δημοσιονομικής στενότητας, η 
Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα 
αποτελεί το αναγκαίο - αλλά συμπληρω-
ματικό - εργαλείο για την ενίσχυση του Συ-
στήματος Υγείας σε ρεαλιστική βάση, με την 
εξεύρεση και διάθεση πόρων από τον Ιδι-
ωτικό Τομέα για τη βελτίωση των υποδο-
μών και των εν γένει υπηρεσιών.

Με το νόμο Ν. 3389/2005, όχι μόνο δεν 
θίγεται η Συνταγματική επιταγή του άρθρου 
21, αφού οι ιατρικές και νοσηλευτικές υπη-
ρεσίες θα συνεχίσουν να παρέχονται από 
το Δημόσιο και μάλιστα αναβαθμισμένες, 
αλλά αντιθέτως αποκτά ουσιαστικό περι-
εχόμενο ο επανορθωτικός και αναδιανε-
μητικός χαρακτήρας του δικαιώματος στην 
Υγεία, μέσα στο πλαίσιο της ανταγωνιστικής 
οικονομίας της αγοράς24,25. Στην ίδια κατεύ-
θυνση, προβλέπεται ρητώς ότι εξαιρούνται 
από το αντικείμενο των Συμπράξεων μόνον 
οι δραστηριότητες που ανήκουν σύμφω-
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να με το Σύνταγμα «άμεσα και αποκλειστι-
κά στο Κράτος», όπως η Εθνική Άμυνα, η 
Δικαιοσύνη, η Αστυνόμευση και η ευθύνη 
εκτέλεσης ποινών που επιβάλλονται από 
τα ποινικά δικαστήρια. Συγχρόνως, καθο-
ρίζεται τόσο το ευρύτερο πλαίσιο όσο και 
οι επιμέρους ρυθμίσεις που αφορούν στις 
«Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Το-
μέα (ΣΔΙΤ)» για την εκτέλεση έργων ή την 
παροχή υπηρεσιών. Ειδικότερα, προσδιο-
ρίζονται οι δημόσιοι φορείς που περιλαμ-
βάνονται στην έννοια «Δημόσιος Τομέας» 
και στους οποίους επιτρέπεται να προβαί-
νουν στη σύναψη συμβάσεων ΣΔΙΤ. Από την 
άλλη, οι ιδιωτικοί φορείς συμμετέχουν στις 
εν λόγω συμβάσεις μέσω εταιρειών ειδικού 
σκοπού, οι οποίες συνιστώνται αποκλειστι-
κά για τους σκοπούς της Σύμπραξης, έχουν 
έδρα την Ελλάδα και λειτουργούν σύμφω-
να με την οικεία νομοθεσία περί ανωνύ-
μων εταιρειών.

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και ΣΔΙΤ

Στην κατεύθυνση υλοποίησης των δυνα-
τοτήτων που δίνει ο νόμος για τις ΣΔΙΤ ανα-
μένεται σύντομα από το Υπουργείο Υγείας 
η προκήρυξη ανοικτού δημόσιου διεθνούς 
διαγωνισμού για την πρόσληψη χρηματοοι-
κονομικού συμβούλου, ο οποίος θα έχει την 
ευθύνη του σχεδιασμού, της έρευνας αγο-
ράς για επενδυτές, της διαμόρφωσης του 
πλαισίου του διαγωνισμού, της δημοπρά-
τησης και της επιλογής και ανάδειξης του 
τελικού αναδόχου επενδυτή. Οι υπηρεσί-
ες του συμβούλου είναι απαραίτητες λόγω 
της πολυπλοκότητας των συμβάσεων των 
Συμπράξεων, που απαιτούν συγκεκριμένη 
τεχνογνωσία για την ολοκλήρωση των δι-
αδικασιών. Με την υποστήριξή του, θα εί-
ναι δυνατή η διαπραγμάτευση με καλύτε-
ρους όρους με τους ιδιώτες επενδυτές και 
η βεβαιότητα ότι θα διασφαλισθεί το δη-
μόσιο συμφέρον στη μακροχρόνια σύμβα-
ση συνεργασίας με έναν ιδιώτη.

