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Κεφάλαιο 1 : Γενικά περί συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
 
1.1 Βασικοί Ορισμοί ΣΔΙΤ 

Οι Συνεργασίες Δημόσιου Ιδιωτικού Τοµέα (ΣΔΙΤ ή Public - Private 
Partnerships, PPP) αποτελούν µια μέθοδο κατασκευής δημοσίων 
υποδομών και παροχής δημοσίων υπηρεσιών, µε συνεχώς διευρυνόµενη 
εφαρμογή. Στις ΣΔΙΤ, ο δημόσιος τοµέας αναθέτει στον ιδιωτικό τοµέα 
να σχεδιάσει, να μελετήσει, να κατασκευάσει, να λειτουργήσει και να 
συντηρήσει µια υποδομή ή/και να σχεδιάσει, θέσει σε εφαρμογή και 
παράσχει µια δημόσια υπηρεσία. Η τεχνική αυτή είναι ήδη αρκετά 
διαδεδομένη σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Οι Συμπράξεις Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) είναι μορφές 
συνεργασίας των δηµοσίων αρχών µε το κόσµο των επιχειρήσεων, που 
αποσκοπούν στην εξασφάλιση της χρηµατοδότησης, της μελέτης, της 
κατασκευής, της ανακαίνισης, της διαχείρισης και της συντήρησης µιάς 
υποδοµής ή στην παροχή μιας υπηρεσίας, σε τοµείς της εθνικής 
οικονοµίας, όπου η απελευθέρωση της αγοράς είναι είτε ανέφικτη είτε µη 
επιθυµητή. 

Η συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα στην υλοποίηση αυτών των έργων 
και υπηρεσιών γίνεται είτε µε τη µορφή του συνεργαζόµενου εταίρου 
(partner) µε τον φορέα υλοποίησής τους, είτε µε τη µορφή του παροχέα 
υπηρεσιών προς το δηµόσιο. 

Η προώθηση του θεσµού αυτού αποσκοπεί στην βελτίωση της 
ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών του Κράτους προς τον πολίτη, 
µε την χρησιµοποίηση πρόσθετων ιδιωτικών πόρων, συµπληρωµατικών 
προς τους διαθέσιµους δηµόσιους µε στόχο την δηµιουργία αναγκαίων 
υποδοµών και παράλληλα την παροχή των υπηρεσιών της τεχνογνωσίας 
και των μεθόδων λειτουργίας του ιδιωτικού τοµέα. Θεωρείται ότι 
υπάρχουν δραστηριότητες, τις οποίες ο ιδιωτικός τοµέας (λόγω 
εξειδίκευσης και αυξηµένης παραγωγικότητας) µπορεί να εκτελέσει 
καλύτερα, οικονοµικότερα, ταχύτερα και πιο ποιοτικά από το δηµόσιο και 
άλλες, όπου ο δηµόσιος τοµέας είναι πιο αποδοτικός, ή παρέχει 
μεγαλύτερη εξασφάλιση στην παροχή κοινωφελών υπηρεσιών σε σχέση 
µε τον ιδιωτικό. 

Μέσω των ΣΔΙΤ είναι δυνατή η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών 
και αγαθών, που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πολιτών, µε τρόπο 
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οικονοµικά αποδοτικό και αποτελεσµατικό. Η συνεργασία δηµοσίου και 
ιδιωτικού τοµέα µπορεί να προσφέρει σηµαντικά πλεονεκτήµατα, όπως 
την υλοποίηση ενός σχεδίου στην καλύτερη σχέση ποιότητας / τιµής, 
διατηρώντας παράλληλα τους στόχους του δηµοσίου συµφέροντος. 

Ορισμός PPPs και PFIs 

Ο ορισμός των Standard & Poor's μιας Σύμπραξης Δημοσίου και 
Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) ή PPP (Public Private Partnership) είναι η 
οποιαδήποτε μεσο-μακροπρόθεσμη συνεργασία μεταξύ του δημόσιου 
και ιδιωτικού τομέα, που περιλαμβάνει την από κοινού ανάληψη 
κινδύνων και ανταμοιβών σε διάφορα επίπεδα δραστηριοτήτων, 
εξειδίκευσης και χρηματοδότησης, ώστε να επιτευχθεί το απαιτούμενο 
αποτέλεσμα για το κοινωνικό σύνολο. Τα PFIs (Private Finance 
Initiatives) αποτελούν μέρος των PPPs που τυπικά περιλαμβάνουν 
συμπράξεις, όπου ο ιδιωτικός τομέας συνάπτει σύμβαση με το δημόσιο 
τομέα, ώστε να παραχθούν ποιοτικές υπηρεσίες μέσα από μια 
μακρόχρονη συνεργασία.  

1.2 Ιστορική αναδροµή στα Έργα ΣΔΙΤ 

Η ιδέα των συµπράξεων µεταξύ του δηµόσιου (ή του ευρύτερου 
δηµόσιου_) και του ιδιωτικού τοµέα για την υλοποίηση κοινωφελών 
έργων και υπηρεσιών, είναι πολύ παλιά. Παραδείγµατα τέτοιων 
συµπράξεων υπάρχουν σε πολλές Ευρωπαϊκές και άλλες χώρες, αλλά 
και στην Ελλάδα όπως οι συµβάσεις του ελληνικού δημοσίου με την 
“ΠΑΟΥΕΡ” για τη διάθεση του ηλεκτρικού ρεύματος και με την “ΟΥΛΕΝ” 
για την παροχή υπηρεσιών ύδρευσης. 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 στη Μεγάλη Βρετανία ξεκίνησε 
µια νέα διερεύνηση και εφαρµογή διαφόρων τύπων Συµπράξεων 
Δηµοσίου – Ιδιωτικού Τοµέα (ΣΔΙΤ), προσαρµοσµένων στο σύγχρονο 
οικονοµικό, κοινωνικό, θεσµικό κλπ περιβάλλον, ως αποτέλεσµα της 
αναζήτησης εναλλακτικών µεθόδων πρόσθετης χρηµατοδότησης των 
αναγκαίων προς υλοποίηση έργων υποδοµής και επενδυτικών σχεδίων, 
καθώς οι σχετικές ανάγκες της χώρας αυξάνονταν, ενώ ταυτόχρονα τα 
διαθέσιµα κεφάλαια από τον κρατικό προϋπολογισµό ή τον 
προϋπολογισµό δηµοσίων οργανισµών ήταν αρκετά περιορισμένα. 
Μέχρι τότε η ανάπτυξη των έργων υποδοµής στηριζόταν κατά κανόνα 
στη χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισµό ή τον 
προϋπολογισµό των αρµόδιων δηµόσιων οργανισµών. 

Το παράδειγµα της Μ. Βρετανίας ακολούθησαν, µε κάποια 
καθυστέρηση, και άλλες χώρες . Στην Ελλάδα, κατά τα τελευταία 
χρόνια υπήρξε σχετική δραστηριότητα συµµετοχής ιδιωτών στην 
κατασκευή ή και διαχείριση έργων, που είτε αφορούσαν σε πολύ 
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µεγάλες υποδοµές, είτε σε συγκεκριµένα έργα και πάντως σε 
περιορισµένο αριθµό τοµέων.  

Παρ’ όλη όµως την προσπάθεια, η σχετική εµπειρία, οι γνώσεις και 
η γενική οργανωτική υποδοµή που υπάρχουν σήµερα τόσο στον 
δηµόσιο (περιλαµβανοµένου και του ευρύτερου δηµόσιου), όσο και 
στον ιδιωτικό τοµέα, εξακολουθούν να είναι εξαιρετικά περιορισµένες. 
H πρόσφατη νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργείου Οικονομίας και 
Οικονομικών για την προώθηση ενός νέου ευέλικτου και 
αποτελεσματικού νομοθετικού πλαισίου εκτιμάται ότι θα συμβάλλει 
αποφασιστικά στην ευρεία εφαρμογή των ΣΔΙΤ και στην χώρα μας 

1.3 Η έννοια των Συμπράξεων 

Οι Συμπράξεις Δηµόσιου - Ιδιωτικού Τοµέα (ΣΔΙΤ) γνωστές στη διεθνή 
ορολογία ως Public - Private Partnerships (PPP) αποτελούν µια µέθοδο 
κατασκευής δημόσιων υποδοµών και παροχής δημόσιων υπηρεσιών, µε 
συνεχώς διευρυνόµενη εφαρµογή.  

Η ίδια η κυβέρνηση και φορείς του δημόσιου φορέα  αναθέτουν – 
σύμφωνα με την τρέχουσα, διεθνή και κυρίως ευρωπαϊκή, πρακτική 
των ΣΔΙΤ - στον ιδιωτικό τοµέα να σχεδιάσει, να κατασκευάσει, να 
λειτουργήσει και να συντηρήσει µια υποδοµή ή/και να σχεδιάσει, θέσει 
σε εφαρµογή και παράσχει µια δηµόσια υπηρεσία. 

Η μέθοδος των ΣΔΙΤ έχει βρεί τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια ευρεία 
εφαρμογή στο σύνολο σχεδόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
περιλαµβανοµένων και των χωρών που εισήλθαν με την τελευταία 
διεύρυνση της προς Ανατολάς και προς την Μεσόγειο.  

Οι εφαρμοζόμενες λύσεις ΣΔΙΤ είναι πολλές και προσαρμόζονται 
ανάλογα µε το χαρακτήρα της δραστηριότητας και του έργου, ενώ 
συνεχώς διευρύνεται και η γκάμα εφαρμογών τους. Η εμβέλειά τους 
επεκτείνεται πέρα από τις μεγάλες υποδομές σε προγράμματα, δράσεις 
και έργα σε περιφερειακό – τοπικό επίπεδο, γεγονός που σημαίνει ότι 
αναβαθμίζεται ο ρόλος των περιφερειακών και τοπικών αρχών ως προς 
την προώθηση αναπτυξιακών προγραμμάτων και έργων 
μακροπρόθεσμης πνοής. Με μόνη προϋπόθεση τη συμβατότητα της 
λειτουργίας των περιφερειακών – τοπικών αρχών με την ανάληψη 
πρωτοβουλιών επιχειρηματικής δράσης. 

Οι ΣΔΙΤ  παρέχουν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα, τόσο για το δημόσιο 
όσο και για τον συμπράττοντα ιδιωτικό τομέα. Το δημόσιο για 
παράδειγμα, εξοικονομεί πόρους από τον Κρατικό Προϋπολογισμό 
αναθέτοντας σε ιδιωτικούς επιχειρηματικούς φορείς να κατασκευάσουν 
υποδομές για την Υγεία, την Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό, ενώ την 
ίδια στιγμή ο ιδιωτικός τομέας της οικονομίας συμμετέχει σε τομείς 
δραστηριότητας, που μέχρι τώρα την αποκλειστική ευθύνη έφερε το 
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δημόσιο. Παράλληλα, οι σαφείς σχέσεις ανάμεσα στο δημόσιο και τον 
ιδιωτικό τομέα θα επιτρέψει  τη  βελτίωση της ποιότητας των 
κατασκευαζόµενων υποδομών και των παρεχόµενων υπηρεσιών, την 
κινητοποίηση της τεχνογνωσίας του ιδιωτικού τοµέα στο σχεδιασμό και 
την υλοποίηση των έργων καθώς και το σημαντικό περιορισμό του 
κόστους κάθε έργου ή  υπηρεσίας. 

Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια επιµέρους ρυθµίσεις επέτρεψαν την 
υλοποίηση μιας σειράς έργων , όµως,  τα πιο µεγάλα-  και λιγότερο 
επικερδή για το δηµόσιο - έργα είτε χρειάστηκαν ειδική νοµοθετική 
ρύθµιση για να καταστεί δυνατή η υλοποίησή τους, είτε απέτυχαν µετά 
από καθυστερήσεις και µεγάλες δαπάνες, τόσο των ιδιωτών όσο και του 
δηµοσίου. Πρόσφατα το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών 
ανέλαβε την πρωτοβουλία να προχωρήσει στην διαμόρφωση ενός 
σύγχρονου και αποτελεσματικού θεσμικού πλαισίου για τις ΣΔΙΤ, με την 
προώθηση ενός σχετικού νομοσχεδίου.   

Κατ΄ ουσίαν, οι ΣΔΙΤ είναι σύνθετα σχήµατα µε µακροπρόθεσµες 
δεσµεύσεις και αποτελούν ελεγχόµενες ιδιωτικοποιήσεις τοµέων της 
οικονοµίας, που παραδοσιακά ανήκαν στο δηµόσιο 

Οι ΣΔΙΤ είναι µορφές συνεργασίας των δηµοσίων αρχών µε το κόσµο 
των επιχειρήσεων, που αποσκοπούν στην εξασφάλιση της 
χρηµατοδότησης, της κατασκευής, της ανακαίνισης, της διαχείρισης και 
της συντήρησης µιας υποδοµής ή στην παροχή µιας υπηρεσίας, σε 
τοµείς της οικονοµίας, όπου η απελευθέρωση των συγκεκριμένων 
αγορών είναι είτε ανέφικτη είτε µη επιθυµητή. 

 Οι ΣΔΙΤ, όπως δείχνει και η ευρωπαϊκή και διεθνής εμπειρία, δεν 
περιορίζονται μόνον στο πεδίο των μεγάλων έργων υποδομής, όπως 
π.χ οι αυτοκινητόδρομοι, οι γέφυρες, τα αεροδρόμια, αλλά επεκτείνεται 
σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων σε κεντρικό ή περιφερειακό 
επίπεδο  που εκτείνεται από την παραχώρηση δικαιωμάτων 
εκμετάλλευσης σχετικά με την  ύδρευση, τις συγκοινωνίες, τη 
διαχείριση απορριμμάτων και τη παραγωγή ενέργειας μέχρι την 
κατασκευή υποδομών για την υγεία, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, 
τον τουρισμό και την ψυχαγωγία.   

Η συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα, στην υλοποίηση των έργων και των 
υπηρεσιών που αποφασίζει κάθε φορά το δημόσιο, γίνεται είτε µε τη 
µορφή του συνεργαζόµενου εταίρου (partner) µε τον φορέα 
υλοποίησής τους, είτε µε τη µορφή του παροχέα υπηρεσιών προς το 
Δηµόσιο. 

Οι συμπράξεις συνεισφέρουν στη βελτίωση της ποιότητας των 
παρεχόµενων υπηρεσιών του Κράτους προς τον πολίτη, µε την 
χρησιµοποίηση πρόσθετων ιδιωτικών πόρων, συµπληρωµατικών προς 
τους διαθέσιµους δηµόσιους µε στόχο την δηµιουργία αναγκαίων 
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υποδοµών και παράλληλα την παροχή των υπηρεσιών,  της 
τεχνογνωσίας,  αλλά και των µεθόδων λειτουργίας του ιδιωτικού τοµέα. 

Yπάρχουν δραστηριότητες, τις οποίες ο ιδιωτικός τοµέας (λόγω 
εξειδίκευσης και αυξηµένης παραγωγικότητας) µπορεί να εκτελέσει 
καλύτερα, ταχύτερα, ποιοτικότερα και εν τέλει οικονομικότερα από το 
δημόσιο.  

Η διεθνής εµπειρία έχει αποδείξει ότι µέσω των ΣΔΙΤ είναι δυνατή η 
παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και αγαθών, που ικανοποιούν τις 
απαιτήσεις των πολιτών, µε τρόπο οικονοµικό, αποδοτικό και 
αποτελεσµατικό.  

Oι ΣΔΙΤ  προσφέρουν σηµαντικά πλεονεκτήµατα, όπως την υλοποίηση 
ενός καθορισμένου αναπτυξιακού σχεδίου, προγράμματος ή δράσης 
στην καλύτερη σχέση ποιότητας/τιµής, διατηρώντας παράλληλα τους 
στόχους του δηµόσιου συµφέροντος ή την συνεχώς διευρυνόμενη βάση 
δραστηριοτήτων όπου μπορούν να διαμορφωθούν συμπράξεις, 
κινητοποιώντας δυνάμεις και κεφάλαια. Τα πλεονεκτήματα αυτά, 
αναδεικνύονται και πολλαπλασιάζονται όταν οι  οικονοµικές και 
οργανωτικές επιλογές για τον τρόπο υλοποίησης της κάθε μιας 
σύμπραξης  παρουσιάζουν πραγµατική προστιθέµενη αξία σε σχέση µε 
άλλες παραδοσιακές επιλογές (όπως η  σύναψη σύµβασης δηµόσιου 
έργου/υπηρεσίας). 

H εξοικονόµηση δαπανών του κρατικού προύπολογισμού και 
κατ΄επέκταση  η διεύρυνση των διαθέσιµων πόρων της οικονομίας  δεν 
αποτελεί το µοναδικό επιδιωκόµενο στόχο των ΣΔΙΤ. Το βασικό κέρδος 
για το δημόσιο, άρα για την κοινωνία και τους πολίτες, είναι ότι οι ΣΔΙΤ 
επιτρέπουν στην πράξη τη  διαφοροποίηση του τρόπου µε τον οποίο το 
δηµόσιο παρέχει υπηρεσίες, προµηθεύεται αγαθά και 
χρηματοδοτεί  επενδυτικά και αναπτυξιακά σχέδια. 

Η ελληνική και η διεθνής εμπειρία έχει δείξει ότι ελλοχεύουν   πολλοί 
και κάθε φορά διαφορετικοί κίνδυνοι. Τις περισσότερες φορές 
προέρχονται από την κακή επιλογή των δραστηριοτήτων ή των έργων 
που επιλέγονται ως βάση σύμπραξης καθώς και από την ανωριμότητα 
των επενδυτικών σχημάτων της υλοποίησης.  

Μια ισχυρή ασφαλιστική δικλείδα είναι το πλαίσιο των σχέσεων  µεταξύ 
του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα, οι οποίες πρέπει να 
δομούνται  µε τέτοιο τρόπο, ώστε οι δραστηριότητες των ΣΔΙΤ αλλά και 
οι κίνδυνοι που σχετίζονται µε αυτές να επιµερίζονται  µε βάση τη 
δυνατότητα καθ΄ ενός εξ αυτών να τις χειρίζονται και να τις ελέγχουν 
αποτελεσµατικότερα για την καλύτερη δυνατή αξιοποίησή τους. Η 
επιτυχία καθεμιάς από τις  ΣΔΙΤ στην πράξη εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό 
από την πληρότητα του  συµβατικού πλαισίου που θα συµφωνηθεί, 
καθώς και από την ακρίβεια και σαφήνεια των όρων που θα διέπουν 
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την υλοποίησή της. Κατά συνέπεια, έχει καίρια σηµασία η σαφής 
διάκριση των ρόλων, η ακριβής αξιολόγηση και η βέλτιστη κατανοµή 
των κινδύνων µεταξύ των δύο µερών, καθώς και ο σαφής καθορισµός 
των ευθυνών, που αναλαµβάνει καθένας εξ αυτών 

Στις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) βασικές 
έννοιες αποτελούν η βιωσιμότητα, η ανάλυση και η κατανομή των 
κινδύνων, η κοινωνική αποδοχή για τη διενέργεια τους, οι διαδικασίες 
διαγωνισμού που θα ακολουθηθούν, η φερεγγυότητα του κυρίου του 
έργου κλπ. Χαρακτηρίζονται έτσι εφόσον υπάρχει παραχώρηση 
περιουσιακού στοιχείου φορέα, ο οποίος εντάσσεται στο δημόσιο ή στον 
ευρύτερο δημόσιο τομέα. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι επενδύσεις αυτές 
σε κάθε άλλη επένδυση είναι καθαρά ιδιωτικές και δεν συσχετίζονται με 
το δημόσιο τομέα, ωστόσο πάντα απαιτούνται περισσότερες από τις 
προαναφερόμενες παραμέτρους. 

Ο θεσμός των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 
απευθύνεται σε αρκετές περιπτώσεις καθαρά στα ιδιωτικά κεφάλαια για 
πραγματοποίηση επένδυσης, χωρίς να αποκλείεται και 
συγχρηματοδότηση, σε ορισμένες περιπτώσεις, έργων βασικών 
υποδομών με κοινωνικό ενδιαφέρον. Συνήθως απαιτούνται συνεργίες, 
π.χ. σε μαρίνα απαιτείται κατασκευή, λειτουργία αυτής, χρηματοδότηση 
από πιστωτικό ίδρυμα κ.λπ. ή σε ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα με 
παρελκόμενα απαιτείται η κατασκευή εμπειρίας στη λειτουργία 
χρηματοδότησης από πιστωτικό ίδρυμα κ.λπ. και άρτια επιχειρηματική 
οργάνωση που διασφαλίζεται μέσω συνεργασίας με εταιρείες ειδικού 
σκοπού.  

