
ΝΕΑ ΜΕΛΕΤΗ

Σ∆ΙΤ: µεθοδολογία επιλογής και
απαιτούµενες διαδικασίες 

Ολοκληρώθηκε µελέτη του Ιν-
στιτούτου Οικονοµίας Κατα-

σκευών (ΙΟΚ) µε τίτλο «Μεθοδο-
λογία Επιλογής και Απαιτούµε-
νες ∆ιαδικασίες για την Επιτυχή
Υλοποίηση Έργων µέσω Συµπρά-
ξεων ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Το-
µέα (Σ∆ΙΤ)». Αντικειµενικός σκο-
πός της µελέτης είναι να αποτε-
λέσει ένα εγχειρίδιο επιλογής
και προετοιµασίας έργων Σ∆ΙΤ,
το οποίο θα λειτουργήσει επι-
βοηθητικά τόσο στο σύνολο των
εµπλεκόµενων Αναθετουσών Αρ-
χών (Υπουργεία, ΟΤΑ, ΝΠ∆∆,
ΝΠΙ∆) όσο και στους Ιδιωτικούς
φορείς, ενόψει υιοθέτησης και ε-
φαρµογής του νέου αυτού θε-
σµού. 
Σηµειώνεται ότι η εν λόγω µε-

λέτη εντάσσεται στην προσπά-
θεια που έχει από µακρόν ξεκι-
νήσει το ΙΟΚ για την ανάδειξη
πολιτικών αξιοποίησης και εκµε-
τάλλευσης της αυξηµένης δυνα-
µικότητας, εµπειρίας και τεχνο-
γνωσίας που χαρακτηρίζουν τον
εγχώριο κατασκευαστικό κλάδο
στη µεταολυµπιακή περίοδο. Από
αυτήν την προσπάθεια, η οποία
ξεκίνησε µε τη διοργάνωση Ηµε-
ρίδας τον Ιούλιο του 2004 µε θέ-
µα «Επιχειρηµατικό Περιβάλλον στις Κατα-
σκευές µετά το 2004», καταδείχτηκε η κρισιµό-
τητα των Σ∆ΙΤ για τη συνέχιση της αναπτυξια-
κής πορείας της  χώρας, γεγονός που ώθησε
το ΙΟΚ στην συστηµατική επιστηµονική ενασχό-
ληση µε τα ζητήµατα της χρηµατοδότησης έρ-
γων µέσω Συµπράξεων ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού
Τοµέα. Αποτέλεσµα της συστηµατικής αυτής ε-
νασχόλησης είναι η έκδοση µελέτης, τον Μάρ-
τιο του 2005, «Σχεδιασµός και Υλοποίηση Έρ-
γων µέσω Σ∆ΙΤ», στην οποία, απουσία θεσµι-
κού πλαισίου, εξετάζονταν οι βασικές σχετικές
έννοιες (θεωρίες κατανοµής και διαχείρισης
κινδύνων, ρόλος πιστωτικών ιδρυµάτων, κ.ά.), οι
εξελίξεις σε επίπεδο ΕΕ ενώ προτείνονταν συ-
γκεκριµένες πολιτικές για την οµαλή προσαρ-
µογή της εγχώριας αγοράς στο θεσµό, καθώς
και η εκπόνηση της σηµερινής εργασίας «Με-

θοδολογία Επιλογής και Απαιτούµενες ∆ιαδι-
κασίες για την Επιτυχή Υλοποίηση Έργων µέσω
Συµπράξεων ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα
(Σ∆ΙΤ)», στόχος της οποίας είναι να αποτελέσει
ένα ευρείας εφαρµογής εργαλείο, το οποίο θα
βοηθήσει στη συστηµατικοποίηση των διαδικα-
σιών που θα απαιτηθούν από τους ΚτΕ για την
ορθή επιλογή και την επιτυχή υλοποίηση έρ-
γων µέσω Σ∆ΙΤ.
Η χρησιµότητα αυτού του εγχειριδίου εκτιµά-

ται ότι θα είναι µεγάλη αφού η σηµερινή οικο-
νοµική συγκυρία, η οποία συνδυάζει τους ισχυ-
ρούς δηµοσιονοµικούς περιορισµούς και την α-
νάγκη για αυξηµένη παραγωγικότητα και αντα-
γωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας, καθι-
στά τη δηµιουργία υποδοµών και την παροχή υ-
πηρεσιών του κράτους προς τον πολίτη µέσω
Σ∆ΙΤ ουσιαστική παράµετρο. Η πρόσφατη θε-