Εξάλλου σύμφωνα με σχετικές ανακοινώ-
σεις του υπουργού, κ. Νικήτα Κακλαμάνη, 
το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης έχει ήδη προγραμματίσει με ΣΔΙΤ 
τρία μεγάλα έργα:

Ένα νέο Γενικό Νοσοκομείο 800 κλινών 
στην Αθήνα, σε αντικατάσταση αντίστοιχου 
υπάρχοντος παλαιού Νοσοκομείου που θα 
αποφασισθεί με βάση τις ανάγκες του υγει-
ονομικού χάρτη. Εν προκειμένω, είναι γνω-
στό ότι ορισμένα Νοσοκομεία λειτουργούν 
σε κτιριακές δομές ακόμη και του προπρο-

ηγούμενου αιώνα και είναι εύκολα αντιλη-
πτή η βελτίωση που θα προκύψει.

Το δεύτερο μεγάλο έργο αφορά το Εθνι-
κό Κέντρο Μεταμοσχεύσεων, 250 κλινών, 
στο οποίο θα ενσωματωθούν όλα τα επί μέ-
ρους κέντρα μεταμοσχεύσεων και θα ανα-
πτυχθεί σε χώρο που θα επιλεγεί με κρι-
τήριο την άμεση πρόσβαση για την ταχεία 
μεταφορά των μοσχευμάτων. Για το έρ-
γο αυτό, το Υπουργείο βρίσκεται σε στενή 
συνεργασία με διαπρεπή Έλληνα Διευθυ-
ντή αντίστοιχου Κέντρου στο Μαϊάμι, τον 
καθηγητή κ. Ανδρέα Τζάκη, σχετικά με τις 
προδιαγραφές που πρέπει να έχει το Εθνι-
κό Κέντρο Μεταμόσχευσης, σύμφωνα με 
την εμπειρία των ΗΠΑ.

Τέλος το τρίτο μεγάλο έργο αφορά σε 
ένα Παιδιατρικό Νοσοκομείο 400 κλινών 
στη Θεσσαλονίκη, που θα καλύψει τις ανά-
γκες όλης της Βόρειας Ελλάδας και αποτε-
λεί κυβερνητική προγραμματική δέσμευ-
ση για την Υγεία.

Τα παραπάνω Νοσοκομεία θα ενταχθούν 
στο ΕΣΥ, η δε πρόσβαση των πολιτών θα 
είναι ισότιμη και ελεύθερη, με κάλυψη από 
τον ασφαλιστικό τους φορέα. Το προσωπι-
κό των Νοσοκομείων, πλην των υποστηρι-
κτικών υπηρεσιών, θα ανήκει στο ΕΣΥ και 
θα εργάζεται σε ένα σύγχρονο περιβάλ-
λον, δημιουργούμενων έτσι των προϋπο-
θέσεων για αναβάθμιση των παρεχομένων 
υπηρεσιών.

Η πραγματοποίηση των έργων αυτών γί-
νεται ακριβώς με την προϋπόθεση διατή-
ρησης του δημόσιου χαρακτήρα τους και 
με διαφανείς διαδικασίες, μέσα από την δι-
ενέργεια ανοικτού δημόσιου διεθνούς δια-
γωνισμού. Θα επιλεγεί ιδιωτική εταιρεία ή 
κοινοπραξία εταιρειών που θα αναλάβει 
με τους πιο συμφέροντες, για το Δημόσιο, 
όρους και με δικό της κόστος τη δημιουρ-
γία των νέων Νοσηλευτικών Μονάδων. Ταυ-
τόχρονα θα παραχωρηθεί, στην εταιρεία ή 
στην κοινοπραξία, για μεγάλο χρονικό διά-
στημα που θα κυμαίνεται από 20-30 έτη, η 
εκμετάλλευση των μη κλινικών υποστηρι-
κτικών υπηρεσιών του Νοσοκομείου, όπως 
η εστίαση, η καθαριότητα, η φύλαξη, κα-
θώς και η συντήρηση των υποδομών, για 
τις οποίες θα καταβάλλεται συμψηφιστικά 
αντίτιμο από τους κρατικούς φορείς, για την 
απόσβεση της ιδιωτικής επένδυσης. Για την 
επιτυχή εφαρμογή του καινούριου αυτού 
θεσμού, βασική προϋπόθεση αποτελεί η 
εξασφάλιση ομαλής συνεργασίας των δύο 
μερών, με τον καθορισμό συγκεκριμένων 
προδιαγραφών και την αυστηρή παρακο-

λούθηση και τήρηση της εφαρμογής των 
συμφωνημένων.