Το δημόσιο προσφεύγει σε δομές αυτού του είδους, ιδίως για τη 
διαχείριση δημόσιων υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο π.χ. υπηρεσίες 
ύδρευσης, αποκομιδής απορριμμάτων, την PFI, Private Finance 
Initiative, πρωτοβουλίες ιδιωτικής χρηματοδότησης και άλλες μορφές, 
όπου ο δημόσιος τομέας συμπράττει, για να εξαγοράσει μακροχρόνιες 
υπηρεσίες ποιότητας, ώστε να επωφεληθεί από την εμπειρία στο 
management του ιδιωτικού τομέα, όπως επίσης και από τη συμμετοχή 
στο ρίσκο της ιδιωτικής χρηματοδότησης.  

Επίσης, περιλαμβάνει δικαιώματα εκμετάλλευσης και franchising, 
όπου ο ιδιωτικός τομέας αναλαμβάνει την ευθύνη να προσφέρει 
δημόσιες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων της κατασκευής της 
απαραίτητης υποδομής ή της βελτίωσης και της συντήρησής της. 

Επιπλέον, περιλαμβάνει περιπτώσεις του μοντέλου PFI (ΒΟΤ, ΒΟΟT, 
BOO, DBFO), όπου πραγματοποιούνται πωλήσεις κρατικών υπηρεσιών 
σε μεγαλύτερες αγορές, καθώς η εμπειρία και η χρηματοδοτική 
ικανότητα του ιδιωτικού τομέα χρησιμοποιούνται για να προωθήσουν το 
εμπορικό δυναμικό των κρατικών πόρων. 
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1.4 Η χρηματοοικονομική βιωσιμότητα των έργων 

Η κατασκευή Δημοσίων Έργων είναι μέρος των αναπτυξιακών 
δράσεων που σχεδιάζονται και εκτελούνται από το κράτος, για να 
αντιμετωπιστούν διαμορφωμένες ή μελλοντικές ανάγκες. Στα πλαίσια 
του σχεδιασμού ενός κοινωφελούς έργου είναι και η 
χρηματοοικονομική βιωσιμότητα, αφού πρώτα δημιουργηθούν φυσικά 
οι προϋποθέσεις και τα κίνητρα ανάπτυξης, με γενικότερες θετικές, 
οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Παρατηρήθηκε ωστόσο το 
φαινόμενο, όπου για διάφορους λόγους, που λειτουργούν μόνοι τους ή 
συνδυαστικά μεταξύ τους, τα σχεδιαζόμενα έργα κατέληγαν 
χρηματοοικονομικά μη βιώσιμα διότι: 

α. το κόστος της αρχικής επένδυσης ήταν πολύ υψηλό,  

β. από τη χρήση του έργου δεν παράγεται ικανό έσοδο για την 
αποπληρωμή των χρησιμοποιηθέντων πόρων,  

γ. οι δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης ήταν υπερβολικές.  

Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνεται ότι για να καταστεί ένα έργο 
οικονομικά βιώσιμο (πχ. αυτοκινητόδρομος) πρέπει να έχει τόσα 
έσοδα, ώστε τουλάχιστον να υπερκαλύπτει τα έξοδα λειτουργίας, 
συντήρησης και διαχείρισης της παρεχόμενης υπηρεσίας. Το 
πρόβλημα αυτό δημιουργήθηκε στο οδικό δίκτυο των ΗΠΑ, όπου η 
Κυβέρνηση αδυνατούσε να συντηρήσει το ολοένα και πιο 
επιβαρυμένο σύστημα αυτοκινητόδρομων, ένα σύστημα που ολοένα 
γινόταν πιο ακριβό στη συντήρησή του, ώσπου κατέφυγε στη λύση 
των ΣΔΙΤ. 

Σχήμα 1: Λειτουργικά έξοδα και έσοδα σε μορφές ΣΔΙΤ - 
Χρηματοοικονομική διάσταση ενός αυτοκινητόδρομου στις ΗΠΑ 
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Για να αντιμετωπιστεί αυτό το κυρίαρχο αίτημα της μετατροπής του 
κοινωνικο-οικονομικά βιώσιμου έργου σε χρηματοοικονομικά βιώσιμο, 
απαιτείται τέτοια προσέγγιση στο πρόβλημα, την οποία μπορεί να δώσει 
η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα προσφέροντας 
αποτελεσματικές λύσεις στο πλαίσιο ενός μοντέλου σύμπραξης μεταξύ 
τους.  

Η συνεργασία αυτή, που διασφαλίζει τη γόνιμη σύνθεση των 
εμπειριών του δημόσιου τομέα στη διαχείριση των προβλημάτων, με τις 
εμπορικές, τεχνικές και στελεχικές δεξιότητες, αλλά και την ευελιξία και 
τις χρηματοοικονομικές δυνατότητες του ιδιωτικού τομέα, επιτυγχάνει: 

i. Πρώτον, να βελτιώσει όλους τους συντελεστές 
διαμόρφωσης του συνολικού κόστους, όπως: μελέτης, κατασκευής, 
λειτουργίας, συντήρησης και διαχείρισης του έργου 

ii. Δεύτερον, να επιτύχει υψηλή επίδοση σε επίπεδα 
χρονοδιαγράμματος, κόστους, ποιότητας έργου, διευκολύνοντας τη 
δυνατότητα χρηματοδότησης τους 

iii. Τρίτον, να προσελκύσει τους πρόσθετους, αναγκαίους 
πόρους και μέσα για την υλοποίηση των έργων, απελευθερώνοντας τα 
από τα δεσμά των ελλείψεων της επιχειρηματικότητας. 

Εκ των πραγμάτων επομένως, ωθούνται οι εξελίξεις στις 
συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, που αποτελούν την πλέον 
ώριμη απαίτηση των καιρών, που επιβάλλεται από τις διαμορφούμενες 
συνθήκες στο επιχειρηματικό περιβάλλον τόσο της Ελλάδας, όσο και 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην πραγματικότητα, η συγκεκριμένη 
επιλογή αποτελεί μονόδρομο για τη συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας 
της χώρας, όσον αφορά την κατασκευή μεγάλων αναπτυξιακών έργων. 

Η μελέτη σκοπιμότητας ενός Δημόσιου Εργου αναλύει και αξιολογεί 
κατ'αρχήν το Εργο με καθαρά εθνικά και κοινωνικά κριτήρια. Η σχέση 
ανάμεσα στη δαπάνη ενός Δημόσιου Εργου και στο κοινωνικό όφελος, 
που αυτό θα προσφέρει, καθορίζει την απόφαση υλοποίησής του. 
Απόφαση που εναπόκειται στο Δημόσιο. Το Εργο μπορεί να 
κατασκευασθεί κατ'αρχάς σαν Δημόσιο, χρηματοδοτούμενο από τις 
Δημόσιες Επενδύσεις. 

Η σχέση ανάμεσα στη Χρηματική Αξία ενός Εργου και στις 
Προβλέψεις Εσόδων που θα προσπορίσει η λειτουργία του, καθορίζει το 
εάν το Εργο αυτοχρηματοδοτείται από τον ιδιωτικό τομέα, ή 
συγχρηματοδοτείται και με το Δημόσιο, εάν το Εργο δανειοδοτείται ή 
όχι από Εμπορικές Τράπεζες και, γενικά, εάν κατασκευάζεται μέσα στα 
πλαίσια μιας Σύμβασης Παραχώρησης. Τη σχέση αυτή επιζητούν με τα 
Χρηματοδοτικά τους Σχέδια οι Ομιλοι που συμμετέχουν στους 
αντίστοιχους διαγωνισμούς.  
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1.5 Παράγοντες επιτυχίας των ΣΔΙΤ 

Ανάμεσα στους παράγοντες επιτυχίας της εφαρμογής των ΣΔΙΤ 
είναι και η ανάπτυξη ικανών ομάδων μου θα μπορούν να διαχειριστούν 
έργα ενός μεγέθους, με αυξημένη πολυπλοκότητα και σπουδαιότητα. Οι 
σύμβουλοι αυτοί θα έχουν την ευθύνη και την εξουσία να 
ολοκληρώσουν τις διαδικασίες των προκυρήξεων των έργων, αυστηρή 
τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, παροχή επαρκών πληροφοριακών 
στοιχείων, ρεαλιστική κατανομή κινδύνων και ποιότητα συμβατικών 
τευχών. 

Οποίες και αν είναι οι νομικές αρχές και οι οικονομικές συμφωνίες 
που θα υιοθετηθούν  από τους αντισυμβαλλόμενους,  οι ουσιώδες 
στόχοι της δημόσιας υπηρεσίας πρέπει να επιτευχθούν και 
συγκεκριμένα: 

• Η ίση μεταχείριση των χρηστών συγκρίσιμων κατηγοριών. 

• Η συνέχεια της υπηρεσίας, δηλαδή το ότι οι χρήστες μπορούν 
να αποβλέπουν στη διαρκή και κανονική λειτουργία της δημόσιας 
υπηρεσίας. 

• Η προσαρμοστικότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας, που 
πρέπει να ακολουθεί την εξέλιξη των αναγκών. 

Για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί, είναι απαραίτητο οι σχέσεις 
μεταξύ του δημοσίου και του ιδιωτικού τοµέα στο πλαίσιο της ΣΔΙΤ να 
δομηθούν µε τέτοιο τρόπο, ώστε οι δραστηριότητες των ΣΔΙΤ και οι 
κίνδυνοι που σχετίζονται µε αυτές να επιμερίζονται μεταξύ των δύο 
µερών µε βάση τη δυνατότητα καθενός εξ αυτών να τις χειρισθούν και 
να τις ελέγξουν αποτελεσματικότερα για την καλύτερη δυνατή 
αξιοποίηση των δεξιοτήτων, ικανοτήτων και εμπειριών τους, προς το 
στόχο. 

Η επιτυχία µιας ΣΔΙΤ στην πράξη εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από 
την πληρότητα του συμβατικού πλαισίου που θα συμφωνηθεί, καθώς και 
από την ακρίβεια και σαφήνεια των όρων που θα διέπουν την υλοποίησή 
της. Κατά συνέπεια, έχει καίρια σημασία η σαφής διάκριση των ρόλων, η 
ακριβής αξιολόγηση και η βέλτιστη κατανομή των κινδύνων μεταξύ των 
δύο µερών, καθώς και ο σαφής καθορισμός των ευθυνών, που 
αναλαμβάνει καθένας εξ αυτών.  

Οι τυπολογίες λύσεων Σ∆ΙΤ είναι πολλές και προσαρμόζονται 
ανάλογα µε το έργο. Κύρια πλεονεκτήματα είναι, υπό την προϋπόθεση 
της καλής εφαρμογής, η ανάγκη διασφάλισης κονδυλίων του κρατικού 
προϋπολογισμού, η βελτίωση της ποιότητας των κατασκευαζόµενων 
υποδομών και των παρεχόµενων υπηρεσιών, η κινητοποίηση της 
τεχνογνωσίας του ιδιωτικού τοµέα στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των 
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έργων και ο σημαντικός περιορισμός του κόστους ζωής ενός έργου ή 
υπηρεσίας.   

1.6 Είδη και Μορφές Συνεργασίας Δημοσίου και 

Ιδιωτικού Τομέα 

Στη διάρκεια των τελευταίων 20 χρόνων εφαρμογής των 
συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τοµέα σε διεθνές επίπεδο, 
αναπτύχθηκαν και δοκιμαστήκαν διάφορες µορφές (τύποι/µέθοδοι) 
ΣΔΙΤ. Οι διαφορές µεταξύ τους προκύπτουν κυρίως από την κατανομή 
των επιμέρους αντικειμένων και των σχετικών κινδύνων  µεταξύ των 
δύο πλευρών, αλλά και από το ποιος διατηρεί την κυριότητα των 
παγίων (για παράδειγμα σε ποιόν ανήκει ένα δίκτυο ύδρευσης και 
ποιος  ή ποιοι κατέχουν το δικαίωμα εκμετάλλευσης). 

Ενώ υπάρχουν αρκετές διαφορές, που σε µερικές περιπτώσεις είναι 
σημαντικές, όλες οι µορφές ΣΔΙΤ διατηρούν ένα ελάχιστο κοινό 
χαρακτηριστικό τόπο, που περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:α)τη 
µακρά διάρκεια της έννομης σχέσης, β) την ολική ή µερική ιδιωτική 
χρηματοδότηση, συχνά µε πολύπλοκα σχήματα, γ)τον πρωταρχικό 
ρόλο των ιδιωτικών φορέων, που διασφαλίζουν τις οικονομικές 
παραμέτρους του έργου, σε αντιδιαστολή µε το ρόλο του δημοσίου 
τοµέα, που διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον κυρίως καθορίζοντας 
τους στόχους, την ποιότητα, την πολιτική τιμών κλπ. Και δ)την 
κατανομή κινδύνων µεταξύ του δημοσίου και των ιδιωτών. 

Οι περισσότερο διαδεδομένες µορφές ΣΔΙΤ είναι: 

1. Συνεργασίες παροχής Υπηρεσιών (Service delivery 
partnership) 

Οι συνεργασίες αυτές αναπτύσσονται μεταξύ του δημοσίου και του 
ιδιωτικού τοµέα και περιλαμβάνουν την παροχή µεµονωµένων 
υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τοµέα. Οι υπηρεσίες αυτές δεν σχετίζονται 
απλά µε την παροχή υπηρεσιών (π.χ. καθαρισμού ή εστίασης), που 
συνάπτονται μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικών εταιριών για λόγους 
περιορισμού του κόστους, αλλά αναφέρονται στην παροχή ευρύτερων 
και πιο πολύπλοκων υπηρεσιών (outsourcing), που σχετίζονται µε µια 
συγκεκριµένη δραστηριότητα ή διαδικασία, όπως για παράδειγµα η 
παροχή ολοκληρωµένων υπηρεσιών διοίκησης, ή τα ολοκληρωµένα 
συστήµατα παροχής πληροφοριών. 

Κύριο χαρακτηριστικό αυτού του τύπου σύμπραξης είναι η μεταφορά 
κάποιου µέρους του κινδύνου στον ιδιωτικό τοµέα. Το ζητούµενο είναι η 
προµήθεια αγαθών ή υπηρεσιών προκαθορισµών προδιαγραφών. 
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Ο τύπος αυτός σύµπραξης µπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί µορφή 
ΣΔΙΤ, όταν δίνεται ιδιαίτερη σηµασία στην παροχή υψηλής ποιότητας 
υπηρεσιών και οι συµβάσεις έχουν διάρκεια τουλάχιστον 5 έτη. Ο 
δηµόσιος τοµέας έχει την ευθύνη και παρέχει την κύρια υπηρεσία, ενώ ο 
ιδιωτικός φορέας, µέσω σχετικής επένδυσης, του παρέχει συγκεκριµένες 
επιµέρους λειτουργικές υπηρεσίες, έναντι µιας προσυµφωνηθείσας 
αµοιβής. 

2. Σύµβαση διαχείρισης (Management agreement) 

Ο δηµόσιος τοµέας μεταφέρει την ευθύνη για την παροχή 
υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης στον ιδιωτικό φορέα. Ο 
τελευταίος ενεργεί πάντα για λογαριασµό του δηµοσίου, λειτουργεί 
διοικητικά ανεξάρτητα και δεν έχει άµεση νοµική εξάρτηση από το 
δηµόσιο. Αµείβεται για την παροχή των υπηρεσιών και η αµοιβή αυτή 
µπορεί να είναι σταθερή ή να είναι σε συνάρτηση µε την επίτευξη 
συγκεκριµένων στόχων, όπως για παράδειγµα η βελτίωση της 
αποδοτικότητας κτλ. 

Η σύνδεση του συστήµατος πληρωµών µε την επίτευξη 
συγκεκριµένων στόχων αποτελεί κίνητρο για την βελτίωση της 
παραγωγικότητας. Ωστόσο, οι δυσκολίες που εµφανίζονται στη 
προκειµένη περίπτωση έγκεινται στο καθορισµό των στόχων, στην 
παρακολούθηση και στην αξιολόγησή τους και στο γεγονός ότι η 
επίτευξη συγκεκριµένων στόχων µπορεί να µην εξαρτάται απόλυτα από 
την απόδοση του ιδιωτικού φορέα, αλλά να συνδέεται, για παράδειγµα, 
µε την πραγµατοποίηση επενδύσεων από το δηµόσιο τοµέα. 

3. Σχεδιασµός - Κατασκευή - Χρηµατοδότηση - Λειτουργία / 
D.B.F.O (Design, Built, Finance, Operate) 

Πρόκειται για συµβάσεις, που συνάπτονται μεταξύ του δηµόσιου και 
του ιδιωτικού τοµέα για το σχεδιασµό, την κατασκευή, τη λειτουργία και 
τη χρηµατοδότηση νέων δηµοσίων υποδοµών ή επενδυτικών σχεδίων. Ο 
ιδιωτικός φορέας αναλαµβάνει την ευθύνη του σχεδιασµού, της 
κατασκευής, της λειτουργίας και της χρηµατοδότησης του παγίου και 
επανακτά την αξία των επενδεδυµένων κεφαλαίων από τις πληρωµές, 
που καταβάλλει το δηµόσιο για τις υπηρεσίες, που του παρέχονται κατά 
τη διάρκεια της σύµβασης. Στη λήξη της σύµβασης η ιδιοκτησία του 
παγίου μεταφέρεται στο δηµόσιο. Το μοντέλο DBFO είναι το βασικό 
μοντέλο συµβάσεων υποδοµών και ανάπτυξης παγίων του δηµοσίου µε 
την μέθοδο PFI, όταν οι δυνατότητες παράπλευρης εµπορικής 
εκµετάλλευσης είναι καταρχήν άγνωστες και ενδεχοµένως 
περιορισµένες. 
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4. Παραχώρηση Εκµετάλλευσης (Concession) 

Πρόκειται για συµβάσεις όµοιες µε το DBFO, µε τη μόνη διαφορά ότι 
ο ιδιωτικός φορέας αποπληρώνεται, για το κεφάλαιο που έχει επενδύσει, 
από την απευθείας χρέωση του τελικού χρήστη ή από τη χρέωση του 
χρήστη και εν μέρει, αλλά όχι αποκλειστικά, του δηµοσίου. Αυτός ο 
τύπος ΣΔΙΤ εφαρµόζεται όταν υπάρχει επαρκής ζήτηση για το έργο ή τις 
υπηρεσίες, µε αποτέλεσµα τα έσοδα από την εκµετάλλευση του παγίου 
να διασφαλίζουν τη βιωσιµότητά του, χωρίς να υπάρχουν αντιδράσεις 
από την κοινή γνώµη για την εκµετάλλευση αυτή. 

Ως προς το περιεχόµενο της ΣΔΙΤ, το κύριο χαρακτηριστικό της είναι 
η εκχώρηση στον ιδιώτη του δικαιώµατος εκµετάλλευσης των 
οικονοµικών - εµπορικών δυνατοτήτων ενός δηµόσιου παγίου ή αγαθού, 
για µια προκαθορισµένη χρονική περίοδο. Στην περίπτωση αυτή ο 
δηµόσιος τοµέας μεταφέρει την πλήρη ευθύνη για την παράδοση των 
υπηρεσιών υποδοµής στον ιδιωτικό τοµέα, µέσω διαδικασιών 
διαγωνισµών. Οι ευθύνες αυτές περιλαµβάνουν τόσο κάποιες τεχνικές 
εργασίες (κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση και επέκταση του 
συστήµατος), όσο και κάποιες χρηµατοοικονοµικές (συλλογή εσόδων, 
ανεύρεση κεφαλαίων) και διαχειριστικές εργασίες. 

Ο δηµόσιος τοµέας παραχωρεί στον ιδιωτικό το πάγιο για µια 
περίοδο συνήθως 20-30 ετών, αλλά η ιδιοκτησία του παγίου παραµένει 
στο δηµόσιο. Ο ιδιωτικός τοµέας χρηµατοδοτεί το έργο και έχει την 
πλήρη ευθύνη για τη λειτουργία και την συντήρηση. Ο δηµόσιος τοµέας 
έχει την ευθύνη του να θέσει στόχους αποδοτικότητας (όπως π.χ. το 
ζητούµενο επίπεδο των παρεχοµένων υπηρεσιών), η επίτευξη των 
οποίων αποτελεί ένα ισχυρό κίνητρο για τον ιδιωτικό τοµέα για την 
ανάπτυξη καινοτοµικών τεχνολογικών λύσεων, αφού η βελτίωση της 
αποδοτικότητας συνδέεται άµεσα µε αύξηση των κερδών. 