σµοθέτηση των Σ∆ΙΤ αναµένεται
να απελευθερώσει σηµαντικούς
πόρους από το -ήδη µειούµενο-
Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσε-
ων1 και να κινητοποιήσει ιδιωτικά
κεφάλαια από την Ελλάδα και το ε-
ξωτερικό.
Τα βασικά αντικείµενα της µελέ-

της, η οποία βασίστηκε στο υφιστά-
µενο θεσµικό πλαίσιο (εθνικό και
κοινοτικό) είναι η εξέταση της δο-
µής της εγχώριας αγοράς Σ∆ΙΤ, η
καταγραφή των προβληµάτων που
εκτιµάται ότι υφίστανται, καθώς και
η κατηγοριοποίηση των έργων βά-
σει ζήτησης. Επισηµαίνεται ότι η ε-
πιχειρούµενη µεθοδολογική προ-
σέγγιση αποτελεί ενδεικτικό υπο-
βοηθητικό εργαλείο τόσο στις προ-
συµβατικές, όσο και στις συµβατι-
κές διαδικασίες που απαιτούνται
για κάθε Σ∆ΙΤ.
Στη µελέτη διαπιστώνεται ότι

στην Ελλάδα η αγορά των Σ∆ΙΤ
παρουσιάζει θετικές προοπτικές, οι
οποίες ωστόσο συνοδεύονται και
από αρκετές ιδιοµορφίες σε σχέση
µε άλλες χώρες. Η κοινή γνώµη
της χώρας είναι «εθισµένη» στην
έννοια «αντιπαροχή» και ενδεχο-
µένως η εξάπλωση των Σ∆ΙΤ και η
δηµιουργία νέων αναπτυξιακών δε-

δοµένων µπορεί να έχουν αυξηµένη κοινωνική
αποδοχή, αφού θα καλύψουν πάγια προβλήµα-
τα των τοπικών κοινωνιών (ευµάρεια, θέσεις ερ-
γασίας, κλπ.). 
Από την ανάλυση του υφιστάµενου θεσµικού

πλαισίου περί των Σ∆ΙΤ προκύπτει ότι αυτό εί-
ναι πλήρες και αποτελείται από:

- Τον Ν. 3389/2005, «Συµπράξεις ∆ηµόσιου
και Ιδιωτικού Τοµέα». 

- Τον Ν. 3299/2004, «Παροχή Κινήτρων Ιδιωτι-
κών Επενδύσεων», ο οποίος λειτουργεί συ-
µπληρωµατικά στη χρηµατοδότηση επιλέξιµων
κατηγοριών επενδύσεων, µε γεωγραφικά και
λοιπά κριτήρια.

- Το άρθρο 2 του Ν. 3274/2004, «Αναπτυξιακό
Πρόγραµµα Τοπικής Αυτοδιοίκησης», όπου δί-
δεται η αρµοδιότητα και η χρηµατοδότηση
στους ΟΤΑ για προετοιµασία των διαδικασιών
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ωρίµανσης Σ∆ΙΤ. 
- Τον Ν. 3342/2005, «Bιώσιµη ανάπτυξη - αξιο-

ποίηση Ολυµπιακών εγκαταστάσεων», όπου ε-
µπεριέχονται θεσµικές παρεµβάσεις υλοποίηση
έργων / υπηρεσιών µέσω Σ∆ΙΤ.
Συµπληρωµατικά στα ανωτέρω λειτουργούν

ή θα λειτουργήσουν µετά την ολοκλήρωσή
τους: το Εθνικό Κτηµατολόγιο, το θεσµικό πλαί-
σιο µε τις αναµενόµενες πολεοδοµικές ρυθµί-
σεις, κλπ.
Από την εξέταση της ζήτησης έργων τύπου

Σ∆ΙΤ προκύπτει η ακόλουθη κατηγοριοποίηση:
- Κατηγορία 1: Ανταποδοτικά έργα ή έργα ευ-

ρύτερου κοινωνικού χαρακτήρα, τα οποία αφο-
ρούν κατασκευή / ολοκλήρωση / διαχείριση /
εκµετάλλευση βασικών υποδοµών. Τα εν λόγω
έργα παρουσιάζουν αυξηµένη ζήτηση άµεσης υ-
λοποίησης, ωστόσο υπάρχει σειρά ανασταλτι-
κών παραµέτρων, όπως η έλλειψη ώριµων µε-
λετών, προβλήµατα πολεοδοµίας - χωροθετή-
σεων, κοινωνικής αποδοχής και πολιτική αβε-
βαιότητα που έχει να κάνει µε το καθεστώς ε-
κλογής τοπικών δηµάρχων, κλπ.  