Ο ιδιώτης επενδυτής που τελικά θα επιλε-
γεί μέσω του διαγωνισμού, θα σχεδιάσει, θα 
κατασκευάσει, θα χρηματοδοτήσει το έργο 
και θα αναλάβει τη συντήρησή του για όλο 
το χρονικό διάστημα της σύμβασης, γεγο-
νός που θα αποτελεί και κίνητρο για αρτι-
ότερες κατασκευές. Συγχρόνως, η σύμβα-
ση θα προβλέπει τον έλεγχο της ποιότητας 
των παρεχομένων υπηρεσιών. Έτσι ο ιδιώ-
της επενδυτής θα υποχρεώνεται να παρέχει 
συγκεκριμένο επίπεδο υπηρεσιών που κα-
θορίζεται από το Δημόσιο, ενώ στην αντί-
θετη περίπτωση μη τήρησης των όρων θα 
προβλέπεται επιβολή προστίμων και κατά-
πτωση ποινικών ρητρών.

Ήδη, σύμφωνα με πρόσφατες ανακοινώ-
σεις του υπουργού Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης για την κατασκευή των τριών 
αυτών Νοσηλευτικών Μονάδων με τη μέ-
θοδο της Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτι-
κού Τομέα, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, 
ενώ επιπλέον υπάρχει και πληθώρα άλ-
λων προτάσεων για σειρά έργων στο χώ-
ρο της Υγείας, των οποίων προγραμματίζε-
ται η υλοποίησή26.

Επίλογος
Ως κοινός τόπος της συζήτησης και των 

προσπαθειών, σε διεθνές επίπεδο για σύγ-
χρονη πολιτική Υγείας, προβάλλεται η ανα-
συγκρότηση του Υγειονομικού Τομέα, μέσα 
από την προσπάθεια σύζευξης της αποδο-
τικής και αποτελεσματικής αξιοποίησης των 
πόρων και ισότιμης κατανομής αυτών. Σκο-
πός είναι η μεγιστοποίηση του κοινωνικού 
οφέλους και η άρση των οικονομικών ανι-
σοτήτων στην Υγεία. Κανένα Υγειονομικό 
Σύστημα σε καμία χώρα δεν έχει αρκετούς 
πόρους για να εξασφαλίσει πλήρη κάλυψη 
των αυξανόμενων απαιτήσεων στο τομέα της 
Υγείας. Κάθε χώρα διαμορφώνει την πολι-
τική της για την Υγεία σε σχέση με το οικο-
νομικό - πολιτιστικό της κεφάλαιο και τον 
ορθολογικό ή μη χαρακτήρα των επιλογών 
που προκρίνονται27. Οι ΣΔΙΤ δεν αποτελούν 
πανάκεια, αλλά θα χρησιμοποιηθούν συ-
μπληρωματικά, προκειμένου να καλυφθεί 
η απόσταση που μας χωρίζει από τις πιο 
ανεπτυγμένες χώρες της Ευρώπης. Είναι 
μια ευκαιρία για τη βελτίωση των υποδο-
μών και των υπηρεσιών του υγειονομικού 
μας συστήματος με στόχο την ικανοποίηση 
του χρήστη ασθενή. Ο Ν.3389/2005 παρέ-
χει τη δυνατότητα να κατασκευαστούν και-
νούργια Νοσοκομεία, και να ανακαινισθούν 
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όσα απαιτούνται, με την κατανομή της δα-
πάνης σε μια χρονική περίοδο 20 έως 30 
ετών. Οι συμπράξεις δεν απειλούν το δη-
μόσιο χαρακτήρα της Υγείας, αλλά αντίθε-
τα τον βελτιώνουν και τον εκσυγχρονίζουν. 
Το ΕΣΥ ενισχύεται οικονομικά από τον Ιδιω-
τικό Τομέα, έστω και εν είδει μακροχρόνι-
ου δανεισμού, με στόχο οι πολίτες να απο-
λαμβάνουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε 
ένα σύγχρονο περιβάλλον.
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