5. Κατασκευή – Ιδιοκτησία – Λειτουργία - Μεταβίβαση / 
B.O.O.T (Build, Own, Operate, Transfer) 

Πρόκειται για το πλέον διευρυµένο µοντέλο παραχώρησης, όπου ο 
ιδιωτικός τοµέας καθίσταται υπεύθυνος για το σχεδιασµό, την 
κατασκευή, τη χρηµατοδότηση, τη λειτουργία, τη συντήρηση του έργου 
και αναλαµβάνει και τους εµπορικούς κινδύνους που σχετίζονται µε αυτό. 
Ο ιδιωτικός φορέας έχει στην κυριότητά του το αγαθό καθ’ όλη τη 
διάρκεια της παραχώρησης και το επιστρέφει στο δηµόσιο στη λήξη της 
σύµβασης, συνήθως χωρίς πρόσθετο κόστος.  
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6. Κατασκευή - Λειτουργία - Μεταφορά / Β.Ο.Τ. (Build, 
Operate, Transfer) ή Κατασκευή - Ιδιοκτησία - Λειτουργία / 
Β.Ο.Ο. (Build, Own, Operate) 

Ο ιδιώτης ανάδοχος κατασκευάζει, µε βάση τις προδιαγραφές που 
έχει συµφωνήσει µε το δηµόσιο, συντηρεί και λειτουργεί το έργο που 
ανήκει είτε σε κρατικούς φορείς (περίπτωση Β.Ο.Τ) ή στον ίδιο 
(περίπτωση Β.Ο.Ο.Τ.) για ένα προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα και 
στην συνέχεια µετά την λήξη της περιόδου εκµετάλλευσης 
(παραχώρησης), είτε μεταβιβάζει την λειτουργία του (Β.Ο.Τ) είτε την 
ιδιοκτησία του (Β.Ο.Ο.Τ.) στο δηµόσιο.  

Στην κατασκευαστική περίοδο ο ιδιωτικός φορέας παρέχει τα 
απαιτούµενα κεφάλαια και ο δηµόσιος τοµέας εγγυάται την αγορά των 
παρεχοµένων υπηρεσιών, µετά την ολοκλήρωση της κατασκευαστικής 
περιόδου και τη θέση σε λειτουργία του παγίου. Η λειτουργική περίοδος 
έχει συνήθως μεγάλη διάρκεια, ώστε ο ιδιώτης να μπορέσει να αναλάβει 
το κόστος κατασκευής και να πραγµατοποιήσει και κάποιο κέρδος. Αυτό 
εξασφαλίζεται µε την αµοιβή που λαµβάνει, για την παροχή 
συγκεκριµένων υπηρεσιών στο χρήστη.  

Την µορφή αυτή, η οποία θεωρείται ως η πλέον διαδεδοµένη, υιοθέτησε 
η Ελλάδα για την κατασκευή των έργων υποδοµής, αεροδρόµιο 
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», Λεωφόρος Σπάτων-Ελευσίνας, Δυτική 
Περιφερειακή Λεωφόρος Υµηττού και ζεύξη Ρίου-Αντιρρίου. 

7. Σχεδιασµός - Κατασκευή- Λειτουργία / D.B.O (Design, 
Build, Operate) 

Πρόκειται για συµβάσεις, που συνάπτονται μεταξύ του δηµόσιου και 
του ιδιωτικού τοµέα και αφορούν στο σχεδιασµό, στην κατασκευή και 
στη λειτουργία υποδοµών. Ο ιδιωτικός φορέας αναλαµβάνει το 
σχεδιασµό και την κατασκευή του παγίου, το οποίο ωστόσο πρέπει να 
πληροί συγκεκριµένες προδιαγραφές, που τίθενται από το δηµόσιο (όπως 
αυτές περιλαµβάνονται και περιγράφονται αναλυτικά στις συµβάσεις 
µελέτης και κατασκευής).  

Επίσης ο ιδιωτικός φορέας είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία και τη 
συντήρηση του παγίου για µια προκαθορισµένη χρονική περίοδο, στο 
τέλος της οποίας επιστρέφει η λειτουργία και συντήρηση του παγίου στο 
δηµόσιο. Η κατασκευή του παγίου χρηµατοδοτείται από τον Ιδιωτικό 
τοµέα. Με την ολοκλήρωση της κατασκευής, το δηµόσιο αγοράζει από 
τον ιδιώτη το πάγιο αποκτώντας την ιδιοκτησία σε µια προσυµφωνηµένη 
τιµή. 
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8. Αγορά – Κατασκευή – Λειτουργία / Β.Β.Ο. (Buy-Build-
Operate) 

Στο πλαίσιο προσέλκυσης επιχειρηµατικών κεφαλαίων, το δηµόσιο 
πωλεί υφιστάµενες εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας σε ιδιώτες, µε σκοπό 
την υλοποίηση πρόσθετων επενδύσεων (ανακαίνιση-επέκταση) σε αυτές, 
ώστε να καταστεί δυνατή η εκµετάλλευση των κατασκευαστικών και 
διοικητικών δεξιοτήτων των ιδιωτών, η μείωση των κινδύνων που 
απορρέουν από την ιδιοκτησία και λειτουργία του έργου και η ανάδειξη 
της σηµαντικής οικονοµικής αξίας των υφισταµένων έργων υποδοµής. 
Έκτοτε, ο ιδιώτης λειτουργεί τις εν λόγω εγκαταστάσεις ως ένα 
εποπτευόµενο από το κράτος κερδοφόρο κοινωφελές έργο. 

 

9. Κατασκευή - Ιδιοκτησία - Μίσθωση – Μεταφορά / 
B.O.L.T. (Build-Own-Lease-Transfer) 

Με την μέθοδο B.O.L.T. ο ιδιώτης χρηµατοδοτεί και κατασκευάζει το 
έργο, το οποίο στη συνέχεια μισθώνει µε τη µορφή leasing στο δηµόσιο. 
Το δηµόσιο από πλευράς του καταβάλλει περιοδικές πληρωµές στον 
ιδιώτη, µέσω των οποίων σταδιακά µεταβιβάζεται και η ιδιοκτησία του 
έργου στην κυριότητά του. Στο τέλος της περιόδου αυτής το δηµόσιο 
είναι πλέον ο ιδιοκτήτης των εγκαταστάσεων, ή τις αγοράζει µε τίµηµα, 
που έχει προσδιοριστεί στη σύµβαση leasing. Κατά την διάρκεια της 
περιόδου μίσθωσης, τη λειτουργία των εγκαταστάσεων αναλαµβάνει είτε 
το δηµόσιο είτε ο ιδιώτης. 

10. Σχεδιασµός - Κατασκευή - Εγγύηση - Λειτουργία / 
D.B.G.O (Design, Build, Guarantee, Operate) 

Ο σχεδιασµός και η κατασκευή γίνεται από τον ιδιωτικό τοµέα, 
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του δηµόσιου τοµέα. Ο ιδιωτικός τοµέας 
είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία και συντήρηση του παγίου για µια 
προκαθορισµένη περίοδο, στο πέρας της οποίας το πάγιο επιστρέφει στο 
δηµόσιο. Η χρηµατοδότηση γίνεται από το δηµόσιο τοµέα για την 
κατασκευή, αλλά η ολοκλήρωση της κατασκευής εντός 
χρονοδιαγράµµατος και προϋπολογισµού διασφαλίζεται µε εγγύηση του 
ιδιωτικού τοµέα. 

11. Αγορά - Κατασκευή - Λειτουργία / B.B.O (Buy, Build, 
Operate) 

Ο ιδιωτικός τοµέας αγοράζει το πάγιο από το δηµόσιο τοµέα, το 
οποίο πρέπει να ανακαινιστεί ή να επεκταθεί. Ο ιδιωτικός τοµέας 
χρηµατοδοτεί τις απαραίτητες εργασίες για τη προσαρµογή του παγίου 
στις ανάγκες του δηµοσίου και είναι υπεύθυνος για τη συνεχή λειτουργία 
και συντήρηση αυτού, για µια προκαθορισµένη χρονική περίοδο. 
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12. Χρηµατοδοτική µίσθωση - Ιδιοκτησία - Λειτουργία / 
L.O.O (Leasing, Own, Operate) 

Στη περίπτωση αυτή μισθώνεται ένα πάγιο από το δηµόσιο για 
συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Το πάγιο αυτό µπορεί να χρειάζεται 
ανακαίνιση ή επέκταση. 

13. Αποεπένδυση (Divestiture) 

Στην περίπτωση αυτή το δηµόσιο μεταφέρει στον ιδιωτικό τοµέα την 
πλήρη ευθύνη για τη λειτουργία, συντήρηση και επένδυση, επιπλέον δε 
και την κυριότητα του παγίου, το οποίο στην συνέχεια μισθώνει, 
προκειµένου να καλύψει τις στεγαστικές του ανάγκες. 

 

Οι τύποι ΣΔΙΤ, που παρουσιάστηκαν πιο πάνω, αποτελούν μερικές μόνο 
από τις εναλλακτικές λύσεις καθώς υπάρχουν σε πολλές παραλλαγές.  

 

Σχήμα 1 : Τύποι Σύµπραξης μεταξύ Δηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα 
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Για να κατανοήσει κανείς τις πολλές μορφές και τους διαφόρους 
τύπους ΣΔΙΤ δεν έχει παρά να σχηματίσει όλες τις δυνατές συνθέσεις 
των παρακάτω όρων : 

Σχεδιασμός (Design), Κατασκευή (Built), Χρηματοδότηση 
(Finance), Λειτουργία (Operate), Ιδιοκτησία (Own), Μεταβίβαση-
Μεταφορά (Transfer), Εγγύηση (Guarantee), Αγορά (Buy), 
Χρηματοδοτική μίσθωση (Leasing), Αποεπένδυση (Divestiture), 
Παραχώρηση εκμετάλλευσης (Concession), Παροχή Υπηρεσιών 
(Service delivery), Διαχείριση (Management) κ.ά. 

1. Β.Ο.Τ. (Build – Operate – Transfer) και Β.Ο.Ο.Τ. (Build – Own-
Operate – Transfer). 

Ο ιδιώτης ανάδοχος κατασκευάζει, µε βάση τις προδιαγραφές που 
έχει συµφωνήσει µε το δηµόσιο, και συντηρεί & λειτουργεί το έργο 
[που ανήκει είτε σε κρατικούς φορείς (περίπτωση Β.Ο.Τ) ή στον ίδιο 
(περίπτωση Β.Ο.Ο.Τ.)] για ένα προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα και 
στην συνέχεια µετά την λήξη της περιόδου εκµετάλλευσης 
(παραχώρησης), είτε µεταβιβάζει την λειτουργία του (Β.Ο.Τ) είτε την 
ιδιοκτησία του (Β.Ο.Ο.Τ.) στο δηµόσιο.  

Στις περισσότερες περιπτώσεις ο ιδιώτης είναι υπεύθυνος για τµήµα 
ή το σύνολο της χρηµατοδότησης του έργου. Την µορφή αυτή, η οποία 
θεωρείται ως η πλέον διαδεδοµένη των υπολοίπων, υιοθέτησε η Ελλάδα 
για την κατασκευή µεγάλων έργων υποδοµής , όπως το αεροδρόµιο 
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», η Ελευθέρα Λεωφόρος Σπάτων- 
Ελευσίνος, η Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρος Υµηττού και η ζεύξη Ρίου 
– Αντιρρίου. 

2. D.B.F.O. (Design-Build-Finance-Operate) 

Ο ιδιωτικός φορέας είναι υπεύθυνος για το σχεδιασµό, τη 
κατασκευή, τη λειτουργία και τη χρηµατοδότηση του παγίου και 
επανακτά την αξία των επενδεδυµένων κεφαλαίων από τις πληρωµές, 
που καταβάλλει το δηµόσιο για τις υπηρεσίες που παρέχονται κατά τη 
διάρκεια της σύµβασης. Στη λήξη της σύµβασης η ιδιοκτησία του 
παγίου µεταφέρεται στο δηµόσιο. Το µοντέλο DBFO είναι το βασικό 
µοντέλο συµβάσεων υποδοµών και ανάπτυξης παγίων του δηµοσίου, 
όταν οι δυνατότητες παράπλευρης εµπορικής εκµετάλλευσης είναι 
καταρχήν άγνωστες και ενδεχοµένως περιορισµένες. 

3. Β.Τ.Ο. (Build–Transfer-Operate). 

Στη µέθοδο Β.Τ.Ο ο ιδιώτης σχεδιάζει, χρηµατοδοτεί και 
κατασκευάζει το έργο. Μετά την αποπεράτωσή του, η ιδιοκτησία του 
µεταβιβάζεται στο δηµόσιο, το οποίο στην συνέχεια συµφωνεί για τη 
µίσθωση του έργου στον εν λόγω ιδιώτη, για προκαθορισµένη χρονική 

Διπλωματική Εργασία : Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα                     16 



Κεφάλαιο 1 : Γενικά περί συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα 

περίοδο. Κατά τη περίοδο αυτή ο ιδιώτης διαχειρίζεται το έργο και 
εισπράττει τα έσοδα λειτουργίας του. 

4. Β.Ο.Ο. (Build–Own-Operate). 

Στην ανάπτυξη της µορφής Β.Ο.Ο. το δηµόσιο απευθύνεται στον 
ιδιωτικό τοµέα για την υλοποίηση ενός κοινωφελούς έργου. Χορηγεί 
στον ιδιώτη µακράς διάρκειας άδεια λειτουργίας, ο οποίος καθίσταται 
υπεύθυνος για την χρηµατοδότηση, το σχεδιασµό, την ανέγερση και 
την λειτουργία του έργου.Στη συγκεκριµένη πρακτική, ο ιδιώτης έχει 
την ιδιοκτησία του έργου, ενώ το δηµόσιο προσδιορίζει σαφώς τις 
προδιαγραφές λειτουργίας που αφορούν στις προσφερόµενες 
υπηρεσίες, τους κανόνες ασφάλειας και το ανώτατο επίπεδο τυχόν 
τελών χρήσης του έργου. (π.χ. διόδια). 

5. Β.Β.Ο. (Buy-Build-Operate). 

Στο πλαίσιο προσέλκυσης επιχειρηµατικών κεφαλαίων, το δηµόσιο 
πωλεί υφιστάµενες εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας σε ιδιώτες, µε 
σκοπό την υλοποίηση πρόσθετων επενδύσεων (ανακαίνιση-επέκταση) 
σε αυτές, ώστε να καταστεί δυνατή η εκµετάλλευση των 
κατασκευαστικών και διοικητικών δεξιοτήτων των ιδιωτών, η µείωση 
των κινδύνων που απορρέουν από την ιδιοκτησία και λειτουργία του 
έργου και η ανάδειξη της σηµαντικής οικονοµικής αξίας των 
υφισταµένων έργων υποδοµής. ΄Εκτοτε, ο ιδιώτης λειτουργεί τις εν 
λόγω εγκαταστάσεις ως ένα εποπτευόµενο από το κράτος κερδοφόρο 
κοινωφελές έργο. 

6. L.R.O. (Lease-Rehabilitate-Operate). 

Στη µορφή L.R.O. ο ιδιώτης ενοικιάζει υφιστάµενες εγκαταστάσεις 
από το δηµόσιο, επενδύει ίδια κεφάλαια για τον εκσυγχρονισµό τους ή 
την επέκτασή τους και στην συνέχεια αναλαµβάνει τη λειτουργία και 
εκµετάλλευσή τους για προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα, στο πλαίσιο 
σύµβασης µε το δηµόσιο, το οποίο είναι ιδιοκτήτης του έργου. 

7. B.O.L.T. (Build-Own-Lease-Transfer). 

Με την µέθοδο B.O.L.T. ο ιδιώτης χρηµατοδοτεί και κατασκευάζει 
το έργο, το οποίο στη συνέχεια µισθώνει µε τη µορφή leasing στο 
δηµόσιο. Το δηµόσιο από πλευράς του καταβάλλει περιοδικές πληρωµές 
στον ιδιώτη, µέσω των οποίων σταδιακά µεταβιβάζεται και η ιδιοκτησία 
του έργου στην κυριότητά του. Στο τέλος της περιόδου αυτής το 
δηµόσιο είναι πλέον ο ιδιοκτήτης των εγκαταστάσεων, ή τις αγοράζει µε 
τίµηµα, που έχει προσδιοριστεί στη σύµβαση leasing. Κατά την διάρκεια 
της περιόδου µίσθωσης, τη λειτουργία των εγκαταστάσεων 
αναλαµβάνει είτε το δηµόσιο είτε ο ιδιώτης. 
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8. Ο.Μ. (Private Services Contract: Operation and Maintenance). 

Με την σύναψη µιας Ο.Μ. σύµβασης παροχής υπηρεσιών, το 
δηµόσιο αναθέτει σε ιδιώτη την λειτουργία και συντήρηση ενός έργου, 
του οποίου όµως διατηρεί την ιδιοκτησία και τη διοίκηση. 

9. Ο.Μ.Μ. (Private Services Contract: Operation, Maintenance and 
Management). 

Πρόκειται γιά σύναψη σύµβασης παροχής «ολοκληρωµένων» 
υπηρεσιών µε την οποία το δηµόσιο αναθέτει σε ιδιώτη την λειτουργία, 
συντήρηση και διοίκηση του έργου, διατηρώντας την ιδιοκτησία του 

Με άλλα λόγια οι τύποι και οι μορφές είναι άπειροι. Υποτίθεται πως ο 
ενδιαφερόμενος (κράτος ή φορέας) αξιολογεί και επιλέγει μεταξύ των 
συνήθων τύπων ποιος είναι εκείνος που αρμόζει και συμφέρει στην κάθε 
περίπτωση, ανάλογα και με τα δεδομένα της στιγμής και του φορέα. Έχει 
συνήθως να επιλέξει μεταξύ των πλέον διαδεδομένων τύπων που είναι : 

 

Σχήµα 2: 

Βαθµός επιµερισµού κινδύνων μεταξύ Δηµοσίου και Ιδιωτικού τοµέα 

 

 

Η χρησιµοποίηση των ΣΔΙΤ δεν θα πρέπει να παρουσιάζεται ως η 
μοναδική λύση για ένα δηµόσιο τοµέα, που αντιµετωπίζει 
δηµοσιονοµικούς περιορισµούς. Οι οικονοµικές και οργανωτικές επιλογές 
για τον τρόπο υλοποίησης κάθε σχεδίου (έργου) πρέπει να παρουσιάζουν 
πραγµατική προστιθέµενη αξία σε σχέση µε άλλες επιλογές, (όπως είναι 
η κλασική σύναψη σύµβασης δηµόσιου έργου / υπηρεσίας) προκειµένου 
να προωθηθούν σε εφαρµογή. Αλλωστε, η εξοικονόµηση ή/ και 
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διεύρυνση των διαθέσιµων πόρων, δεν αποτελεί τον µοναδικό 
επιδιωκόµενο στόχο από την ανάπτυξη και εφαρµογή των ΣΔΙΤ. 

 Η διαφοροποίηση του τρόπου µε τον οποίο το δηµόσιο (και ο 
ευρύτερος δηµόσιος τοµέας) παρέχει υπηρεσίες, προµηθεύεται αγαθά και 
υλοποιεί επενδυτικά σχέδια, ώστε να προάγεται η καινοτοµία, ο 
ανταγωνισµός και η μεταφορά τεχνογνωσίας από τον ιδιωτικό προς το 
δηµόσιο τοµέα, η εξασφάλιση του επιθυµητού επιπέδου αποδοτικότητας 
των κοινωφελών υποδοµών σε όλη την διάρκεια ζωής τους και της 
ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών σε σταθερή βάση, η 
ανταπόκριση στις απαιτήσεις της ανάπτυξης µε παράλληλο σεβασµό των 
δηµοσιονοµικών περιορισµών της Οικονοµίας, αποτελούν κάποιους από 
τους πολλούς και ποικίλους στόχους που επιδιώκονται µε την εφαρµογή 
των ΣΔΙΤ». 

Οι συμβάσεις ΣΔΙΤ είναι σύνθετα σχήματα µε µακροπρόθεσµες 
δεσμεύσεις και αποτελούν ελεγχόμενες ιδιωτικοποιήσεις τομέων της 
οικονομίας, που παραδοσιακά ανήκαν στο δημόσιο τοµέα. Σε όλες τις 
χώρες όπου έγινε πράξη η εφαρμογή τους, χρειάστηκε να 
αντιμετωπιστούν  πολλά θεσμικά, πολιτικά, επιχειρηματικά και άλλα 
προβλήματα, τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις  αντιμετωπίστηκαν 
επαρκώς (Αγγλία, Πορτογαλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Ιταλία) και σε άλλες 
περιπτώσεις υπάρχει εκτεταμένα προβλήματα (Γαλλία, Γερμανία, 
Ελλάδα). Η διαμόρφωση κατάλληλων πολιτικών αλλά και θεσµικού 
πλαισίου το οποίο να καθιστά δυνατή, συμβατή µε την ελληνική 
πραγματικότητα και επικερδή βραχυπρόθεσμα και µακροπρόθεσµα για το 
σύνολο της οικονομίας την εφαρμογή των Σ∆ΙΤ, αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για τη συνέχισή τους.  