- Κατηγορία 2: Έργα αναπτυξιακά ή προστιθέ-
µενης αξίας, τα οποία αφορούν κυρίως την εκ-
µετάλλευση της ακίνητης περιουσίας του δηµό-
σιου τοµέα, και επιχειρηµατικές δραστηριότητες
που αφορούν το περιβάλλον και τη διαχείρισή
του. Στα εν λόγω έργα µείζονος σηµασίας ζητή-
µατα αποτελούν: ο αρχικός σχεδιασµός και η
ωριµότητα υλοποίησης της Σ∆ΙΤ, το ιδιοκτησια-
κό καθεστώς των προς εκµετάλλευση ακινή-
των, η κοινωνική αποδοχή των Σ∆ΙΤ µε διάρκεια
25 - 30 ετών, η συµµετοχή των ΟΤΑ στους νέ-
ους φορείς που θα δηµιουργηθούν.
Σε ό,τι αφορά την περαιτέρω κατηγοριοποίη-

ση της εγχώριας αγοράς, διαπιστώνονται τα  ε-
ξής:
Κατηγορία  1:  Ανταποδοτικά  έργα  ή  έργα  ευ-

ρύτερου  κοινωνικού  χαρακτήρα
Ενδεικτικά παρατίθενται κατηγορίες έργων,

υψηλού ενδιαφέροντος (έχουν εκπονηθεί µελέ-
τες και έρευνες), ενώ σε ορισµένες περιπτώ-
σεις αποτελούν επιλογές έργων του ΚΠΣ ΙΙΙ τα
οποία είτε δε χρηµατοδοτήθηκαν, είτε για διά-
φορους λόγους δεν έχουν αποπερατωθεί (έλ-
λειψη πόρων, αδυναµία υλοποίησης εκ µέρους
των αναδόχων, κλπ.), είτε εκτιµάται ότι η προώ-
θησή τους µέσω Σ∆ΙΤ, θα έχει δηµοσιονοµικό ό-
φελος. 

1.1 Έργα στον τοµέα Υγείας και Κοινωνικής

Αλληλεγγύης, και ειδικότερα:
Νοσοκοµεία, Κέντρα Υγείας, Γηροκοµεία, Εξει-

δικευµένες Μονάδες Ιατρικών Υπηρεσιών - Στέ-
γασης,   για τα οποία οι εργασίες έχουν διακο-
πεί και βρίσκονται στη φάση ολοκλήρωσης. Οι
ανάδοχοι καλούνται να αναλάβουν την ολοκλή-
ρωση της κατασκευής, τη λειτουργία και συντή-
ρηση του κτιριακού και µηχ/κού εξοπλισµού, κα-
θώς και του ξενοδοχειακού εξοπλισµού και της
εξυπηρέτησης (εστίαση, καθαριότητα, ασφάλεια,
κλπ.). Υπό ειδικές προϋποθέσεις µπορεί να ανα-
ληφθούν και υπηρεσίες γραµµατείας - οικονοµι-
κών. Το ∆ηµόσιο θα έχει στην απόλυτη αρµο-
διότητά του, την ευθύνη του ιατρικού - νοσηλευ-
τικού προσωπικού. 

1.2 Έργα στον τοµέα Στέγασης Φορέων του
∆ηµοσίου, και ειδικότερα:
Στεγάσεις Φορέων - Οργανισµών του ∆ηµο-

σίου Τοµέα (π.χ. Αρχηγεία Σωµάτων Ασφαλείας,
Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, ΟΤΑ, κλπ., για τη
µεταφορά των βασικών εγκαταστάσεων, Ακαδη-
µίες και Σχολές Σωµάτων Ασφαλείας και λοι-
πών ∆ηµόσιων Φορέων, για τη στέγαση όλων
των εκπαιδευτικών λειτουργιών τους, κλπ).

1.3 Έργα στον τοµέα του Περιβάλλοντος και

ειδικότερα:
- Εργοστάσια Μηχανικής Ανακύκλωσης Απορ-

ριµµάτων, Μονάδες ∆ιαχείρισης Στερεών Απο-
βλήτων, Μονάδες Πόσιµου Νερού σε Άνυδρα
Νησιά.

- Αποχετεύσεις - υδρεύσεις - βιολογικοί κα-
θαρισµοί, έργα τα οποία είναι υψηλής ζήτησης
εξαιτίας του ότι σε πολλές περιοχές της χώρας
οι ανωτέρω βασικές υποδοµές, είτε δεν έχουν
ολοκληρωθεί λόγω µειωµένης χρηµατοδότη-
σης, είτε έχουν ολοκληρωθεί και η συντήρηση -
λειτουργία είναι πληµµελής, είτε δεν έχουν ε-
νταχθεί σε εθνική - κοινοτική χρηµατοδότηση.

- Αναπλάσεις πλατειών και γενικότερα πάρ-
κων και άλλων δηµόσιων χώρων, στους οποί-
ους υπάρχει αδυναµία συντήρησης και λειτουρ-
γίας από τους δηµόσιους φορείς ως απόρροια
δηµοσιονοµικών προβληµάτων και της µείωσης
των κρατικών χορηγήσεων.   
Κατηγορία  2:  Έργα  αναπτυξιακά  ή  προστιθέ-

µενης  αξίας
Ενδεικτικά παρατίθενται ορισµένες κατηγο-

ρίες έργων - επενδύσεων, οι οποίες ήδη υλο-
ποιούνται στην εγχώρια αγορά και φαίνεται να
παρουσιάζουν επενδυτικό ενδιαφέρον. Τα έργα
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αυτά αποτελούν το µεγαλύτερο τµήµα Σ∆ΙΤ της
εγχώριας αγοράς και µε προϋπολογισµούς χα-
µηλού µέσου εύρους και περιφερειακή διάρ-
θρωση: 

2.1 Η κατασκευή και εκµετάλλευση τουριστι-
κών συγκροτηµάτων µε τις παρελκόµενες δρα-
στηριότητες (συνεδριακά κέντρα, υπόγειοι χώ-
ροι στάθµευσης οχηµάτων, εµπορικά καταστή-
µατα - χώροι ψυχαγωγίας, πολυχώροι ανάπτυ-
ξης εµπορικών δραστηριοτήτων, κέντρα θαλασ-
σοθεραπείας, ανάπτυξης θαλάσσιου τουρισµού,
αθλητικές εγκαταστάσεις, κλπ.) σε δηµόσια ακί-
νητα. 

2.2 Η τουριστική αξιοποίηση των θαλάσσιων
υποδοµών και ειδικότερα για την κατασκευή και
εκµετάλλευση Τουριστικών Λιµένων, οι οποίοι
κατατάσσονται σε τρεις βασικές κατηγορίες: 1.
Μαρίνες 2. Καταφύγια Σκαφών Αναψυχής 3. Κέ-
ντρα ∆ιαχείµασης και Επισκευών Τουριστικών
Σκαφών. 

2.3 Η κατασκευή και εκµετάλλευση χιονοδρο-
µικών κέντρων και γενικότερα ενίσχυση των υ-
ποδοµών χειµερινού τουρισµού, µε παράλληλη
δηµιουργία παρελκόµενων δραστηριοτήτων (πί-
στες, ξενοδοχειακές υποδοµές, συνεδριακά κέ-
ντρα, κλπ.), για την προσέλκυση επισκεπτών σε
περιοχές της χώρας µε ιδιαίτερο φυσικό κάλ-
λος και την επιµήκυνση της τουριστικής περιό-
δου. Ο άξονας αυτός καλύπτει τους χειµερινούς
προορισµούς και τα τελευταία χρόνια παρου-
σιάζει συνεχή ανάπτυξη και ζήτηση.

2.4 Οι υφιστάµενοι ή και οι νέοι Χώροι Υγειο-
νοµικής Ταφής Απορριµµάτων (ΧΥΤΑ), µε ανά-
πτυξη δραστηριοτήτων επεξεργασίας απορριµ-
µάτων και δηµιουργίας µονάδων παραγωγής ε-
νέργειας. Παράλληλα και µέσω της ανάπτυξης
και εκµεταλλεύσεων των χώρων αποκατάστα-
σης των παλαιών σταθµών διαµετακοµιδής α-
πορριµµάτων, προσδοκάται η αποκατάσταση
του φυσικού περιβάλλοντος. 