1.7 Τα κύρια χαρακτηριστικά των ΣΔΙΤ 

Προδιαγραφές παραγόµενου αποτελέσµατος 

Στο πλαίσιο της ΣΔΙΤ ο δηµόσιος τοµέας καθορίζει τις προδιαγραφές 
του παραγόµενου αποτελέσµατος (υπηρεσία ή αγαθό ή πλαίσιο 
επενδυτικού σχεδίου) και ο ιδιωτικός τοµέας αποφασίζει για τις 
διαδικασίες, τους πόρους και το τρόπο µε τον οποίο θα επιτύχει το 
επιθυµητό επίπεδο του παραδοτέου. «Πρέπει να σηµειωθεί ότι δεν 
συνιστάται στο δηµόσιο να θέτει µη αναγκαίους περιορισµούς στον τρόπο 
µε τον οποίο ο ιδιωτικός τοµέας θα επιτύχει το ζητούµενο αποτέλεσµα, 
αλλά να του παρέχει σε μεγάλο βαθµό ευελιξία κινήσεων, ώστε να είναι 
δυνατή η ανάπτυξη καινοτοµικών λύσεων, τόσο στο σχεδιασµό και στην 
κατασκευή, όσο και στη λειτουργία» εισηγούνται οι Εμπειρογνώμονες 
του ΥΠΟιΟ. 
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Εξασφάλιση επιθυµητού επιπέδου απόδοσης για μεγάλο 
χρονικό διάστηµα 

Με την ΣΔΙΤ συµφωνείται η παροχή των ζητούµενων υπηρεσιών στο 
επιθυµητό επίπεδο ποιότητας/ποσότητας, για όλη τη διάρκεια ζωής του 
έργου, ή τουλάχιστον για ένα σηµαντικό τµήµα αυτής. 

Επιµερισµός κινδύνων 

Οι πολλοί και διάφοροι κίνδυνοι (ρίσκα), που σχετίζονται µε ένα έργο 
στο πλαίσιο της σχετικής ΣΔΙΤ, επιµερίζονται ανάµεσα στο δηµόσιο και 
στον ιδιωτικό τοµέα, «µε βάση το ποιους κινδύνους µπορεί ο κάθε 
τοµέας να ελέγξει και να διαχειριστεί καλύτερα», λένε οι 
εμπειρογνώμονες.  

Βιωσιµότητα έργου 

Στην ΣΔΙΤ η βιωσιµότητα του έργου στηρίζεται στη δυνατότητα των 
προβλεποµένων μελλοντικών χρηµατορροών να καλύψουν τα 
λειτουργικά έξοδα και την εξυπηρέτηση των ιδίων και ξένων κεφαλαίων. 

Πιστοληπτική ικανότητα του έργου 

Το ύψος της χρηµατοδότησης του έργου, στο πλαίσιο µιας ΣΔΙΤ, 
εξαρτάται κατ’ αρχήν από τη βιωσιµότητα, αλλά συµπληρωµατικά και από 
την πιστοληπτική ικανότητα του επενδυτή και την φερεγγυότητα και 
εµπειρία του διαχειριστή (operator). 

Αµοιβή συνδεδεµένη µε την αποδοτικότητα 

Στο πλαίσιο µιας ΣΔΙΤ, το ύψος της αµοιβής του ιδιωτικού φορέα 
συνδέεται και ελέγχεται µε την ποιότητα και ποσότητα του έργου που 
παράγει, και εξαρτάται από την εκπλήρωση των σχετικών κριτηρίων και 
προδιαγραφών, όπως αυτά έχουν καθοριστεί στις αντίστοιχες συµβάσεις. 
Με τον τρόπο αυτό περιορίζονται οι υπερβάσεις κόστους και 
χρονοδιαγράµµατος, αφού, για να καταβληθούν οι πληρωµές, πρέπει το 
έργο να είναι ολοκληρωµένο και να λειτουργεί, όπως συµβατικά έχει 
καθοριστεί. 

Συμβάσεις 

Σε µιά ΣΔΙΤ η σχέση ανάµεσα στα δύο µέρη καθορίζεται από 
σχετικές συµβάσεις, τις οποίες υπογράφουν και οι οποίες περιλαµβάνουν 
μεταξύ των άλλων : τις προδιαγραφές των υπηρεσιών / αγαθών, τον 
µηχανισµό πληρωµών και κυρώσεων, τον επιµερισµό των κινδύνων κλπ. 

Συνδυασµός στόχων και επιδιώξεων 

Η δυνατότητα εκπλήρωσης, από πλευράς ιδιωτικού φορέα, των 
κριτηρίων και προδιαγραφών ποιότητας και ποσότητας του προς 
παραγωγή έργου, στο πλαίσιο µιας ΣΔΙΤ, θα πρέπει να καλύπτει τους 
στόχους και επιδιώξεις των χρηστών. Η δυνατότητα εκπλήρωσης 
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αποτελεί συγχρόνως βασικό κριτήριο χρηµατοδότησης του ιδιωτικού 
φορέα από τις χρηµατοδοτικές πηγές. 

Μεγάλη διάρκεια 

Η συνθετότητα της ΣΔΙΤ (εξάρτηση αµοιβής προς παραγόµενο έργο) 
καθώς και το ύψος της επένδυσης, απαιτούν συνήθως δέσµευση όλων 
των µερών σε μεγάλο βάθος χρόνου. 

1.8 Πλεονεκτήματα από ΣΔΙΤ 

Για το δημόσιο αναφέρονται : 

Βελτίωση υποδομών - ευελιξία (ύδρευση, ενέργεια,  τηλεπικοινωνίες, 
οδικοί άξονες, μεταφορές, νοσοκοµεία, σχολεία, φυλακές,  στέγαση 
γραφείων και υπηρεσιών, μουσεία κλπ, καθώς και στους τοµείς 
ανάπτυξης της ακίνητης περιουσίας του). Στις περιπτώσεις αυτές μπορεί 
να βελτιωθεί η καινοτοµία, η ποιότητα και η ποσότητα των παραγόµενων 
αγαθών / υπηρεσιών / παγίων. 

Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας – Καλύτερη διοίκηση έργου (ως 
αποτέλεσµα του ανταγωνισµού, της καινοτοµίας, του κινήτρου της 
αποδοτικότητας και την προσχεδιασµένη συντήρηση για όλη τη διάρκεια 
ζωής του έργου). 

Καινοτοµία - Εξοικονόµηση χρόνου και χρήµατος (ως αποτέλεσμα 
της εξειδίκευσης και εµπειρίας που διαθέτει ο ιδιωτικός τοµέας σε 
αντίστοιχα έργα, µείωσης του κόστους και του χρόνου παράδοσης των 
έργων, βελτίωσης του λειτουργικού σχεδιασµού, κατασκευής και 
διαχείρισης των διαδικασιών). 

Παροχή υπηρεσιών µε συνολικά χαµηλότερο κόστος (εφόσον το σχήµα 
και η σύµβαση έχουν δοµηθεί και εφαρµοσθεί σωστά, παρότι υπάρχει 
επιπρόσθετο κόστος για τη χρηµατοδότηση του έργου µε ιδιωτικά 
κεφάλαια, καθώς το κόστος δανεισµού του ιδιωτικού τοµέα είναι 
συνήθως υψηλότερο από το κόστος δανεισµού του Δηµοσίου. Το κόστος 
αυτό µπορεί να αντισταθµιστεί από τις συνέργιες που αναπτύσσονται από 
το συνδυασµό σχεδιασµού, κατασκευής και λειτουργίας του έργου από 
τον ίδιο προµηθευτή).  
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Σχήμα 3 : Διαφορές συµβάσεων δηµοσίων έργων µε συµβάσεις ΣΔΙΤ ως προς 
χρόνο/κόστος 

 

 

Μεταφορά κινδύνων (σχεδιασµού, κατασκευής, λειτουργίας, 
τεχνολογικών αλλαγών, χρηµατοδότησης, αγοράς, νοµικούς, κλπ). Ο 
επιμερισμός των κινδύνων ανάμεσα στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, 
με βάση το ποιος μπορεί να τους χειριστεί και να τους ελέγξει καλύτερα, 
θεωρείται το σημαντικότερο όφελος από τις ΣΔΙΤ.  

 

Σχήμα 4: Σχηµατικό διάγραµµα μεταφοράς κινδύνων 

 

 

Βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσµατικότητας των 
νέων υπηρεσιών (οι συμβάσεις ΣΔΙΤ μπορούν να αποτελέσουν ένα σαφές 
κίνητρο για την παράδοση των έργων εντός χρονοδιαγράµµατος και 
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χωρίς υπερβάσεις κόστους και τη διασφάλιση της τήρησης των 
επιθυµητών προδιαγραφών των υπηρεσιών για όλη τη διάρκεια της 
σύµβασης. Το δηµόσιο καταβάλλει ολόκληρο το ποσό των πληρωµών 
µόνο όταν οι παρεχόµενες υπηρεσίες καλύπτουν πλήρως το επιθυµητό 
επίπεδο και τις προδιαγραφές.  

Αντίθετα κατά τις Συµβάσεις του δηµοσίου, η συντήρηση και η 
λειτουργία του αγαθού εξαρτάται από τη διαθεσιµότητα των κεφαλαίων 
του προϋπολογισµού του δηµοσίου για τη συντήρηση και τη λειτουργία 
του αγαθού και από την αποτελεσµατική εφαρµογή σχετικών 
προγραµµάτων από φορείς που δεν έχουν πάντα την απαιτούµενη 
υποδοµή). 

Σαφής προσήλωση στον πελάτη / πολίτη (το δηµόσιο αποσκοπεί 
στην ικανοποίηση των αναγκών και των απαιτήσεων του σε σχέση µε τις 
ζητούµενες υπηρεσίες και όχι στη διαχείριση των υφιστάµενων 
διαδικασιών παροχής υπηρεσιών).  

Διαφοροποίηση υπηρεσιών (επιτυγχάνεται αύξηση του 
ανταγωνισµού και καθίσταται δυνατή η σύγκριση της ποιότητας και του 
κόστους παραγωγής των παρεχοµένων υπηρεσιών µε αντίστοιχες 
υπηρεσίες στην αγορά µε την θεσµοθέτηση βάσεων σύγκρισης, γεγονός 
που συµβάλλει στη βελτίωση της παραγωγικότητας και της 
αποτελεσµατικότητας). 

Χρηµατοδότηση - Ανάπτυξη περισσοτέρων έργων (με τη χρήση 
ιδιωτικών κεφαλαίων για την κατασκευή και την ανάπτυξη έργων µπορεί 
να επιταχυνθεί το πρόγραµµα ανάπτυξης υποδοµών τηρώντας τις 
δηµόσιες δαπάνες στο προϋπολογισθέν κόστος, χωρίς υπερβάσεις και 
χωρίς ανάγκη για πρόσθετα κονδύλια). 

Ευρύτερα οικονοµικά οφέλη (με την ανάπτυξη και ολοκλήρωση ενός 
σηµαντικού αριθµού έργων σε περιόδους όπου υπάρχουν περιορισµοί 
στους κρατικούς προϋπολογισµούς, η ανάπτυξη τέτοιων συµβάσεων 
µπορεί να αποτελέσει κίνητρο για τον ιδιωτικό τοµέα να συνεισφέρει 
στην αύξηση της απασχόλησης και στην ανάπτυξη της οικονοµίας). 

Τεχνογνωσία (με τις ΣΔΙΤ επιτυγχάνεται μεταφορά τεχνογνωσίας 
στο δηµόσιο τοµέα µέσω της συνεργασίας του µε τον ιδιωτικό τοµέα). 

H παραχώρηση μας επιτρέπει κατ�αρχάς να προστρέξουμε στην 
ιδιωτική αποταμίευση. Οι ανάγκες χρηματοδότησης των Μεγάλων 
Εργων Υποδομής αυξήθηκαν σημαντικά τα τελευταία  χρόνια, λόγω της 
ευρωπαϊκής οικοδόμησης, καθώς και των αυξημένων αστικών και 
περιφερειακών αναγκών. Αντίθετα αυξήθηκαν οι δυσκολίες 
χρηματοδότησης στο επίπεδο του κρατικού προϋπολογισμού καθώς και 
στο επίπεδο της προσφυγής στην δανειοδότηση των δημοσίων 
υπηρεσιών. 

Διπλωματική Εργασία : Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα                     23 



Κεφάλαιο 1 : Γενικά περί συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα 

Ετσι η επαναφορά του θεσμού της αυτοχρηματοδότησης ενός 
έργου, δηλαδή της χρηματοδότησης της κατασκευής του από επενδυτές 
και της επιβολής τελών στους χρήστες στη συνέχεια για την απόσβεση 
της χρηματοδότησης, αποτέλεσε διέξοδο. 

Πλεονέκτημα σημαντικό της παραχώρησης δημοσίων υπηρεσιών 
αποτελεί και η συγκέντρωση και ταύτιση των εννοιών: σύλληψης, 
μελέτης, κατασκευής, εκμετάλευσης και συντήρησης ενός Εργου 
Υποδομής ή μιας Υπηρεσίας, σε μία και με μία οντότητα, τον Ανάδοχο. 
Ο Ανάδοχος νιώθει πολύ πιο υπεύθυνος, για την έγκαιρη ολοκλήρωση 
του έργου. Επιπλέον γνωρίζει ότι ένα έργο που έχει μελετηθεί και 
κατασκευασθεί σωστά, θα λειτουργήσει και θα αποδώσει με καλύτερο 
τρόπο.  

Η θέση του Κύριου του Εργου, είναι ότι ο Ανάδοχος αναλαμβάνει 
όλους τους κινδύνους, τεχνικούς, οικονομικούς και εμπορικούς, που 
έχουν σχέση με την καλή λειτουργικότητα του Εργου. Σε αντάλλαγμα 
αυτής της ανάληψης κινδύνων, ο Ανάδοχος αποβλέπει σε ελκυστική 
απόδοση, ανάλογη των κεφαλαίων που έχουν επενδυθεί. Η προσδοκία 
του κέρδους του πρέπει να παραμείνει ελκυστική, κυρίως σε εποχές 
που είναι τόσο εύκολο να επιτευχθούν στην νομισματική αγορά υψηλές 
αποδόσεις κεφαλαίων, σε μικρό διάστημα.  

 Το τρίτο πλεονέκτημα της παραχώρησης δημόσιων υπηρεσιών, 
είνα ότι μας επιτρέπει να αποφύγουμε τους περιορισμούς της δημόσιας 
διοικητικής διαχείρησης.  

Ετσι, στο επίπεδο της διαχείρισης του προσωπικού, ο Ανάδοχος 
έχει την δυνατότητα να διαχειρίζεται το ανθρώπινο δυναμικό με όλη 
την αποτελεσματικότητα μιας πραγματικά ιδιωτικής επιχείρησης. 

Στο επίπεδο της δημοπράτησης και ανάθεσης των έργων, η 
προσφυγή στην παραχώρηση επιβάλλει να παραμερισθεί η αυστηρή 
τυπικότητα των κανόνων που εφαρμόζονται συνήθως στον Δημόσιο 
Τομέα.  

Κατά  γενικό τρόπο, η προσφυγή στην παραχώρηση επιτρέπει το 
να τεθεί στην υπηρεσία στόχων γενικού συμφέροντος, όλος ο 
δυναμισμός μίας ιδιωτικής επιχείρησης.  

Τούτο επιτυγχάνεται με την νομική οντότητα και την οικονομική 
αυτονομία που αναγνωρίζει η Σύμβαση Παραχώρησης στον Ανάδοχο.  

O Ανάδοχος έχει πάντα κίνητρο να επιδιώκει καινοτομίες 
τεχνολογικές ή διαχειριστικές, καθώς και μια αυστηρότερη διαχείριση, 
πράγματα που λείπουν τόσο πολύ από τις επιχειρήσεις του Δημόσιου 
Τομέα. 
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1.9 Μειονεκτήματα από ΣΔΙΤ 

Πολυπλοκότητα υλοποίησης (παρουσιάζουν αυξηµένη 
πολυπλοκότητα στην υλοποίηση τους λόγω των απαραίτητων θεσµικών 
αλλαγών καθώς και του σύνθετου πλέγµατος συµβάσεων που θα πρέπει 
να προβλέπουν κάθε πιθανό κίνδυνο και την αντιµετώπισή του ώστε να 
επιτευχθεί ο επιµερισµός των κινδύνων σε εκείνα τα εµπλεκόµενα µέρη 
που έχουν την δυνατότητα να τους διαχειριστούν). 

Υψηλά κόστη δόµησης σύµπραξης (το κόστος που συνδέεται µε την 
ανάπτυξη τέτοιων µορφών σύµπραξης κατά το στάδιο διαµόρφωσής 
τους, µπορεί λόγω πολυπλοκότητας να είναι αρκετά υψηλότερα από τα 
αντίστοιχα που προκύπτουν µε το συµβατικό τρόπο προµήθειας των 
παγίων και υπηρεσιών).  

Υψηλότερα κόστη δανεισµού (το κόστος δανεισµού του ιδιωτικού 
φορέα είναι κατά κανόνα υψηλότερο από αυτό του δηµοσίου και 
δεδοµένου ότι ο ιδιωτικός φορέας θα επιδιώξει υψηλό ποσοστό 
δανεισµού το χρηµατοοικονοµικό κόστος του έργου ενδέχεται να 
επιβαρυνθεί). 

Αναποτελεσµατική διαχείριση της σύµβασης (ενδέχεται να µην 
υπάρχει η κατάλληλη παρακολούθηση και απαιτούµενος έλεγχος της 
σύµβασης µε αποτέλεσµα να µην επιτυγχάνονται τα επιθυµητά 
αποτελέσµατα).  

Έλλειψη ανταγωνισµού (το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα από μια ΣΔΙΤ 
µπορεί να µην επιτευχθεί όταν δεν υπάρχουν συνθήκες ισχυρού 
ανταγωνισµού ή όταν ο ανταγωνισµός είναι περιορισµένος ή όταν ο 
αριθµός των ιδιωτών που µπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες αυτές είναι 
μικρός).  
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1.10 Τα μέλη των  ΣΔΙΤ 

Στο ακόλουθο διάγραµµα παρουσιάζονται οι συµµετέχοντες σε 
συνεργασίες της µορφής ΣΔΙΤ και οι μεταξύ τους σχέσεις. 
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1.11  Διαδικασία Ανάθεσης 

Ένα από τα πλέον σημαντικά ζητήματα στην επιτυχία των ΣΔΙΤ είναι η 
διαδικασία επιλογής αναδόχων των σχετικών συμβάσεων. Λαμβάνοντας 
υπόψη την διεθνή, αλλά και την ελληνική μέχρι τώρα εμπειρία σε 
συμβάσεις ΣΔΙΤ, το παρακάτω διάγραμμα δείχνει την βασική 
προτεινόμενη διάρθρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας επιλογής 
αναδόχων σε σχήματα ΣΔΙΤ 

Η βασική διαδικασία αναπτύσσεται σε οκτώ (8) στάδια : 

• Στάδιο 1ο : Διαδικασία προεπιλογής Υποψηφίων 

• Στάδιο 2ο : Διαδικασία Διαβούλευσης 

• Στάδιο 3ο :  Διαδικασία υποβολής προσφορών 

• Στάδιο 4ο : Αξιολόγηση και επιλογή προσωρινού αναδόχου 

• Στάδιο 5ο : Διαδικασία διαπραγμάτευσης 

• Στάδιο 6ο : Επίτευξη χρηματοοικονομικού κλεισίματος 

• Στάδιο 7ο : Κατακύρωση της Σύμβασης 

• Στάδιο 8ο : Διαχείριση της Σύμβασης 

• Το ακόλουθο διάγραµµα παρουσιάζει τα βήµατα µιας τυπικής ΣΔΙΤ 
Η χρονική διάρκεια που απαιτείται για την ολοκλήρωση µιας 
τέτοιας διαδικασίας από τη στιγµή της πρώτης δηµοσίευσης στην 
ΕΕΕΚ έως και την υπογραφή της σύµβασης λέγεται πως κυµαίνεται 
από 14 – 24 µήνες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 
2.1 Η Εισαγωγή του Ν. 3389/2005 για τις Συμπράξεις 

Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα 

Με το Ν. 3389/2005 εισάγεται το νομοθετικό πλαίσιο για τις 
Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) στην Ελλάδα. Το 
νομοθετικό αυτό πλαίσιο επιχειρεί να ενθαρρύνει την εκτέλεση έργων 
και την παροχή υπηρεσιών μέσω Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού 
Τομέα, λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία που υπήρχε από την εκτέλεση 
έργων με το σύστημα της παραχώρησης εκμετάλλευσης (όπως τα έργα 
της Αττικής Οδού ή της Ζεύξης Ρίου - Αντιρρίου), αλλά και τις 
σημαντικές προσπάθειες των τελευταίων χρόνων να υλοποιηθούν έργα 
με ιδιωτική χρηματοδότηση, αρκετά από τα οποία, όμως, οδηγήθηκαν 
σε αποτυχία λόγω διαφόρων παραγόντων, όπως η ελλιπής 
προετοιμασία της Αναθέτουσας Αρχής, η ανεπαρκής επιχειρηματική 
αιτιολόγηση ή η υπεραισιόδοξη εκτίμηση της βιωσιμότητάς τους.  

Ο Ν. 3389/2005 εισάγει για πρώτη φορά ένα σταθερό νομικό 
πλαίσιο και αποσκοπεί στην άρση των πιο πάνω προβλημάτων και στη 
δημιουργία εμπιστοσύνης στην αγορά.  