2.5 Η κατασκευή και εκµετάλλευση χώρων υ-
πόγειας στάθµευσης οχηµάτων σε ακίνητα που
ανήκουν σε οργανισµούς του ∆ηµόσιου ή του
ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα ή και σε ΟΤΑ. Εναλ-
λακτικά, η κατηγορία αυτή αφορά και δηµοτι-
κούς χώρους υπόγειας στάθµευσης οχηµάτων
µε συγχρηµατοδότηση και κάλυψη τµήµατος
του κόστους λειτουργίας από τους ΟΤΑ. 

2.6 Η κατασκευή και εκµετάλλευση χώρων
στέγασης ηλικιωµένων ή και άλλων πληθυσµια-
κών οµάδων (φοιτητές, αξιωµατικοί σωµάτων α-
σφαλείας, κλπ.) µε παράλληλα ανταποδοτικές
παροχές σε ακίνητα των ΟΤΑ, όπως κατασκευή
κτιρίων στέγασης υπηρεσιών (δηµαρχεία, πολι-
τιστικά κέντρα, κλπ.). 

2.7 Οικιστική ανάπτυξη, κυρίως δευτερεύου-
σας κατοικίας, σε µεγάλες εκτάσεις µε ανάπτυ-
ξη ψυχαγωγικών και αθλητικών εγκαταστάσεων

(π.χ. γκολφ), σε συνδυασµό µε ξενοδοχειακές υ-
ποδοµές, υπόγειους χώρους στάθµευσης οχη-
µάτων, εµπορικά καταστήµατα και άλλες πα-
ρελκόµενες δραστηριότητες.

2.8 Οι παραχωρήσεις διατηρητέων κτιρίων
για ανάπτυξη τουριστικών εµπορικών δραστη-
ριοτήτων (αγορές, χώροι αναψυχής, καταστήµα-
τα, κλπ.), σε γεωγραφικές περιοχές της χώρας
όπου παρουσιάζεται ή ενδέχεται να αναπτυχθεί
τουριστική κίνηση ή αποσκοπείται η επιµήκυνση
της τουριστικής περιόδου. 

2.9 Η κατασκευή τοπικών ή υπερτοπικών κέ-
ντρων και γενικότερα κτιρίων και συγκροτηµά-
των για επαγγελµατικές χρήσεις, µε σκοπό α-
νάπτυξη ψυχαγωγικών και εµπορικών δραστη-
ριοτήτων µε τη µέθοδο της παραχώρησης ή
της µεθόδου των ειδικών ανταλλαγµάτων. 

2.10 Υδροηλεκτρικοί Σταθµοί και Αιολικά Πάρ-
κα σε γεωγραφικές περιοχές της χώρας που
παρουσιάζουν σχετικό ενεργειακό ενδιαφέρον
και γενικότερα η αξιοποίηση των ενεργειακών
πηγών (γεωθερµία, κλπ.). 

2.11 Αξιοποίηση Ιαµατικών Πηγών - Προώθηση
Ιαµατικού Τουρισµού, σε γεωγραφικές περιοχές
της χώρας που παρουσιάζουν σχετικό ενδιαφέ-
ρον και διαθέτουν αξιόλογα ιαµατικά νερά και
έχουν ή δεν έχουν τις βασικές υποδοµές αξιο-
ποίησής τους. 

Τέλος, στη µελέτη υποστηρίζεται ότι η υλο-
ποίηση ενός έργου Σ∆ΙΤ προϋποθέτει την, σε
πρώτο επίπεδο, υλοποίηση δύο φάσεων και ει-
δικότερα την Προσυµβατική ∆ιαδικασία (Φάση
Α) και τη Συµβατική ∆ιαδικασία (Φάση B).
Η Προσυµβατική ∆ιαδικασία (Φάση Α) έχει ο-

ρισµένα επιµέρους στάδια τα οποία στοχεύουν
στη µέγιστη δυνατή προετοιµασία του ΚτΕ, ώ-
στε ο βαθµός ωριµότητας ενός έργου να είναι
ικανοποιητικός και να παρέχονται προϋποθέ-
σεις ανάδειξης αναδόχου. Αναλυτικότερα:  

1. Προσδιορισµός ακινήτων που θα διατεθούν
για την επένδυση και έλεγχος ιδιοκτησιακού
καθεστώτος.