Ειδικότερα, με το Ν. 3389/2005 ορίζονται οι Δημόσιοι Φορείς 
(Υπουργεία, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ) που μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις 
σύμπραξης με Ιδιωτικούς Φορείς σε τομείς αρμοδιότητας ή 
δραστηριότητάς τους. Προβλέπεται ρητά ότι οι ιδιωτικοί φορείς 
αναλαμβάνουν ουσιώδες μέρος των κινδύνων που συνδέονται με τη 
χρηματοδότηση, τη διαθεσιμότητα και την κατασκευή των αναγκαίων 
υποδομών ή την παροχή της υπηρεσίας έναντι ανταλλάγματος, που 
καταβάλλεται εφάπαξ ή τμηματικά από τους δημόσιους φορείς ή τους 
τελικούς χρήστες των υπηρεσιών. Η χρηματοδότηση, εν’ όλω ή εν 
μέρει, της υλοποίησης των υποδομών και της παροχής των υπηρεσιών 
γίνεται, δηλαδή, με κεφάλαια και πόρους που εξασφαλίζουν οι Ιδιωτικοί 
Φορείς. 

Ο Ν. 3398/2005 παρέχει κίνητρα τόσο στους δημόσιους όσο και 
στους ιδιωτικούς φορείς, ώστε να επιλέγουν τη μέθοδο των ΣΔΙΤ για 
την εκτέλεση των έργων ή την παροχή των υπηρεσιών, απλοποιώντας 
τις σχετικές διαδικασίες. Προσδιορίζει το ελάχιστο περιεχόμενο των 
συμβάσεων σύμπραξης με σαφή και αναλυτική περιγραφή των 
δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των αντισυμβαλλομένων σε σχέση 
με το αντικείμενό τους. Ειδικότερα, ρυθμίζονται θέματα 
χρηματοδότησης και συμμετοχής των δημοσίων φορέων στη σύμπραξη, 
διαδικασιών είσπραξης συμβατικών ανταλλαγμάτων, έκδοσης αδειών, 
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προστασίας του περιβάλλοντος, αντιμετώπισης περιπτώσεων 
αρχαιολογικών ευρημάτων, απαλλοτριώσεων, εμπλοκής δημοσίων 
υπηρεσιών και ΔΕΚΟ. Επιπλέον, ορίζονται με σαφήνεια τα νομικά 
θέματα που διέπουν αυτές τις συμπράξεις, όπως είναι η εκχώρηση 
απαιτήσεων, το κύρος των εμπράγματων ασφαλειών, οι εταιρικοί 
μετασχηματισμοί, τα φορολογικά ζητήματα και η επίλυση διαφορών 
(διαιτησία).  

Περαιτέρω, με το Ν. 3389/2005 δημιουργούνται δύο διοικητικά 
όργανα με σκοπό την υποστήριξη του Δημοσίου Τομέα για την 
καλύτερη προετοιμασία και διαχείριση των έργων ΣΔΙΤ:  

 • Η Διυπουργική Επιτροπή Συμπράξεων Δημόσιου Ιδιωτικού 
Τομέα (ΔΕΣΔΙΤ), συλλογικό κυβερνητικό όργανο που χαράσσει και 
εξειδικεύει την κυβερνητική πολιτική για τη δημιουργία υποδομών και 
την παροχή υπηρεσιών με τη συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων, ελέγχει 
την υπαγωγή στο Ν. 3389/2005, συντονίζει και παρακολουθεί τη 
διαδικασία υλοποίησης των ΣΔΙΤ.  

 • Η Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ, που συστήνεται στο Υπουργείο 
Οικονομίας και Οικονομικών, με σκοπό τον εντοπισμό των υπηρεσιών 
και των αναγκαίων υποδομών που μπορούν να υλοποιηθούν μέσω ΣΔΙΤ 
και να υπαχθούν στις διατάξεις του Νόμου, την προώθηση της 
ανάπτυξής τους, και τη διευκόλυνση και υποστήριξη των δημόσιων 
φορέων, στο πλαίσιο των διαδικασιών ανάθεσης για την επιλογή των 
ιδιωτικών φορέων που θα αναλάβουν την υλοποίησή τους.  

Βάσει του νέου νομοθετικού πλαισίου δεν είναι πλέον απαραίτητη η 
κύρωση από τη Βουλή των συμβάσεων που εντάσσονται στο Ν. 
3389/2005, ενώ αντιμετωπίζονται αποτελεσματικότερα ορισμένα 
θέματα κατανομής κινδύνων, των οποίων ο χειρισμός, κατά τη συνήθη 
πρακτική στο πλαίσιο κρατικών προμηθειών, δημοσίων έργων και 
υπηρεσιών ήταν, μέχρι τώρα, δυσχερής. Τέλος, οι προβλεπόμενες 
διαδικασίες ανάθεσης είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα στην Οδηγία 
2004/18 της ΕΕ, αποσκοπώντας στην τυποποίηση όλων των σχετικών 
διαδικασιών σε συνδυασμό με τη βελτίωση της ανταπόκρισης και της 
αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης.  
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2.2 Οι προϋποθέσεις υπαγωγής της παροχής υπηρεσιών ή 

της εκτέλεσης έργου στο Ν. 3389/2005 περί «Συμπράξεων 

Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα 

Για την υπαγωγή μιας σύμπραξης στις διατάξεις του Ν. 3389/2005 
θα πρέπει να συντρέχουν όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις:  

α) η σύμπραξη να έχει ως αντικείμενο την εκτέλεση έργου ή την 
παροχή υπηρεσιών που ανήκει στην αρμοδιότητα Δημοσίου Φορέα 
βάσει διάταξης νόμου ή σύμβασης ή του καταστατικού του,  

β) να προβλέπεται ότι οι Ιδιωτικοί Φορείς, έναντι ανταλλάγματος 
που καταβάλλεται εφάπαξ ή τμηματικά από τους Δημόσιους Φορείς ή 
τους τελικούς χρήστες των έργων ή των υπηρεσιών αυτών, 
αναλαμβάνουν ουσιώδες μέρος των κινδύνων που συνδέονται με τη 
χρηματοδότηση, την κατασκευή, τη διαθεσιμότητα ή τη ζήτηση του 
αντικειμένου της Σύμπραξης και των συναφών κινδύνων όπως 
ενδεικτικά, το διαχειριστικό και τον τεχνικό κίνδυνο. 

γ) να προβλέπεται ότι η χρηματοδότηση, εν όλω ή εν μέρει, της 
κατασκευής των έργων ή της παροχής των υπηρεσιών θα γίνει με 
κεφάλαια και πόρους που εξασφαλίζουν οι Ιδιωτικοί Φορείς και  

δ) το συνολικό συμβατικό προϋπολογιζόμενο κόστος της 
υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμπραξης δεν υπερβαίνει το ποσό 
των διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000) Ευρώ χωρίς 
συνυπολογισμό του αναλογούντος Φόρου Προστιθεμένης Αξίας.  

Οι παραπάνω προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά. 
Ωστόσο, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορούν να υπαχθούν συμπράξεις 
στις διατάξεις του  Ν. 3389/2005 χωρίς να συντρέχουν μία ή και 
περισσότερες από τις παραπάνω προϋποθέσεις. Για την υπαγωγή αυτή 
απαιτείται ομόφωνη απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Συμπράξεων 
Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΔΕΣΔΙΤ).  

Οι δραστηριότητες που ανήκουν, σύμφωνα με το Σύνταγμα, άμεσα 
και αποκλειστικά στο Κράτος, και ιδίως η εθνική άμυνα, η 
αστυνόμευση, η απονομή της δικαιοσύνης και η εκτέλεση των ποινών 
που επιβάλλονται από τα αρμόδια δικαστήρια δεν μπορούν να 
αποτελέσουν αντικείμενο σύμπραξης.  
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2.3 Περιεχόμενο των Συμβάσεων Σύμπραξης  

Οι Συμβάσεις Σύμπραξης και τα Παρεπόμενα Σύμφωνα 
περιλαμβάνουν σαφή και αναλυτική περιγραφή των δικαιωμάτων και 
των υποχρεώσεων των μερών σε σχέση με το αντικείμενο της 
Σύμπραξης. Στις Συμβάσεις Σύμπραξης εφαρμόζονται οι όροι τους και 
συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. Ο Ν. 3389/2005 προβλέπει 
κατάλογο ζητημάτων τα οποία θα πρέπει να διευθετούνται με τη 
Σύμβαση Σύμπραξης ώστε να διασφαλίζεται η απροβλημάτιστη 
εκτέλεσή της.  

Έτσι η Σύμβαση Σύμπραξης θα πρέπει να περιλαμβάνει 
οπωσδήποτε ρήτρες σχετικά με τα ακόλουθα:  

(α) Το αντικείμενο της Σύμπραξης, συμπεριλαμβανομένων και των 
προδιαγραφών του έργου ή της υπηρεσίας, το καταβλητέο στον 
Ιδιωτικό Φορέα συμβατικό αντάλλαγμα και οι διατάξεις βάσει των 
οποίων θα επιμερίζονται μεταξύ των συμβαλλομένων τα ανταλλάγματα 
που τυχόν καταβάλλονται από τους τελικούς χρήστες για τη χρήση του 
έργου ή την παροχή της υπηρεσίας.  

(β) Τον τρόπο άσκησης της εποπτείας της εκτέλεσης και 
λειτουργίας του έργου ή της παροχής της υπηρεσίας είτε μέσω 
ανεξάρτητων εταιρειών που ο Δημόσιος και ο Ιδιωτικός Φορέας 
προσλαμβάνουν από κοινού για το σκοπό αυτόν είτε μέσω των 
αρμόδιων υπηρεσιών του Δημοσίου.  

(γ) Τις μεθόδους διασφάλισης της ποιότητας κατά την εκτέλεση και 
λειτουργία του έργου ή την παροχή της υπηρεσίας.  

(δ) Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του αντικειμένου της 
Σύμπραξης, τις προϋποθέσεις τροποποίησής του, τις ποινικές ρήτρες και 
τα ανταλλάγματα σε περίπτωση υπέρβασης ή σύντμησης αντίστοιχα του 
χρονοδιαγράμματος αυτού, τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης 
Σύμπραξης, καθώς και τις προϋποθέσεις της παράτασης ή σύντμησης 
της διάρκειας αυτής.  

(ε) Τον τρόπο με τον οποίο θα παραχωρείται στον Ιδιωτικό Φορέα 
η χρήση ή η εκμετάλλευση των παγίων στοιχείων που είναι απαραίτητα 
για την εκτέλεση και λειτουργία του έργου ή την παροχή της υπηρεσίας 
και τα τυχόν προβλεπόμενα ανταλλάγματα.  

(στ) Τον τρόπο χρηματοδότησης της υλοποίησης του αντικειμένου 
της Σύμπραξης.  

(ζ) Την τυχόν απαιτούμενη εκ μέρους του Δημόσιου Φορέα έγκριση 
των χρηματοδοτικών συμβάσεων του Ιδιωτικού Φορέα, καθώς και της 
διαδικασίας τροποποίησής τους.  
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(η) Την κατανομή των κινδύνων μεταξύ των μερών και τις 
συνέπειες επέλευσης γεγονότων που συνιστούν ανωτέρα βία.  

(θ) Τις ασφαλιστικές καλύψεις του αντικειμένου της Σύμβασης ή 
του Ιδιωτικού Φορέα.  

(ι) Την προστασία του περιβάλλοντος και των αρχαιοτήτων.  

(ια) Την κατοχύρωση δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας.  

(ιβ) Τον τρόπο λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης του 
αντικειμένου της Σύμπραξης.  

(ιγ) Το ύψος των ανταλλαγμάτων που καταβάλλονται για τη χρήση 
του έργου ή της υπηρεσίας από τους χρήστες, τον τρόπο είσπραξής 
τους, καθώς και τους λόγους και τρόπους αναπροσαρμογής τους.  

(ιδ) Τον τρόπο επιμερισμού μεταξύ του Δημόσιου και του Ιδιωτικού 
Φορέα, των ωφελειών που θα προκύψουν, είτε από την τυχόν 
αναχρηματοδότηση των δανείων του Ιδιωτικού Φορέα είτε μετά την 
επίτευξη ενός συγκεκριμένου ποσοστού απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων 
του.  

(ιε) Την έκταση των εγγυήσεων που παρέχει ο Ιδιωτικός Φορέας 
για την έγκαιρη και προσήκουσα εκτέλεση, λειτουργία και συντήρηση 
του έργου ή την προσήκουσα παροχή της υπηρεσίας.  

(ιστ) Την υποκατάσταση του Ιδιωτικού Φορέα ή των δανειστών με 
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και τις περιπτώσεις που αυτή 
επιτρέπεται, καθώς και κάθε σχετικό θέμα.  

(ιζ) Την καταβολή αποζημιώσεων και την εν γένει αποκατάσταση 
της προκληθείσας ζημίας στις περιπτώσεις που οποιοδήποτε από τα 
συμβαλλόμενα μέρη αθετεί τις συμβατικές του υποχρεώσεις.  

(ιη) Τους λόγους καταγγελίας κάθε σύμβασης και οι συνέπειές της.  

(ιθ) Το εφαρμοστέο δίκαιο.  

(κ) Τη διαδικασία επίλυσης διαφορών.  

(κα) Τη σειρά προτεραιότητας των τυχόν προσαρτημάτων ή 
παραρτημάτων κάθε σύμβασης.  

(κβ) Την εξειδίκευση των ελάχιστων απαιτήσεων λειτουργίας και 
συντήρησης που περιλαμβάνεται στα τεύχη δημοπράτησης.  

(κγ) Τον καθορισμό των διαδικασιών παράδοσης του έργου στο 
Δημόσιο μετά τη λήξη της περιόδου εκμετάλλευσης, τις τυχόν 
υποχρεώσεις εκπαίδευσης και μεταφοράς τεχνογνωσίας του Ιδιωτικού 
Φορέα στο Δημόσιο Φορέα, τις προδιαγραφές του αντικειμένου κατά 
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την παράδοση και τις εγγυήσεις καθώς και το χρόνο αυτών μετά την 
ανάληψη του έργου ή της υπηρεσίας από το Δημόσιο Φορέα.  

(κδ) Τις απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και 
χρηστών του έργου ή της υπηρεσίας.  

(κε) Την τυχόν διαδικασία επίλυσης διαφορών από Επιτροπή 
Εμπειρογνωμόνων που ορίζουν από κοινού τα συμβαλλόμενα μέρη.  

 
Σχήμα 1 : Παρουσίαση Συμβατικών Σχέσεων στα Έργα ΣΔΙΤ 

 
 
2.4 Θεσμικό πλαίσιο για μεγάλα έργα ΣΔΙΤ 

Στα μεγάλα έργα οι συμβάσεις κυρώνονται με Νόμο και με το νέο  
θεσμικό περιβάλλον (2005) αναμένεται να υπάρξει τυποποίηση των 
συμβάσεων. Στα λοιπά έργα γίνονται μεμονωμένες συμβάσεις με 
αυξημένο ρίσκο, στα οποία με το νέο θεσμικό πλαίσιο θα 
συμπεριλαμβάνεται και η παροχή υπηρεσιών. 

Τα έργα προκειμένου να έχουν εύρωστη οικονομική δομή πρέπει 
να έχουν εξασφαλίσει πλήρως τις πηγές χρηματοδότησής τους. Επίσης 
τα έργα πρέπει να έχουν ένα σχέδιο «βιωσιμότητας του έργου υπό 
αντίξοες συνθήκες» (Combined Downside Scenarios). Σημαντικό είναι 
να υπάρχουν ικανοποιητικοί δείκτες κάλυψης δανειακών υποχρεώσεων 
(DSCR), όπως επίσης και ισχυρή υποστήριξη από τους Αναδόχους 
(αναθέτουσα αρχή, παραχωρησιούχο, κατασκευαστή και λειτουργό). 
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Επίσης, πρέπει να υπάρχει ισχυρή συμβατική τεκμηρίωση, επαρκώς 
διατυπωμένη και πλήρης, όπου θα υπάρχει σαφής κατανομή των 
κινδύνων. Αναγκαίο είναι να υπάρχει καθορισμός συγκεκριμένων 
ευθυνών κάθε συμβαλλόμενου μέρους, όπου θα αναφέρονται οι 
επιπτώσεις από τις παραβάσεις (αποζημιωτικές ρήτρες). Επιθυμητό είναι 
να έχει καθοριστεί ένα λογικό χρονοδιάγραμμα για την υποβολή 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος και προσφορών. 

Το κράτος, από τη μεριά του πρέπει να καθιερώσει τις ΣΔΙΤ ως μια 
κύρια κυβερνητική οικονομική πολιτική, καθώς επίσης και να υπάρχει 
σταθερός στρατηγικός σχεδιασμός όσον αφορά τους στόχους και 
σκοπούς του Δημοσίου. Οι εμπλεκόμενοι φορείς πρέπει να υιοθετήσουν 
τις αρχές και τη φιλοσοφία των συμπράξεων. Θα πρέπει να γίνει σε 
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς σαφές, ότι η εναλλακτική λύση που 
προσφέρει η ΣΔΙΤ θα πρέπει να εξετάζεται κάθε φορά προτού επιλεγεί ο 
παραδοσιακός τρόπος υλοποίησης έργων και παροχής υπηρεσιών.  

Η νομοθεσία από την πλευρά της πρέπει να εξασφαλίζει μια σειρά 
από θέματα που άπτονται του περιβάλλοντος των ΣΔΙΤ. Αυτά είναι: 

• Νομικό Περιβάλλον το οποίο αναγνωρίζει την έννοια ΣΔΙΤ 
και τις δομές του Project Financing 

• Διαδικασία προκηρύξεων και υποβολή προσφορών 

• Κρατικές εγκρίσεις 

• Διαθεσιμότητα Χρηματοδοτικών Πηγών 

• Φορολογικά Θέματα 

• Θέματα εκτελεστότητας των εξασφαλίσεων 

• Ανταπόκριση και υπευθυνότητα των Δημοσίων Φορέων 

• Απαλλοτριώσεις 
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2.5 Η Πολιτική Γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα έργα 

ΣΔΙΤ 

Στη δεκαετία του ’90 τα όργανα της Ε.Ε. διαπίστωσαν ότι ο 
πολλαπλασιασμός των συμβάσεων παραχώρησης στα κράτη-µέλη και η 
ραγδαία εξέλιξη του θεσμού του στην Μ. Βρετανία, δημιουργούσε 
ζητήματα εφαρμογής των κοινοτικών οδηγιών για τις δηµόσιες 
συμβάσεις, αλλά και προδιέγραφε µια σαφή πολιτική πρόκληση στην 
οποία η Ε.Ε. όφειλε να τοποθετηθεί. Τηρώντας τις διαδικασίες 
προπαρασκευής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τοποθετήθηκε διαμορφώνοντας 
ένα γενικό νοµικό πλαίσιο, που διατυπώθηκε μέσα από τις εξής διατάξεις: 

• µε την υπ’ αριθµόν 2000/C 121/02 Ερµηνευτική Ανακοίνωση  

• µε την Οδηγία 2004/18/ΕΚ της 31ης Μαρτίου 2004 («Περί 
συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, 
προµηθειών και υπηρεσιών», η οποία καταργεί τις οδηγίες 92/50/ΕΟΚ, 
93/36/ΕΟΚ και 93/37/ΕΟΚ, όµως η έναρξη εφαρµογής της ορίζεται πριν 
από την 31-1-2006) και 

• µε την «Πράσινη Βιβλίο για τις Συµπράξεις Δηµόσιου και Ιδιωτικού 
Τοµέα» (30-4-2004/COM(2004) 327, τελικό). 

Με την Ερµηνευτική Ανακοίνωση έγινε κατ αρχήν µια 
στοιχειώδης προσπάθεια να αναγνωριστεί η µορφή της σύµβασης 
παραχώρησης έργων και υπηρεσιών, να διακριθεί από άλλα συγγενή 
µορφώµατα και να υπογραµµισθεί η σηµασία της εφαρµογής του 
κοινοτικού δικαίου στην ανάθεση των συµβάσεων αυτών, παρά τις 
περιορισµένες υφιστάµενες ρυθµίσεις.  

Με την Οδηγία, ορίσθηκε η έννοια της σύµβασης παραχώρησης 
δηµοσίων έργων (ως µια σύµβαση, που παρουσιάζει τα ίδια 
χαρακτηριστικά µε µια δηµόσια σύµβαση έργων, εκτός του γεγονότος ότι 
το εργολαβικό αντάλλαγµα συνίσταται είτε αποκλειστικά στο δικαίωµα 
εκµετάλλευσης του έργου, είτε στο δικαίωµα αυτό σε συνδυασµό µε 
καταβολή αµοιβής). Επιπλέον, ορίσθηκαν συγκεκριµένοι κανόνες 
εφαρµογής και προσδιορίσθηκαν οι διαδικασίες που πρέπει να 
ακολουθούν οι αναθέτουσες αρχές για την σύναψή τους.  

Στην Πράσινη Βιβλίο επιχειρείται η διατύπωση ορισµένων κοινών 
στοιχείων και διακρίσεων των ΣΔΙΤ, ώστε να δοθεί µια καταρχήν 
κατεύθυνση εφαρµογής των Οδηγιών στα πολλά και σύνθετα 
προβλήµατα δηµοπράτησης, που ανέκυψαν στα κράτη-µέλη και 
συνδέεται κυρίως µε τον «ανταγωνιστικό διάλογο», αλλά και για να 
ξεκινήσει µια διαβούλευση για τις ΣΔΙΤ, χωρίς να προκαταλαµβάνονται 
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σήµερα οι πολιτικές αποφάσεις που θα ληφθούν, προκειµένου να 
αναπτυχθούν οι ΣΔΙΤ σε καθεστώς πραγµατικού ανταγωνισµού και 
νοµικής σαφήνειας. Στο κείµενο αυτό, οι ΣΔΙΤ διακρίνονται σε 
“συµβατικού τύπου”, όπου η σύµπραξη δηµοσίου και ιδιώτη βασίζεται 
αποκλειστικά σε συµβατικούς δεσµούς και σε “θεσµοθετηµένου τύπου”, 
στις οποίες υπάρχει συνεργασία δηµόσιου και ιδιώτη, στο πλαίσιο ενός 
άλλου φορέα (Εταιρία Ειδικού Σκοπού ή SPV). 

Για τις συμβατικού τύπου ΣΔΙΤ  η Πράσινη Βίβλος αναλύει: 

 Το στάδιο επιλογής εταίρου από τον ιδιωτικό τομέα. 

 Ειδικά ζητήματα που αφορούν στην επιλογή οικονομικού 
φορέα στο πλαίσιο μισς ΣΔΙΤ ιδιωτικής πρωτοβουλίας. 

 Τη φάση μετά την επιλογή εταίρου του ιδιωτικού τομέα. 

 Θέματα υπεργολάβων. 

Για τις θεσμοθετημένου τύπου ΣΔΙΤ η Πράσινη Βίβλος αναλύει: 

 Σύσταση σύμπραξης που συνεπάγεται η δημιουργία ενός 
φορέα ad hoc ο οποίος ελέγχεται από κοινού από το δημόσιο 
και τον ιδιωτικό τομέα. 

 Απόκτηση ελέγχου ενός δημόσιου φορέα από έναν ιδιωτικό. 

 

Σηµαντική εξέλιξη αποτελεί το ανακοινωθέν STAT/04/18/11-2-2004 
της EUROSTAT, στο οποίο διευκρινίζεται η λογιστική αντιµετώπιση στους 
εθνικούς λογαριασµούς των έργων ΣΔΙΤ. Ορίζει ότι τα στοιχεία του 
ενεργητικού, που συνδέονται µε µία ΣΔΙΤ, ταξινοµούνται ως µη δηµόσια 
στοιχεία του ενεργητικού, δηλαδή δεν υπολογίζονται στο δημόσιο χρέος, 
όταν : 

α. Ο εταίρος του ιδιωτικού τοµέα αναλαµβάνει τον κίνδυνο της 
κατασκευής και 

β. Ο εταίρος του ιδιωτικού τοµέα αναλαµβάνει τον ένα τουλάχιστο 
από τους ακόλουθους δύο κινδύνους : τον κίνδυνο της διαθεσιµότητας ή 
τον κίνδυνο που συνδέεται µε τη ζήτηση. 

Στη σημερινή διευρυμένη ΕΕ είναι επισήμως αποδεκτό ότι η 
προσπάθεια των υπό ένταξη χωρών αλλά και των νέων Κρατών Μελών 
για ομαλή μεταρρύθμιση και βελτίωση των υποδομών και υπηρεσιών 
τους, ενισχύεται αναμφισβήτητα από την εφαρμογή ΣΔΙΤ, καθώς δεν 
είναι εφικτό όλα τα έργα υποδομής να καλυφθούν από εθνικούς ή 
κοινοτικούς πόρους. 

Ακριβώς για αυτό το λόγο η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής 
Πολιτικής της ΕΕ επιφορτίστηκε το ρόλο του συμβούλου στην 
εφαρμογή ΣΔΙΤ στις υπό ένταξη χώρες αλλά και τα κράτη μέλη της ΕΕ, 
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διαμορφώνοντας και σχετικό εγχειρίδιο «Οδηγίες για Επιτυχή 
Εφαρμογή ΣΔΙΤ» (2003). Σε αυτήν την προσπάθεια βρήκε υποστήριξη 
από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, Εταιρείες με εμπειρία σε ΣΔΙΤ και 
αντιπροσωπείες των υπό ένταξη χωρών αλλά και των Κρατών Μελών 
της ΕΕ.  

 

2.6 Κοινοτική Νομοθεσία περί ΣΔΙΤ 

Η κοινοτική νομοθεσία ορίζει την έννοια της σύμβασης 
παραχώρησης με βάση την έννοια της σύμβασης δημόσιων έργων: «μια 
σύμβαση η οποία παρουσιάζει τα ίδια χαρακτηριστικά με τις συμβάσεις 
δημόσιων έργων, εκτός του ότι το εργολαβικό αντάλλαγμα συνίσταται 
είτε αποκλειστικά στο δικαίωμα εκμετάλλευσης του έργου είτε στο 
δικαίωμα αυτό σε συνδυασμό με την καταβολή αμοιβής». 

Κατά το κοινοτικό δίκαιο, σύμβαση δημόσιων έργων υπάρχει όταν 
το κόστος του έργου βαρύνει κατά το μεγαλύτερο μέρος του την 
αναθέτουσα αρχή, ο δε ανάδοχος δεν αμείβεται μέσω τελών τα οποία 
εισπράττει απευθείας από τους χρήστες του έργου. Αντιθέτως, σε μια 
σύμβαση παραχώρησης, το δικαίωμα εκμετάλλευσης επιτρέπει στον 
ανάδοχο να εισπράττει τέλη από τους χρήστες του έργου (πχ διόδια). 
Στην τελευταία περίπτωση, οι αστάθμητοι κίνδυνοι που είναι 
συνυφασμένοι με την εκμετάλλευση μεταβιβάζονται στον ανάδοχο της 
σύμβασης παραχώρησης.  

Στην περίπτωση που οι δημόσιες αρχές επωμίζονται οι ίδιες τους 
αστάθμητους κινδύνους που συνδέονται με τη διαχείριση του έργου, 
αναλαμβάνοντας πχ. την αποπληρωμή των χρηματοδοτήσεων, το 
στοιχείο του κινδύνου δεν υπάρχει. Στην περίπτωση αυτή το κοινοτικό 
δίκαιο θεωρεί ότι πλέον πρόκειται για σύμβαση δημόσιων έργων και όχι 
σύμβαση παραχώρησης.  

Όσον αφορά στις συμβάσεις υπηρεσιών, σύμβαση παραχώρησης 
υπάρχει όταν ο ανάδοχος αναλαμβάνει τους κινδύνους που συνδέονται 
με τη σχετική υπηρεσία (δημιουργία της υπηρεσίας και εκμετάλλευσή 
της), αμειβόμενος από το χρήστη, κυρίως μέσω είσπραξης τελών υπό 
οποιαδήποτε μορφή. Αντικείμενο ειδικού καθεστώτος αποτελούν μόνο 
οι συμβάσεις παραχώρησης έργων, των οποίων η αξία ανέρχεται 
τουλάχιστον στο κατώτατο όριο που ορίζεται από την οδηγία 
93/37/ΕΟΚ (5 εκ €). 

Διπλωματική Εργασία : Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα                         37 



Κεφάλαιο 2 : Νομικό Πλαίσιο 
 

 

Οι κανόνες και οι αρχές που προβλέπονται από τη συνθήκη ή 
απορρέουν από τη νομολογία του ευρωπαικου δικαστηρίου αφορούν: 

 Στην ίση μεταχείριση: «ιδιαίτερη έκφραση τη οποίας 
αποτελεί η απαγόρευση των διακρίσεων με βάση την ιθαγένεια». 

 Στη διαφάνεια: «η διαφάνεια μπορεί να εξασφαλιστεί με 
κάθε πρόσφορο μέσο, στα οποία περιλαμβάνεται και η δημοσιότητα 
πληροφοριών (πχ αντικείμενο σύμβασης, έκταση παροχών κλπ)». 
Άλλωστε η αρχή της μη εισαγωγής διακρίσεων (ως αναφέρεται 
παραπάνω) συνεπάγεται μια υποχρέωση διαφάνειας. 

 Στην αναλογικότητα: «η αρχή της αναλογικότητας 
αναγνωρίζεται ως μια από τις γενικές αρχές του κοινοτικού 
δικαίου». Η αρχή αυτή εφαρμοζόμενη στις συμβάσεις 
παραχώρησης, αν και αφήνει στις παραχωρούσες αρχές την 
ευχέρεια να καθορίζουν, ιδίως από πλευράς επιδόσεων και 
τεχνικών προδιαγραφών, τον προς επίτευξη στόχο, συνεπάγεται 
ωστόσο ότι κάθε επιλεγόμενο μέτρο πρέπει να είναι συγχρόνως 
αναγκαίο και πρόσφορο για την επίτευξη του στόχου. 

 Στην αμοιβαία αναγνώριση: σύμφωνα με την αρχή αυτή 
ένα κράτος μέλος είναι υποχρεωμένο να δέχεται τα προϊόντα και 
τις υπηρεσίες που παρέχονται από οικονομικούς φορείς άλλων 
χωρών της Κοινότητας, στο μέτρο που τα εν λόγω προϊόντα και 
υπηρεσίες πληρούν με ισοδύναμο τρόπο τους θεμιτούς στόχους 
τους οποίους επιδιώκει το κράτος μέλος. 

 Στην προστασία δικαιωμάτων ιδιωτών. 

Όσον αφορά τη δομή του ειδικού καθεστώτος οδηγίας 93/37/ΕΟΚ 
για τις συμβάσεις παραχώρησης έργων, ορίζεται ότι σε πρώτη φάση 
γίνεται επιλογή του αναδόχου, σύμφωνα με τους κανόνες δημοσιότητας 
και διαφάνειας, καθώς και επιλογή του είδους της διαδικασίας ενώ στην 
επόμενη φάση οι συμβάσεις συνάπτονται από τον ανάδοχο σύμφωνα με 
τους κανόνες που διέπουν τις διαδικασίες έννομης προστασίας. 

Η οδηγία  93/37/ΕΟΚ σχετικά με τις συμβάσεις που συνάπτουν οι 
φορείς που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, των 
μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών δεν περιέχει ειδικούς κανόνες 
ούτε για τις συμβάσεις παραχώρησης έργων ούτε για τις συμβάσεις 
παραχώρησης υπηρεσιών.  
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2.7 Το θεσμικό πλαίσιο πριν το Ν. 3389/2005 

Τα κύρια χαρακτηριστικά και οι δυνατότητες του υφιστάμενου 
πλαισίου είναι : 

1. Συμβάσεις Παραχώρησης 

Το Π.Δ. 334/2000 (άρθρο 6) και η Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
2004/18/ΕΚ της 31ης Μαρτίου 2004 (εφαρμοστέα υποχρεωτικά από 31-
1-2006) αποτελούν διατάξεις, οι οποίες ρυθμίζουν μόνο τις διατυπώσεις 
δημοσιότητας για την σύναψη των συμβάσεων παραχώρησης. 

Στον περί Δημοσίων Έργων Ν.1418/1984 (άρθρο 4 παράγραφος 4 
περ.η΄) και στο Π.Δ.609/1985 (άρθρο 13) προβλέπεται αυτοτελές 
σύστημα δημοπράτησης, που περιλαμβάνει μερική ή ολική 
αυτοχρηματοδότηση με αντάλλαγμα  την λειτουργία και εκμετάλλευση 
του έργου ή άλλα τυχόν ανταλλάγματα έναντι της κατασκευής του 
έργου, πλην της πλήρους χρηματικής καταβολής ή αντιπαροχής 
ακινήτων . 

Ανάλογα αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφο 3(β) του 
Ν.2052/1992. Οι ρυθμίσεις του Ν.2052/92 είναι ουσιαστικά και 
νομοτεχνικά επιτυχείς αλλά δεν αξιοποιήθηκαν επαρκώς . 

2.    Θεσμικά Πλαίσια για άλλους τύπους ΣΔΙΤ  

α) Ν. 2052/1992 άρθρο 9 παράγραφος 1-3 αφορά την κατασκευή 
και λειτουργία χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων. 

β) Ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις για την ιδιωτική χρηματοδότηση 
των Ολυμπιακών έργων  όπως : 

• Με το Π.Δ. 159/2000 ιδρύθηκε η ΕΥΔΕ/ΕΣΕΑ κυρίως για υλοποίηση 
συγκοινωνιακών έργων αναγκαία για τους Ολυμπιακούς  Αγώνες. 

• Ν.2833/2000 για την αυτοχρηματοδότηση της δημιουργίας 
Ιπποδρόμου.  

• Ν.2819/2000 για την πρόβλεψη κατασκευής με 
αυτοχρηματοδότηση του Ολυμπιακού  χωριού. 

 γ)   Ν. 2545/1997 με τον οποίο δίνετε η δυνατότητα της 
παραχώρησης στον φορέα ΒΕΠΕ της χρήσης αιγιαλού και της παραλίας 
και δικαιώματος εκτέλεσης λιμενικών έργων. 

 δ)   Ν. 2366/1995  αφορά την κατασκευή, τον εξοπλισμό, την 
οργάνωση και τους όρους λειτουργίας και εκμετάλλευσης των 
αεροδρομίων από το Δημόσιο ή από άλλα Νομικά ή φυσικά πρόσωπα. 
Ήδη έχουν εκδοθεί γι’ αυτό τα Π.Δ 158/2002 και  Π.Δ. 348/2003 για την 
ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση πολιτικών αεροδρομίων. 
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 ε)   Η ίδρυση κοινών εταιριών μεταξύ Ο.Τ.Α, Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης  και ιδιωτών, για την κατασκευή έργων τους. Αυτό 
προβλέπεται από το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο και ειδικά με το Π.Δ. 
30/1996 (Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης) και με το Π.Δ. 410/1995 
(Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας). 

στ)   Ν. 2206/1994 για παραχώρηση αδειών λειτουργίας  Καζίνο. 

ζ)     Ν. 2160/1993 για τους όρους παραχώρησης Καζίνο και 
τουριστικών λιμένων. 

η)   Για  υλοποίηση έργων με αυτοχρηματοδότηση στον τομέα της 
ενέργειας, τόσο της ηλεκτρικής όσο και του φυσικού αερίου, ιδίως στο 
πεδίο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ισχύουν οι νόμοι  Ν.2773/1999 
για την ηλεκτρική ενέργεια, Ν. 2364/1995 για την ίδρυση εταιριών 
παροχής Αερίου (ΕΠΑ) και  Ν.2244/1994 για την προώθηση των 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε). 

θ)  Επίσης ο Ν.1739/1987 σε συνδυασμό με το Π.Δ 256 /1989 
προβλέπουν την χορήγηση άδειας για την εκτέλεση έργων αξιοποίησης 
υδάτινων πόρων. 

ι)   Με τον Ν. 2837/2000 ιδρύθηκε η «Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα 
Α.Ε» με σκοπό την διοίκηση, διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας 
και των επιχειρηματικών μονάδων του ΕΟΤ. 

κ) Με τον Ν.2893/2000 ιδρύθηκε Ανώνυμη Εταιρία Εκμετάλλευσης  
και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων .  

 

2.8 Mηχανισμός εφαρμογής ΣΔΙΤ 

H ΔEA (Διυπουργική Eπιτροπή Aποκρατικοποιήσεων) όταν εξετάζει 
έργα ΣΔIT αποτελείται από τον υπουργό Oικονομίας και Oικονομικών 
και τον υπουργό Περιβάλλοντος Xωροταξίας και Δημοσίων Eργων. Στη 
ΔEA συμμετέχει ο υπουργός ή οι υπουργοί που εποπτεύουν τον 
δημόσιο φορέα που συμβάλλεται στην εκάστοτε σύμπραξη. 

• O υπουργός Oικονομίας και Oικονομικών εποπτεύει το έργο 
της ΔEA και έχει την ευθύνη της διενέργειας των σχετικών 
εισηγήσεων. H ΔEA αποφασίζει με ομοφωνία κατόπιν εισηγήσεων 
της Eιδικής Γραμματείας Aποκρατικοποιήσεων (EΓA).  

• H ΔEA χαράσσει την κυβερνητική πολιτική για την εκτέλεση 
έργων και την παροχή υπηρεσιών με τη συμμετοχή ιδιωτικών 
κεφαλαίων.  

• H EΓA σκοπό έχει:  
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• τον εντοπισμό των έργων ή υπηρεσιών που μπορούν να 
υλοποιηθούν μέσω σύμπραξης δημόσιων και ιδιωτικών 
φορέων και να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος νόμου,  

• την εν γένει προώθηση της εκτέλεσης έργων ή / και παροχής 
υπηρεσιών μέσω συμπράξεων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων 
και  

• τη διευκόλυνση και επιτάχυνση των διαδικασιών για την 
ανάδειξη των ιδιωτικών φορέων που θα αναλαμβάνουν την 
υλοποίηση έργων ή και την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο 
συμπράξεων. 

Mέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την υποβολή των ανωτέρω 
στη ΔEA, η τελευταία εκδίδει απόφαση με την οποία εγκρίνει ή 
απορρίπτει, εν όλω ή εν μέρει, τις προτάσεις της EΓA και συντάσσει 
κατάλογο προτεινόμενων συμπράξεων. H ΔEA, εφόσον δεν συντρέχουν 
οι περιστάσεις που περιγράφονται απορρίπτει κάθε εισήγηση της EΓA εάν 
διαπιστωθεί ότι με τις προτεινόμενες συμπράξεις, δεν διασφαλίζεται η 
μεταβίβαση στον ιδιωτικό φορέα των κινδύνων που συνδέονται με  

o την κατασκευή,  

o τη χρηματοδότηση και  

o τη διαθεσιμότητα του έργου ή της υπηρεσίας που αποτελεί 
αντικείμενο της προτεινόμενης σύμπραξης. 

H EΓA μεριμνά για την κοινοποίηση του καταλόγου προτεινόμενων 
συμπράξεων στους εμπλεκόμενους δημόσιους φορείς και τους καλεί να 
δηλώσουν εγγράφως εάν επιθυμούν την υπαγωγή στις διατάξεις του 
παρόντος νόμου των προτεινόμενων συμπράξεων που εμπίπτουν στην 
αρμοδιότητά τους.  

O κατάλογος προτεινόμενων συμπράξεων επικαιροποιείται, κατόπιν 
εισηγήσεων της EΓA, ανά εξάμηνο χωρίς όμως να αποκλείεται η έκτακτη 
μεταβολή του από νέες προτάσεις συμπράξεων που κρίνονται ώριμες ή 
υποβάλλονται προς κρίση μετά την τακτική έκδοση του καταλόγου 
προτεινόμενων συμπράξεων. 
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2.9 Νομικά θέματα χρηματοδότησης έργων 

Oι ιδιωτικοί φορείς που αναλαμβάνουν την εκτέλεση έργων ή / και 
την παραχή υπηρεσιών στο πλαίσιο συμπράξεων, οφείλουν να 
προσκομίζουν στους δημόσιους φορείς βεβαιώσεις από τις οποίες να 
προκύπτει η διαθεσιμότητα χρηματοδότησης που επαρκεί για την 
εκπλήρωση του συνόλου των υποχρεώσεων που αναλαμβάνονται από 
τους δημόσιους αυτούς φορείς.  

Στη χρηματοδότηση της εκτέλεσης των έργων και υπηρεσιών που 
υπάγονται στον παρόντα νόμο, μπορούν να συμμετέχουν και οι δημόσιοι 
φορείς. H συμμετοχή αυτή, μπορεί να είναι σε χρήμα ή σε είδος. Στην 
τελευταία περίπτωση, μπορεί να έχει τη μορφή ανταλλαγμάτων, όπως 
ενδεικτικά: παραχώρηση ακινήτων κατά χρήση (εν όλω ή εν μέρει), 
παραχώρηση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων, εκχώρηση 
δικαιωμάτων εκμετάλλευσης έργων κ.λπ. Στις περιπτώσεις του 
προηγουμένου εδαφίου τα δικαιώματα που χορηγούνται από τους 
ιδιωτικούς φορείς δεν μπορεί να εκτείνονται και στο διάστημα που 
ακολουθεί τη λήξη της Σύμβασης Σύμπραξης.  

Oι δημόσιοι φορείς δύνανται να συνάπτουν συμβάσεις με τους 
δανειστές των ιδιωτικών φορέων, με τις οποίες να αναλαμβάνουν και 
έναντι αυτών το σύνολο ή μέρος των υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν 
με τις Συμβάσεις Σύμπραξης.  