2. Προκαταρκτικές συζητήσεις, συνοπτική πε-
ριγραφή προτεινόµενων Σ∆ΙΤ και δηµιουργία α-
ντίστοιχων φακέλων. 

3. Προσδιορισµός χωροθετήσεων, περιβαλ-
λοντικών εγκρίσεων, λοιπών προαπαιτούµενων
διαδικασιών και έλεγχος για την ολοκλήρωσή
τους και προσέγγιση του βαθµού ωριµότητας
κάθε έργου. 

4. ∆ιερεύνηση κοινωνικής αποδοχής έργου
και έλεγχος διαδικασιών που έχουν ακολουθη-
θεί.

5. Επιλογή χρηµατοοικονοµικού µοντέλου
έργου, στο οποίο προσδιορίζονται σε πρώτη
φάση τα αναµενόµενα έσοδά του, σε συνδυα-
σµό µε την αρχική προσέγγιση προϋπολογι-

σµών κόστους κατασκευής και εκµετάλλευσης,
ενώ παράλληλα αξιολογούνται και οι πιθανές
πηγές χρηµατοδότησης.

6. Ενδεικτική µελέτη βιωσιµότητας µε βάση
το ανωτέρω στάδιο, η οποία θα δώσει στον ΚτΕ
τη δυνατότητα κατάρτισης του µοντέλου αξιο-
λόγησης των τεχνικών και οικονοµικών προ-
σφορών που θα δώσουν οι υποψήφιοι ανάδοχοι.
Η Συµβατική ∆ιαδικασία (Φάση B) ξεκινά µετά

την ολοκλήρωση της Φάσης Α, και στοχεύει στη
µέγιστη δυνατή προετοιµασία του ΚτΕ, ώστε να
ολοκληρωθούν απρόσκοπτα οι επιλεχθείσες
διαγωνιστικές διαδικασίες και να κηρυχθεί ανά-
δοχος σε µια Σ∆ΙΤ. Αναλυτικότερα: 

1. Μελέτη νοµικού πλαισίου και επιλογή της
κατάλληλης µεθόδου Σ∆ΙΤ και της κατάλληλης
διαγωνιστικής διαδικασίας (Ανοιχτή, Κλειστή
∆ιαδικασία, Ανταγωνιστικός ∆ιάλογος, ∆ιαδικα-
σία ∆ιαπραγµάτευσης). 

2. Κατάρτιση Τευχών ∆ιαγωνισµού, τα οποία
θα βασιστούν στη µελέτη του νοµικού πλαισίου
και θα καθορίσουν τις συνθήκες της διαγωνιστι-
κής διαδικασίας για την κήρυξη του Αναδόχου.

3. Τεχνική, οικονοµική, νοµική υποστήριξη, α-
ξιολόγηση προσφορών στο στάδιο των ενστά-
σεων, κλπ., για λογαριασµό του ΚτΕ. 

4. Κατάρτιση συµβάσεων και έλεγχος νοµι-
µότητας, ώστε να καλυφθεί σε κάθε περίπτωση
ο ΚτΕ και να µην υπάρχουν «γκρίζα» σηµεία
κατά την υλοποίηση του έργου. 

5. Παρακολούθηση υλοποίησης µε βάση τις
συµβατικές υποχρεώσεις που έχουν συµφωνη-
θεί.
Το ΙΟΚ θα προσπαθήσει να συνεχίσει την α-

νωτέρω µεθοδολογική προσέγγιση και να εκ-
πονήσει νέες µελέτες και έρευνες για κάθε
κλάδο ή τοµέα Σ∆ΙΤ, να εξειδικεύσει µεθοδολο-
γίες κλειστών διαδικασιών, ανταγωνιστικού δια-
λόγου και διαπραγµάτευσης µε έµφαση στη
συγγραφή υποχρεώσεων και τη συµβασιοποίη-
ση των ώριµων έργων. Σκοπός αυτής της συ-
ντονισµένης προσπάθειας θα είναι η παροχή
τεχνογνωσίας και αναλυτικών υποδειγµάτων
τόσο στον ∆ηµόσιο Τοµέα, όσο και στον Ιδιωτι-
κό Τοµέα, για την προώθηση έργων Σ∆ΙΤ.

1. Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε τη σχετική βιβλιογραφία
οι ιδιωτικές επενδύσεις δεν πρέπει σε καµία περί-
πτωση να υποκαθιστούν τις δηµόσιες αλλά να λει-
τουργούν συµπληρωµατικά µε αυτές. Γενικά αναφέρε-
ται ότι, πέραν της αναπλήρωσης της ανεπαρκούς δη-
µόσιας επενδυτικής δραστηριότητας, η συµµετοχή
των ιδιωτών µπορεί να αποδειχθεί σηµαντική ως
προς τον εξορθολογισµό των επενδυτικών δαπανών
και την καλύτερη διαχείριση του δηµιουργούµενου
κεφαλαίου. 
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νΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΦΡΟΣΩ ΚΑΒΑΛΑΡΗ

Το 5ο συνέδριο 
υπολογιστικής µηχανικής   

Εκατόν πενήντα σύνεδροι από  δώδεκα χώρες συµµετείχαν στο Ε΄
διεθνές  συνέδριο Υπολογιστικής Μηχανικής (GRΑCΜ 05) που
πραγµατοποιήθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Υπολογιστικής
Μηχανικής (ΕΛΕΤΥΜ) και σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο της
Κύπρου, στη Λεµεσό της Κύπρου. 

Αποτελέσµατα
ερευνητικού έργου

Τα αποτελέσµατα του ερευνητικού έργου«∆ηµιουργία Κόµβου ∆ευτερογενούς Επε-
ξεργασίας και ∆ιαχείρισης Κοινωνικο-Οικονοµι-
κών ∆εδοµένων και ∆εικτών» που υλοποιήθη-
κε από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
παρουσιάστηκαν σε ηµερίδα που διοργάνωσε
πρόσφατα το ΕΚΚΕ, σε συνεργασία µε το Εθνι-
κό Κέντρο Τεκµηρίωσης (ΕΚΤ).
Ο κόµβος, ο οποίος λειτουργεί στη διεύθυν-

ση http://www.gsdb.gr/komvos, απευθύνεται σε
ερευνητές, ακαδηµαϊκούς, φοιτητές, δηµοσιο-
γράφους, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, κ.ά.
Πρόκειται για ένα ολοκληρωµένο σύνολο που
αποτελείται από ψηφιακό περιεχόµενο (δεδο-
µένα, µεταδεδοµένα, επιχειρησιακές πληροφο-
ρίες, κλπ.) για συγκεκριµένες θεµατικές περιο-
χές και από εργαλεία λογισµικού που επιτρέ-
πουν την οργάνωση του περιεχοµένου σε θε-
µατικές βάσεις δεδοµένων.
Όπως επισηµάνθηκε από τους συµµετέχο-

ντες, είναι απαραίτητη η συνεργασία πολλών
φορέων για την ανάπτυξη κοινών ερευνητικών
υποδοµών. Στόχος είναι η βελτίωση της πρό-
σβασης σε δεδοµένα τρίτων αλλά και η πληρο-
φόρηση για τις διαθέσιµες µελέτες και έρευ-
νες σε διάφορους τοµείς. Παράλληλα, οι ερευ-
νητικές υποδοµές µπορούν να αξιοποιηθούν
για την εκπαίδευση φοιτητών και νέων επιστη-
µόνων στην εµπειρική έρευνα. 
Το έργο «∆ηµιουργία Κόµβου ∆ευτερογε-

νούς Επεξεργασίας και ∆ιαχείρισης Κοινωνικο-
Οικονοµικών ∆εδοµένων και ∆εικτών» συγ-
χρηµατοδοτείται κατά 70% από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή - Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης και κατά 30% από το Ελληνικό ∆η-
µόσιο, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προ-
γράµµατος «Ανταγωνιστικότητα», Γ΄ ΚΠΣ 2000-
2006. 
Οι εισηγήσεις των οµιλητών στην εκδήλωση

είναι διαθέσιµες στο δικτυακό τόπο του ΕΚΤ
(http://www.ekt.gr/news/events/ekt/2005-11-01), κα-
θώς και στην ιστοσελίδα του Κόµβου του ΕΚΚΕ
(http://www.gsdb.gr/komvos/gr/, ενότητα: Παρου-
σιάσεις - Βοηθητικά Κείµενα).

Το συνέδριο ήταν αφιερωµένο στη µνήµη
του καθηγητή Ι.  Αργύρη,  ο οποίος µε το ε-

πιστηµονικό του έργο συνέβαλε στη διάδοση
της Υπολογιστικής  Μηχανικής παγκοσµίως
και στην επίλυση πολύπλοκων προβληµάτων
του µηχανικού.
Στην επιστηµονική εκδήλωση παρουσιάστη-

καν επτά κεντρικές οµιλίες από διακεκριµέ-
νους ερευνητές: C.R  Κleijn,  του Πανεπιστηµίου
Delft, Ολλανδίας. Ε.  Ramm  του Πανεπιστηµίου
της Στουτγάρδης. C.  Ρantelides  του Ιmperial
College του Λονδίνου. G.  Ρaulino του Πανεπι-
στηµίου Ιllinois-Urbana, ΗΠΑ. Μ.  Τanaka, του
Πανεπιστηµίου Shinshu της Ιαπωνίας. Ζ.Υosi-
bash του Πανεπιστηµίου Βen  -  Gunion  του Ισ-
ραήλ. Η παρουσίαση της προσωπικότητας  και
του έργου του Ι. Αργύρη έγινε από τον καθη-
γητή  Ι.  Βλαχόπουλο  του Πανεπιστηµίου
ΜcΜaster  του Καναδά.
Η θεµατολογία του συνεδρίου περιελάβανε

ένα ευρύ φάσµα επιστηµονικών περιοχών της
επιστήµης του µηχανικού µεταξύ των οποίων
Υπολογιστική Στατική και ∆υναµική των Κατα-
σκευών, Υπολογιστική Ρευστοµηχανική, Υπο-
λογιστική Θραυστοµηχανική, Αριθµητικές προ-
σοµοιώσεις µεγάλης κλίµακας, Υπολογιστική
Εµβιοµηχανική, Τεχνολογία αριθµητικών µεθό-
δων προσοµοίωσης.

Τα  βραβεία

Κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας συνε-
δρίας η Ελληνική Εταιρεία Υπολογιστικής Μη-
χανικής (ΕΛΕΤΥΜ) -σε συνεργασία µε το Κοι-
νωφελές Ίδρυµα Ι. Αργύρη (John Αrgyris Foun-
dation)- απένειµε  τα βραβεία «∆ιπλωµατικών
Εργασιών  Ι. Αργύρη» που αφορούσαν στις
καλύτερες διπλωµατικές εργασίες, οι οποίες
πραγµατοποιήθηκαν  την τελευταία τριετία α-
πό φοιτητές  των Πολυτεχνικών Σχολών της
Ελλάδος στην περιοχή υπολογιστικής µηχανι-
κής.
Τα βραβεία έλαβαν οι ∆.  Λιγνός  Πολιτικός

Μηχανικός ΕΜΠ (1ο βραβείο), Ε.  Πλατύρραχος
Μηχανολόγος Μηχανικός Παν/µιο Θεσσαλίας
(2ο  βραβείο), Κ.  Νικολάου  Πολιτικός Μηχανι-
κός Παν/µιο Θεσσαλίας (3ο βραβείο). Τα βρα-
βεία  συνοδεύονταν από χρηµατικό έπαθλο
1.000 ευρώ, 600 ευρώ και 400 ευρώ, αντίστοι-
χα, το οποίο χορηγήθηκε από το Κοινωφελές
Ίδρυµα  Ι. Αργύρη.

Σεµινάρια

Το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας διοργανώνει ταπαρακάτω προγράµµατα εξειδίκευσης:
• 17  ∆εκεµβρίου  2005  -    3  Απριλίου  2006

«∆ιοίκηση ανθρωπίνων πόρων για δηµιουργία
ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος στη σύγχρο-
νη επιχείρηση».
Κόστος: 627 ευρώ.

•  16  ∆εκεµβρίου  2005  -    6  Φεβρουαρίου  2006
«Βusiness logistics».
Κόστος: 310 ευρώ.

Για υποβολή αιτήσεων συµµετοχής στο Πα-
νεπιστήµιο Μακεδονίας (Εγνατίας 156, κτίριο
Χρηµατοοικονοµικής και Λογιστικής στον 2ο
όροφο, γραφείο 222), τηλ. 2310-891.676, 2310-
891.671 ή µέσω fax: 2310-891.648. Σχετική ιστο-
σελίδα:  www.uom.gr/seminar