Συμβάσεις Σύμπραξης που προβλέπουν λύση της σύμβασης σε 
περίπτωση που ιδιωτικός φορέας επιτύχει συγκεκριμένη μέγιστη απόδοση 
ιδίων κεφαλαίων πρέπει να εγκρίνονται με απόφαση της ΔEA, που 
λαμβάνεται κατόπιν αιτιολογημένης γνώμης της EΓA. 
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2.10 Eιδικές ρυθμίσεις 

• Σε περίπτωση που το συμβατικό αντάλλαγμα του ιδιωτικού 
φορέα εισπράττεται, εν όλω ή εν μέρει, απευθείας από τους 
τελικούς χρήστες του έργου ή της υπηρεσίας, ο τρόπος 
καθορισμού του καταβαλλόμενου ποσού, καθώς και η διαδικασία 
είσπραξης και αναπροσαρμογής του, εγκρίνονται με απόφαση της 
ΔEA.  

• O εκάστοτε εμπλεκόμενος δημόσιος φορέας παρέχει κάθε 
αναγκαία συνδρομή για να είναι σε θέση ο ιδιωτικός φορέας να 
εισπράττει τα ποσά που αποτελούν το συμβατικό του 
αντάλλαγμα.  

• H έκδοση όλων των αδειών που απαιτούνται για τη μελέτη, 
κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση των 
έργων που έχουν ενταχθεί στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
νόμου, γίνεται στο όνομα και για λογαριασμό του κυρίου του 
έργου και ολοκληρώνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα 
(60) ημερών από της υποβολής σχετικού αιτήματος από τον 
ιδιωτικό φορέα στην αρμόδια υπηρεσία.  

• Oι απαιτούμενες κάθε φορά μελέτες περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων εκπονούνται και εγκρίνονται προ της ανάθεσης της 
Σύμβασης Σύμπραξης.  

• Σε περίπτωση που ο εμπλεκόμενος δημόσιος φορέας δεν 
έχει ολοκληρώσει τις σχετικές διαδικασίες πριν από την υποβολή 
δεσμευτικών προσφορών από τους ενδιαφερόμενους ιδιωτικούς 
φορείς, ο εν λόγω δημόσιος φορέας θα υποχρεούται να 
καταβάλει στον ιδιωτικό φορέα στον οποίο θα ανατεθεί η 
Σύμβαση Σύμπραξης το τυχόν πρόσθετο κόστος που τυχόν θα 
προκύψει από τον μη συνυπολογισμό πρόσθετων δαπανών.  

• Στη Σύμβαση Σύμπραξης μπορεί να προβλέπονται μέτρα 
αυξημένης προστασίας του φυσικού και πολιτιστικού 
περιβάλλοντος.  

• H απόσβεστη του κόστους υλοποίησης των έργων που 
υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου διενεργείται 
ισόποσα εντός δέκα (10) ετών από τον χρόνο αποπεράτωσής 
τους. Σε περίπτωση που ο ιδιωτικός φορέας που έχει αναλάβει το 
έργο επιθυμεί την απόσβεση σε χρόνο μεγαλύτερο της δεκαετίας, 
υποχρεούται όπως, εντός μηνός από τη λήξη της διαχειριστικής 
χρήσης εντός της οποίας αποπερατώθηκε το έργο, να υποβάλει 
ανέκκλητη δήλωση στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία, 
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με την οποία θα δηλώνεται το χρονικό διάστημα εντός του οποίου 
επιθυμεί την ισόποση κάθε χρόνο απόσβεση του κόστους του 
έργου.  

• Oι δημόσιες υπηρεσίες, οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί 
κοινής ωφελείας προβαίνουν άμεσα και κατά προτεραιότητα στην 
εκτέλεση εργασιών και στις ενέργειες αρμοδιότητάς τους, που 
είναι αναγκαίες ή χρήσιμες για την ομαλή και απρόσκοπτη 
υλοποίηση των έργων του παρόντος νόμου.  

• O εκάστοτε εμπλεκόμενος ιδιωτικός φορέας δικαιούται, 
εκτός εάν η σύμβαση ορίζει διαφορετικά, να εκχωρεί ολικά ή 
μερικά τις περιουσιακής φύσεως συμβατικές του αξιώσεις, 
παρούσες και μελλοντικές, στις δανείστριες τράπεζες ή άλλα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που συμμετέχουν στη 
χρηματοδότηση των έργων προς εξασφάλιση των απαιτήσεών 
τους από τη χρηματοδότηση αυτή.  

• Tο κύρος των εμπραγμάτων ασφαλειών που παρασχέθηκαν 
οποτεδήποτε από τον ιδιωτικό φορέα ή οποιονδήποτε τρίτο υπέρ 
οποιασδήποτε τράπεζας προς εξασφάλιση απαιτήσεών τους κατά 
του ιδιωτικού φορέα από τη χρηματοδότηση για την εκτέλεση 
έργων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου, 
δεν θίγεται από τη μεταγενέστερη πτώχευση του ιδιωτικού φορέα 
ή του τρίτου που συνέστησε την ασφάλεια ή τη θέση τους υπό 
εκκαθάριση σύμφωνα με το κ.ν. 2190/1920.  

• H απαλλοτρίωση των ιδιοκτησιών που είναι αναγκαίες για 
την εκτέλεση των έργων ή την παροχή των υπηρεσιών που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου ή η 
σύσταση εμπράγματων δικαιωμάτων επ’ αυτών, όπου αυτό 
επιτρέπεται, εξυπηρετούν σκοπούς προφανούς δημόσιας 
ωφέλειας και θεωρούνται κατ’ επείγουσες και μείζονος σημασίας. 
H απαλλοτρίωση των ιδιοκτησιών αυτών ή η σύσταση 
εμπράγματων δικαιωμάτων επ’ αυτών γίνεται υπέρ του 
εμπλεκόμενου κάθε φορά δημόσιου φορέα.  

• Tο κόστος της απαλλοτρίωσης είτε βαρύνει το δημόσιο 
φορέα είτε επιμερίζεται μεταξύ του δημόσιου φορέα και του 
ιδιωτικού φορέα. H απαλλοτρίωση, κηρύσσεται με απόφαση του 
υπουργού Oικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου 
υπουργού.  

• Σε περίπτωση που η απαλλοτρίωση ή η σύσταση 
εμπράγματου δικαιώματος επί των παραπάνω ιδιοκτησιών γίνεται 
με δαπάνες του ιδιωτικού φορέα, οι δαπάνες αυτές συνιστούν 
αντάλλαγμα για τη χρήση των ιδιοκτησιών αυτών ή των επ’ 
αυτών εμπράγματων δικαιωμάτων.  
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• Oι ιδιωτικοί φορείς στους οποίους ανατίθενται συμβάσεις 
για την εκτέλεση έργων ή την παροχή υπηρεσιών που εμπίπτουν 
στις διατάξεις του παρόντος νόμου απαλλάσσονται από τον φόρο 
εισοδήματος επί των δεδουλευμένων τόκων που αποκτά μέχρι το 
χρόνο έναρξης της εκμετάλλευσης ή και συντήρησης ολόκληρου 
του έργου». 

 

2.11 Οι διαδικασίες ανάθεσης 

Για την επιλογή του Ιδιωτικού Φορέα που θα συμμετέχει στη 
Σύμπραξη ακολουθούνται οι διαδικασίες ανάθεσης που προβλέπονται 
στο άρθρο 11 του Ν. 3389/2005. Οι διαδικασίες αυτές είναι οι 
ακόλουθες:  

• Ανοικτός Διαγωνισμός  

Ο ανοικτός διαγωνισμός διεξάγεται σε μία φάση κατά την οποία οι 
συμμετέχοντες υποβάλλουν σε χωριστούς φακέλους τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής τους και τα στοιχεία της χρηματοοικονομικής τους 
επάρκειας και της επαγγελματικής τους ικανότητας, και την τεχνική και 
οικονομική τους προσφορά.  

• Κλειστός Διαγωνισμός  

Ο κλειστός διαγωνισμός διεξάγεται σε δύο φάσεις. Κατά την πρώτη 
φάση μπορεί να συμμετέχει κάθε ενδιαφερόμενος που πληροί τις 
προϋποθέσεις συμμετοχής. Στη δεύτερη φάση καλούνται να 
υποβάλλουν τεχνική και οικονομική προσφορά όσοι εκ των 
συμμετεχόντων προεπιλέχθηκαν από την Αναθέτουσα Αρχή. Ο 
ελάχιστος και ο μέγιστος αριθμός των συμμετεχόντων που θα 
προσκληθούν να υποβάλλουν τεχνική και οικονομική προσφορά 
ορίζεται στο Τεύχος Προκήρυξης της πρώτης φάσης.  

• Ανταγωνιστικός Διάλογος  

Η διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου είναι μια νέα διαδικασία 
που εισήχθη με την Οδηγία 18/2004 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η 
Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να προσφύγει στη διαδικασία του 
Ανταγωνιστικού Διαλόγου σε περίπτωση ιδιαίτερα πολύπλοκων 
συμβάσεων, εφόσον κρίνει ότι η τήρηση διαδικασίας ανοικτού ή 
κλειστού τύπου δεν επιτρέπει την ανάθεση συγκεκριμένης σύμβασης.  

Η Αναθέτουσα Αρχή, όταν προκηρύσσει διαγωνισμό με τη 
διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου, περιγράφει στη σχετική 
Προκήρυξη ή στα Παραρτήματά της τις ανάγκες και απαιτήσεις της. Στη 
συνέχεια, προβαίνει σε διάλογο με εκείνους από τους συμμετέχοντες 
που πληρούν τις προϋποθέσεις επιλογής. Σκοπός του διαλόγου είναι η 
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διερεύνηση και ο προσδιορισμός των μέσων που μπορούν να 
ικανοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες της. Κατά τη 
διάρκεια του διαλόγου αυτού, η Αναθέτουσα Αρχή εξασφαλίζει την ίση 
μεταχείριση όλων των υποψηφίων μεριμνώντας μεταξύ άλλων και για 
την παροχή της ίδιας επακριβώς πληροφόρησης σε όλους τους 
υποψηφίους.  

Οι λύσεις, προτάσεις και εν γένει εμπιστευτικές πληροφορίες που 
περιέρχονται σε γνώση της Αναθέτουσας Αρχής από έναν υποψήφιο 
είναι εμπιστευτικές και δεν γνωστοποιούνται στους άλλους υποψηφίους 
χωρίς τη συναίνεσή του. Ο ανταγωνιστικός διάλογος μπορεί να 
διεξάγεται και σε διαδοχικές φάσεις, εφόσον αυτό προβλέπεται στην 
Προκήρυξη του Διαγωνισμού ή γνωστοποιείται εγγράφως σε όλους 
τους υποψηφίους. Στην περίπτωση αυτή, ο αριθμός των υπό εξέταση 
λύσεων μπορεί να μειώνεται ανά φάση διαλόγου με την εφαρμογή των 
κριτηρίων ανάθεσης που αναφέρονται στην Προκήρυξη.  

Η Αναθέτουσα Αρχή επιλέγει τη λύση ή τις λύσεις που 
ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες της, κηρύσσει τη λήξη του 
διαλόγου και ενημερώνει σχετικά τους υποψηφίους, τους οποίους και 
καλεί να υποβάλλουν την τελική προσφορά τους, με βάση τη λύση ή τις 
λύσεις που επιλέγησαν κατά τη διάρκεια του διαλόγου. Στη συνέχεια, η 
Αναθέτουσα Αρχή αξιολογεί τις προσφορές των υποψηφίων με βάση τα 
κριτήρια ανάθεσης που έχουν καθορισθεί στην Προκήρυξη και επιλέγει 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

Περαιτέρω, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, εφόσον κρίνει ότι το 
κόστος συμμετοχής στη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου είναι 
υψηλό να απονείμει βραβεία ή να καταβάλει μέρος του σχετικού 
κόστους στους Προσφέροντες.  

• Διαδικασία με Διαπραγμάτευση  

Διαδικασία με Διαπραγμάτευση μπορεί να ακολουθείται κατόπιν 
δημοσίευσης της Προκήρυξης στις ακόλουθες περιπτώσεις:  

(α) Μετά από Διαδικασία Ανοικτού ή Κλειστού Τύπου ή 
Ανταγωνιστικού Διαλόγου εφόσον:  

αα) οι Προσφορές που κατατέθηκαν είτε ήταν απαράδεκτες με 
βάση διάταξη νόμου είτε δεν ανταποκρίνονταν στους όρους και 
προϋποθέσεις του Ν. 3389/2005 και συγκεκριμένα του άρθρου 15 
αυτού ή της Προκήρυξης,  

ββ) οι όροι της προτεινόμενης Σύμβασης δεν τροποποιούνται 
ουσιωδώς σε σχέση με τους όρους που είχαν προταθεί κατά την 
προηγηθείσα διαδικασία Ανοικτού ή Κλειστού Τύπου ή Ανταγωνιστικού 
Διαλόγου.  

Διπλωματική Εργασία : Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα                         46 



Κεφάλαιο 2 : Νομικό Πλαίσιο 
 

(β) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν πρόκειται για έργα ή 
υπηρεσίες, των οποίων η φύση ή διάφοροι αστάθμητοι παράγοντες δεν 
επιτρέπουν το συνολικό προκαθορισμό των τιμών.  

(γ) Όταν πρόκειται για Σύμβαση Υπηρεσιών και δη για παροχές 
διανοητικής εργασίας, εφόσον η φύση των υπηρεσιών ή εργασιών 
αυτών είναι τέτοια, ώστε οι προδιαγραφές της Σύμβασης να μην είναι 
δυνατό να καθορίζονται με επαρκή ακρίβεια και για το λόγο αυτόν να 
μην είναι εφικτή η ανάθεση της Σύμβασης με επιλογή της καλύτερης 
Προσφοράς, σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν τις Διαδικασίες 
Ανοικτού ή Κλειστού Τύπου.  

(δ) Στις Συμβάσεις Έργων, για τα έργα που εκτελούνται 
αποκλειστικά για σκοπούς έρευνας, δοκιμής ή τελειοποίησης και όχι για 
να εξασφαλίζουν την αποδοτικότητα ή την κάλυψη των δαπανών 
έρευνας και ανάπτυξης.  

2.12 Κατάλογος Προτεινόμενων Συμπράξεων 

Για την έγκριση της καταρχήν υπαγωγής στο σύστημα των 
Συμπράξεων και τη συμπερίληψη στον «Κατάλογο Προτεινόμενων 
Συμπράξεων» η Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ λαμβάνει υπόψη της και 
συνεκτιμά, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:  

- την αρμοδιότητα του προτείνοντος τη Σύμπραξη Δημοσίου 
Φορέα,  

- την ωριμότητα ή τη δυνατότητα ωρίμανσης του προτεινόμενου 
έργου ή των υπηρεσιών,  

- χρηματοοικονομικά κριτήρια, όπως η βιωσιμότητα του έργου, η 
ανταποδοτικότητά του,  

- κοινωνικοοικονομικά κριτήρια, όπως η αναγκαιότητα υλοποίησης 
της σχετικής υποδομής, η σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας, η 
ώθηση που μπορεί να δώσει η συγκεκριμένη επένδυση στις τοπικές 
επιχειρηματικές δραστηριότητες,  

- τεχνικά κριτήρια, όπως εάν η υλοποίηση του προτεινόμενου 
έργου ή η παροχή της προτεινόμενης υπηρεσίας από Ιδιωτικό Φορέα 
μπορεί να καταλήγει σε βελτιωμένη ποιότητα των υπηρεσιών που 
παρέχονται στους τελικούς χρήστες, δηλαδή στους πολίτες.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΣΔΙΤ 
 

3.1 Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ 

Με το Ν. 3389/2005 συνεστήθη η «Διυπουργική Επιτροπή Συμπράξεων 
Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα» (ΔΕΣΔΙΤ). Η Διυπουργική Επιτροπή είναι 
κυβερνητικό όργανο, η δε λειτουργία της διέπεται από τις διατάξεις του π.δ. 
63/2006 (ΦΕΚ 98 Α΄) «Κυβέρνηση - Κυβερνητικά Όργανα (Κωδικοποίηση 
Νομοθεσίας)». Η Διυπουργική Επιτροπή είναι το όργανο που έχει επιφορτισθεί 
με την εξειδίκευση της κυβερνητικής πολιτικής για την εκτέλεση έργων και την 
παροχή υπηρεσιών με τη συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων.  

Στην ΔΕΣΔΙΤ συμμετέχουν, ως τακτικά μέλη, ο υπουργός Οικονομίας και 
Οικονομικών, ο Υπουργός Ανάπτυξης και ο Υπουργός Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Ως έκτακτο μέλος συμμετέχει ο Υπουργός ή οι 
Υπουργοί, που εποπτεύουν κάθε έναν από τους Δημόσιους Φορείς, οι οποίοι 
προβλέπεται να συμμετάσχουν στη Σύμπραξη ή και να συμβληθούν στη 
Σύμβαση Σύμπραξης ή και στα Παρεπόμενα Σύμφωνα. Ο Υπουργός Οικονομίας 
και Οικονομικών προεδρεύει της ΔΕΣΔΙΤ, εποπτεύει το έργο της και έχει την 
ευθύνη της υποβολής των σχετικών εισηγήσεων προς αυτήν.  

Η λειτουργία της ΔΕΣΔΙΤ διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 59 του π.δ. 
63/2005 (ΦΕΚ Α΄98), σύμφωνα με τις οποίες ο πρόεδρος της Επιτροπής έχει την 
αρμοδιότητα σύγκλησης της Επιτροπής και καθορίζει την ημερήσια διάταξη. 
Υπουργός, μέλος Επιτροπής, αναπληρώνεται σε περίπτωση απουσίας ή 
κωλύματος από τον οριζόμενο από αυτόν υφυπουργό.  

Προβλέπεται περαιτέρω ότι στις διυπουργικές επιτροπές μπορεί να 
προσκληθούν και άλλοι υπουργοί, αναπληρωτές υπουργοί, υφυπουργοί, 
σύμβουλοι και υπηρεσιακοί παράγοντες, εφόσον συζητούνται θέματα της 
αρμοδιότητάς τους ή και άλλοι εμπειρογνώμονες για θέματα της ειδικότητάς τους. 
Οι διυπουργικές επιτροπές μπορούν για τη διευκόλυνση του έργου τους να 
ζητούν πληροφορίες και στοιχεία από τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες, οι 
οποίες οφείλουν να τις παρέχουν εγκαίρως. Κατά τις συνεδριάσεις των 
Διυπουργικών Επιτροπών τηρούνται πρακτικά.  

Στις αρμοδιότητες της ΔΕΣΔΙΤ εμπίπτουν:  
α) η έγκριση της υπαγωγής συμπράξεων στις διατάξεις του Ν. 

3389/2005,  
β) η ανάκληση τέτοιων εγκρίσεων, σε περίπτωση που οι δημόσιοι φορείς 

που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ανωτέρω νόμου δεν τηρούν τις 
υποχρεώσεις τους να:  

• ακολουθούν τις υποδείξεις της ΕΓΣΔΙΤ, ως προς τη διαδικασία 
ανάθεσης 

• επεξεργάζονται κάθε κείμενο που σχετίζεται με τη διαδικασία 
ανάθεσης (Τεύχη Δημοπράτησης, ειδική και τεχνική συγγραφή 
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υποχρεώσεων, πρόσκληση υποβολής προσφορών, σχέδιο 
σύμβασης κλπ) σύμφωνα με τις οδηγίες, τροποποιήσεις και 
αλλαγές που εισηγείται η ΔΕΣΔΙΤ, στην οποία και κοινοποιούνται 
πριν από τη διανομή ή τη δημοσίευση όλα τα κείμενα και η 
αλληλογραφία που αφορούν στη διαδικασία ανάθεσης και  

• μεριμνούν για τη συμμετοχή εκπροσώπου της ΕΓΣΔΙΤ στις 
επιτροπές αξιολόγησης ή και σε άλλα όργανα που συνιστώνται 
στα πλαίσια της Διαδικασίας Ανάθεσης για την επιλογή του 
Ιδιωτικού Φορέα που θα συμμετάσχει στη Σύμπραξη.  

γ) η απόφαση για την ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 
του καταβλητέου στους Ιδιωτικούς Φορείς ανταλλάγματος,  

δ) η απόφαση για τη συμμετοχή ή μη του Δημοσίου στη χρηματοδότηση 
της κατασκευής των έργων ή της παροχής των υπηρεσιών που αποτελούν το 
αντικείμενο της Σύμπραξης,  

ε) η λήψη κάθε άλλης συναφούς απόφασης.  
Κατά την πρώτη Συνεδρίαση της, της 25.01.2006, η ΔΕΣΔΙΤ αποφάσισε ότι 

για κάθε έργο ή υπηρεσία των οποίων θα εγκρίνει την υπαγωγή στις διατάξεις του 
Ν. 3389/2005, θα εγκρίνει και τη χρηματοδότηση των δαπανών εξωτερικών 
συμβούλων (χρηματοοικονομικών, νομικών, τεχνικών και άλλων), όπου η 
εμπλοκή τους, σύμφωνα και με τη διεθνή πρακτική και λόγω της πολυπλοκότητας 
των έργων ΣΔΙΤ, κρίνεται απαραίτητη. Οι σύμβουλοι αυτοί επιβοηθούν τις 
Αναθέτουσες Αρχές κατά τη σύνταξη των τευχών προκήρυξης των διαγωνισμών, 
κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών των ιδιωτικών φορέων, κατά τη 
σύνταξη των συμβατικών κειμένων αλλά και μεταφέρουν τεχνογνωσία προς τις 
Αναθέτουσες Αρχές ως προς την παρακολούθηση υλοποίησης του συμβατικού 
αντικειμένου και εξασφάλιση της ποιότητάς του.  

3.2 Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ 

Η «Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα» 
(ΕΓΣΔΙΤ) συνεστήθη στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών με το άρθρο 4 
του Ν. 3389/2005. Η σύσταση της ΕΓΣΔΙΤ ακολουθεί τα πρότυπα αντίστοιχων 
μονάδων που λειτουργούν σε άλλα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. 
Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, Πορτογαλία). Οι υπηρεσίες αυτές, στις περισσότερες 
περιπτώσεις, λειτουργούν στο πλαίσιο του Υπουργείου Οικονομικών της οικείας 
χώρας (π.χ. το PPP Taskforce που λειτουργεί στο πλαίσιο του H.M. Treasury στη 
Μεγάλη Βρετανία) και σκοπός τους είναι η προώθηση του θεσμού των 
Συμπράξεων μέσω της υποστήριξης των εμπλεκόμενων Δημοσίων και Ιδιωτικών 
Φορέων κατά την επιλογή, ανάθεση και εκτέλεση των Συμβάσεων Σύμπραξης.  

Σκοπός της ΕΓΣΔΙΤ είναι η επικουρία της ΔΕΣΔΙΤ και των Δημοσίων 
Φορέων και έργο της είναι:  

α) ο εντοπισμός των έργων ή υπηρεσιών που μπορούν να εκτελεσθούν ή να 
παρασχεθούν μέσω Συμπράξεων και να υπαχθούν στις διατάξεις του Ν. 
3389/2005,  
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β) η εν γένει προώθηση της εκτέλεσης έργων ή της παροχής υπηρεσιών 
μέσω του θεσμού των Συμπράξεων,  

γ) η διευκόλυνση και υποστήριξη των Δημοσίων Φορέων στα πλαίσια των 
Διαδικασιών Ανάθεσης που προβλέπονται στο Ν. 3389/2005 για την επιλογή των 
Ιδιωτικών Φορέων που θα αναλάβουν την εκτέλεση των έργων ή την παροχή των 
υπηρεσιών στα πλαίσια των Συμπράξεων,  

δ) η παρακολούθηση της υλοποίησης των Συμβάσεων Σύμπραξης και των 
παρεπομένων συμφώνων, η τακτική ενημέρωση της ΔΕΣΔΙΤ και η επεξεργασία 
και υποβολή εισηγήσεων για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων και  

ε) η σύνταξη ετήσιας έκθεσης και η παρουσίασή της στην αρμόδια επιτροπή 
της Βουλής.  

Η ΕΓΣΔΙΤ έχει εξοπλισθεί με αρμοδιότητες που της επιτρέπουν να παρέχει 
ουσιαστική συνδρομή στη Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ. Αν και η αποφασιστική 
αρμοδιότητα για την υπαγωγή ή μη στις διατάξεις του νόμου 3389/2005 
παραμένει στη Διυπουργική Επιτροπή, η ΕΓΣΔΙΤ, ως αποδέκτης της σχετικής 
πληροφόρησης, έχει την πρωτοβουλία της κίνησης και του συντονισμού της 
διαδικασίας αυτής.  

Συγκεκριμένα, η ΕΓΣΔΙΤ έχει την αρμοδιότητα της κατάρτισης και 
συμπλήρωσης του «Καταλόγου των Προτεινομένων Συμπράξεων», των σχετικών 
κοινοποιήσεων στους ενδιαφερόμενους φορείς προκειμένου αυτοί να προβούν σε 
υποβολή αίτησης προς τη Διυπουργική Επιτροπή. Πιο συγκεκριμένα, η ΕΓΣΔΙΤ 
μπορεί:  

α) να ζητά και να λαμβάνει στοιχεία σχετικά με έργα ή υπηρεσίες, την 
εκτέλεση ή την παροχή των οποίων προωθούν ή σχεδιάζουν Δημόσιοι Φορείς,  

β) να ζητά και να λαμβάνει από οποιοδήποτε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Φορέα 
κάθε πληροφορία ή στοιχείο που απαιτείται για να διαγνωσθεί, εάν η εκτέλεση 
ενός έργου ή η παροχή μιας υπηρεσίας μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της 
Σύμπραξης Δημοσίων και Ιδιωτικών Φορέων σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 
αυτού,  

γ) να επεξεργάζεται τα στοιχεία που λαμβάνει από επαγγελματικούς και 
επιχειρηματικούς φορείς όπως, ενδεικτικά, από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, 
το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και το 
Σύνδεσμο Εργοληπτικών Εταιρειών,  

δ) να μελετά ολοκληρωμένες προτάσεις που επεξεργάζονται Δημόσιοι ή 
Ιδιωτικοί Φορείς για την εκτέλεση έργων ή την παροχή υπηρεσιών ή να καλεί 
Δημόσιους ή Ιδιωτικούς Φορείς να επεξεργασθούν τέτοιες προτάσεις και να 
παρέχει σε αυτούς κάθε εύλογη συνδρομή,  

ε) σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και 
Οικονομικών, αλλά και τις αρμόδιες υπηρεσίες των εμπλεκομένων Δημοσίων 
Φορέων, να παρακολουθεί το σύνολο των οικονομικών υποχρεώσεων που 
αναλαμβάνουν οι Δημόσιοι Φορείς, ιδιαίτερα τη μελλοντική επιβάρυνση που 
προκύπτει ή μπορεί να προκύψει για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων από 
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τις πληρωμές που διενεργούνται για Συμπράξεις που έχουν υπαχθεί στις 
διατάξεις του Ν. 3389/2005,  

στ) να συντάσσει και να διανέμει έντυπο υλικό με πληροφορίες και οδηγίες 
σχετικά με τις Συμπράξεις και τους σκοπούς που αυτές εξυπηρετούν, τις διεθνώς 
διαδεδομένες μεθόδους εφαρμογής τους και τις διατάξεις του Ν. 3389/2005,  

ζ) να τυποποιεί έγγραφα που μπορούν να χρησιμεύσουν για τις ανάγκες των 
διαδικασιών ανάθεσης, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 8 του Ν. 3389/2005,  

η) να τυποποιεί κάθε είδους Συμβάσεις Σύμπραξης ή παρεπόμενα σύμφωνα 
προς το σκοπό της διευκόλυνσης των Δημοσίων και Ιδιωτικών Φορέων στη 
διαμόρφωση των όρων των Συμβάσεων Σύμπραξης,  

θ) να υποβάλλει στη ΔΕΣΔΙΤ προτάσεις για τη βελτίωση του νομοθετικού 
πλαισίου των Συμπράξεων, ι) να συντονίζει την εκπόνηση μελετών και την εν 
γένει παροχή υποβοηθητικών του έργου της υπηρεσιών σε πρόσωπα που 
προσλαμβάνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 4 
του άρθρου 6 του Ν. 3389/2005.  

 

3.3 «Δημόσιοι Φορείς» που συμμετέχουν σε μία Σύμπραξη  

Ως «Δημόσιοι Φορείς» για τις ανάγκες εφαρμογής του Ν. 3389/2005 
νοούνται:  

α) Το Ελληνικό Δημόσιο,  
β) οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης,  
γ) τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) και  
δ) οι ανώνυμες εταιρείες των οποίων το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου 

ανήκει στους ανωτέρω φορείς, δηλαδή στο Ελληνικό Δημόσιο, σε οργανισμούς 
τοπικής αυτοδιοίκησης ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή σε άλλη ή 
άλλες ανώνυμες εταιρείες που υπάγονται στην παρούσα περίπτωση.  

Από μια απλή αντιπαραβολή του ανωτέρω ορισμού με τους ορισμούς της 
«Αναθέτουσας Αρχής» που περιλαμβάνεται στις Κοινοτικές Οδηγίες (βλ. για 
παράδειγμα την 18/2004/ΕΚ) προκύπτει ότι ο «Δημόσιος Φορέας» του Ν. 
3389/2005 είναι πιο περιορισμένος από τον ορισμό της «Αναθέτουσας Αρχής». 
Για παράδειγμα, ενώ «Αναθέτουσα Αρχή» μπορεί να είναι ανώνυμη εταιρεία της 
οποίας η πλειοψηφία των μετοχών της να ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο ή σε 
ΟΤΑ ή σε ν.π.δ.δ., η ίδια εταιρεία δεν μπορεί να νοηθεί παρά ως «Ιδιωτικός 
Φορέας» κατά την έννοια του Ν. 3389/2005.  

Περαιτέρω, οι ανωτέρω Δημόσιοι Φορείς θα πρέπει, βάσει διάταξης νόμου, 
του καταστατικού τους ή σύμβασης, να έχουν την αρμοδιότητα εκτέλεσης των 
έργων ή ανάθεσης των υπηρεσιών που αποτελούν το αντικείμενο της Σύμβασης 
Σύμπραξης.  
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3.4 Ιδιωτικοί Φορείς» που συμμετέχουν σε μία Σύμπραξη  

«Ιδιωτικοί Φορείς» μπορεί να είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, 
εξαιρουμένων των προσώπων που ορίζονται από το Ν. 3389/2005 ως «Δημόσιοι 
Φορείς».  

Δεδομένου ότι οι Συμβάσεις Σύμπραξης είναι πολυετούς διάρκειας και το 
αντικείμενο τους σημαντικό, οι τράπεζες που χρηματοδοτούν τους Ιδιωτικούς 
Φορείς, προτιμούν να συναλλάσσονται με ανώνυμες εταιρείες, οι οποίες έχουν 
συσταθεί ειδικά, αποκλειστικά και μόνον, για την επίτευξη του συγκεκριμένου 
σκοπού της Σύμπραξης και δεν βαρύνονται με άλλες υποχρεώσεις εκτός αυτών 
που σχετίζονται με την υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμπραξης. Η πρακτική 
αυτή ακολουθείται πλαγίως στο πλαίσιο εκτέλεσης έργων με παραχώρηση στην 
Ελλάδα αλλά και με Σύμπραξη διεθνώς.  

Προκειμένου, λοιπόν, να συμμετάσχουν σε Σύμβαση Σύμπραξης ή σε 
παρεπόμενο σύμφωνο (δηλαδή σε παρεπόμενες της Σύμβασης Σύμπραξης 
συμβάσεις που συνάπτουν οι ιδιωτικοί φορείς με τρίτους, όπως π.χ. 
δανειοδοτικές ή χρηματοδοτικές συμβάσεις), οι Ιδιωτικοί Φορείς οφείλουν να 
συστήσουν «Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού». Οι ανώνυμες εταιρείες ειδικού 
σκοπού λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «Περί 
Ανωνύμων Εταιρειών».  

Μέτοχοι της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού μπορούν να είναι μόνο «Ιδιωτικοί 
Φορείς». Με σκοπό την αποτροπή της εισόδου στη Σύμπραξη προσώπων που 
δεν έχουν αξιολογηθεί και επιλεγεί μέσω των διαδικασιών ανάθεσης του Ν. 
3389/2005 και της εξόδου του επιλεγέντος Ιδιωτικού Φορέα, κρίθηκε σκόπιμο να 
μην επιτρέπεται η ελεύθερη πώληση των μετοχών της Εταιρείας και η –συνεπεία 
αυτής- «έξοδος» των μετόχων από τη μετοχική της σύνθεση. Έτσι ορίστηκε στο 
νόμο ότι για την απόκτηση μετοχών της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού απαιτείται η 
έγγραφη συναίνεση του Δημοσίου Φορέα, εφόσον αυτή λαμβάνει χώρα πριν από 
την έναρξη λειτουργίας του έργου ή την έναρξη της παροχής υπηρεσιών. Οι 
ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για την παροχή της συναίνεσης αυτής 
καθορίζονται στη Σύμβαση Σύμπραξης.  

Περαιτέρω, για την εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού σε 
ελληνική ή αλλοδαπή οργανωμένη αγορά κινητών αξιών και για την έκδοση 
ανταλλάξιμου ομολογιακού δανείου ή ομολογιακού δανείου μετατρέψιμου σε 
μετοχές, απαιτείται υποχρεωτικά προηγούμενη εγκριτική απόφαση του Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών και των κατά περίπτωση συναρμοδίων Υπουργών.  

Έγγραφη συναίνεση του Δημοσίου Φορέα απαιτείται και προκειμένου να 
επιχειρηθούν έγκυρα:  

(α) κάθε πράξη με την οποία μεταβιβάζονται τα δικαιώματα ψήφου επί 
μετοχών της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού εφόσον αυτές λαμβάνουν χώρα πριν από 
την έναρξη λειτουργίας του έργου ή την έναρξη παροχής υπηρεσιών,  
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(β) αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή τροποποιήσεις του καταστατικού της 
Εταιρείας Ειδικού Σκοπού εκτός από αυτές που είναι υποχρεωτικές από τη 
Σύμβαση Σύμπραξης, τα Παρεπόμενα Σύμφωνα ή το νόμο,  

(γ) έκδοση ομολογιακού δανείου,  
(δ) οποιασδήποτε μορφής συγχώνευση, διάσπαση, απορρόφηση ή άλλος 

εταιρικός μετασχηματισμός της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού.  
Οι Εταιρείες Ειδικού Σκοπού απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος επί 

των δεδουλευμένων τόκων μέχρι το χρόνο έναρξης της εκμετάλλευσης. Η 
απαλλαγή αυτή σκοπό έχει αφενός να ενισχύσει την οικονομική ευρωστία της 
Εταιρείας Ειδικού Σκοπού και αφετέρου να βελτιώσει τα οικονομικά των έργων 
και να μειώσει ανάλογα τις ανάγκες δανεισμού.  

Το πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ επιστρέφεται σε τρίτους, οι οποίοι 
συναλλάσσονται με την Εταιρεία Ειδικού Σκοπού για την εκτέλεση έργων ή και 
την παροχή των υπηρεσιών μέσα σε ενενήντα ημέρες από την υποβολή της 
σχετικής αίτησής τους. Σε περίπτωση υπέρβασης της προθεσμίας αυτής θα 
οφείλεται τόκος υπερημερίας επί των προς επιστροφή ποσών.  

Οι τυχόν συσσωρευμένες ζημίες της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού επιτρέπεται 
να μεταφέρονται προς συμψηφισμό με τα φορολογητέα κέρδη των δέκα 
επομένων χρήσεων. Με τη ρύθμιση αυτή επιδιώκεται η αντιμετώπιση των ζημιών 
που εύλογα δημιουργούνται κατά την περίοδο κατασκευής του έργου ή και κατά 
τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του (λόγω του συνήθως μεγάλου κόστους 
κατασκευής και του κατά κανόνα συμπιεσμένου ανταλλάγματος χωρίς τους 
ισχύοντες περιορισμούς για το συμψηφισμό).  

 

3.5  Διαδικασία υποβολής μιας πρότασης στην Ειδική 

Γραμματεία ΣΔΙΤ για υπαγωγή μίας υπηρεσίας ή ενός 

έργου στο σύστημα των Συμπράξεων  

Ο Δημόσιος Φορέας κατά την υποβολή πρότασης Σύμπραξης στην ΕΓΣΔΙΤ 
και προκειμένου η τελευταία να την αξιολογήσει και να κρίνει εάν η εκτέλεση του 
συγκεκριμένου έργου ή η παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας μπορεί να 
υλοποιηθεί μέσω Σύμπραξης, οφείλει να προσκομίσει στοιχεία του έργου ή της 
υπηρεσίας που αποτελεί το αντικείμενο της Σύμπραξης, όπως ενδεικτικά:  

(α) Παρουσίαση αναθέτουσας αρχής.  
(β) Αναλυτική περιγραφή του έργου ή της υπηρεσίας που αποτελεί το 

αντικείμενο της Σύμπραξης.  
(γ) Τεχνικά χαρακτηριστικά αντικειμένου Σύμπραξης και χρονοδιάγραμμα 

υλοποίησης του.  
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(δ) Παρουσίαση προτεινόμενης μορφής Σύμπραξης, η οποία αποτελεί 
συνδυασμό των κατωτέρω:  

o Μελέτη  
o Κατασκευή  
o Χρηματοδότηση  
o Συντήρηση  
o Λειτουργία  
o Εκμετάλλευση  

 
(ε) Ενδεικτικό προϋπολογισμό εκτέλεσης έργου ή υπηρεσίας καθώς και 

ανάλυση του προϋπολογισμού αυτού ανάλογα με την προτεινόμενη μορφή 
Σύμπραξης.  

(στ) Κοινωνικοοικονομικά κριτήρια που τεκμηριώνουν την αναγκαιότητα 
υλοποίησης της προτεινόμενης Σύμπραξης,  

(ζ) Ανταποδοτικότητα αντικειμένου Σύμπραξης για τον Ιδιωτικό Φορέα  
Ανταποδοτικά έργα ή υπηρεσίες  
o σχέδιο εκμετάλλευσης αντικειμένου Σύμπραξης,  
o στοιχεία ζήτησης,  
o ανταγωνισμός,  
o προβλεπόμενα έσοδα και έξοδα  
o προβλεπόμενες οικονομικές καταστάσεις Φορέα εκμετάλλευσης 

αντικειμένου Σύμπραξης,  
o βασικό σενάριο,  
o εναλλακτικά σενάρια  
o ενδεικτικοί όροι χρηματοδότησης Ιδιωτικού Φορέα,  
o ενδεχόμενη συμβολή Δημοσίου στην εξασφάλιση της 

χρηματοδοτησιμότητας της προτεινόμενης Σύμπραξης από τον ιδιωτικό τομέα,  
 
ιι. Έργα ή υπηρεσίες μη ανταποδοτικές ή περιορισμένης ανταποδοτικότητας  
o Τεκμηρίωση έλλειψης ή περιορισμένης ανταποδοτικότητας,  
o ιστορικά στοιχεία χρηματοδότησης Φορέα από το δημόσιο 

προϋπολογισμό και κατανομή τους σε σχέση με το αντικείμενο της Σύμπραξης, 
προβλεπόμενες μελλοντικές ανάγκες χρηματοδότησης αναθέτουσας αρχής από 
το δημόσιο προϋπολογισμό για το αντικείμενο της Σύμπραξης.  
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(η) Νομικά θέματα που σχετίζονται με την υλοποίηση του έργου ή της 
υπηρεσίας.  

(θ) Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης ενεργειών αναθέτουσας αρχής.  
Η Ειδική Γραμματεία, αφού συγκεντρώσει όλες τις πληροφορίες που κρίνει 

απαραίτητες, μελετά την πρόταση του Δημοσίου Φορέα, αξιολογεί κατά πόσο 
αυτή μπορεί να υλοποιηθεί ως Σύμπραξη και να υπαχθεί στις διατάξεις Ν.  

3389/2005. Σε περίπτωση που η πρόταση αξιολογείται θετικά, όπως αρχικά 
είχε κατατεθεί ή όπως τελικά διαμορφώθηκε κατόπιν αναγκαίων τροποποιήσεων, 
η Ειδική Γραμματεία την περιλαμβάνει στον «Κατάλογο Προτεινόμενων 
Συμπράξεων» και συντάσσει συνοπτική αιτιολογική έκθεση.  

Η Ειδική Γραμματεία γνωστοποιεί στο Δημόσιο Φορέα την συμπερίληψη της 
πρότασής του στον «Κατάλογο Προτεινόμενων Συμπράξεων» και τον καλεί εντός 
διμήνου να καταθέσει στη Διυπουργική Επιτροπή «Αίτηση Υπαγωγής» της 
συγκεκριμένης Σύμπραξης στο Ν.3389/2005.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΕΡΓΑ ΣΔΙΤ 

 
4.1 Ιστορική Αναδρομή 

Η συνεργασία Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα στην Ελλάδα ξεκινάει 
από τον περασμένο αιώνα καθώς υλοποιήθηκαν έργα με τη συμμετοχή 
ιδιωτών όπως:  

• ο Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομος Αθηνών – Πειραιώς 

• η αποξήρανση της λίμνης Κωπαίδας 

• η ηλεκτροδότηση της Αθήνας από την Electric Power Company 

• η υδροδότηση της Αθήνας από την αμερικανική εταιρία Ulen & 
Co.  

Επίσης εάν ανατρέξει κανείς 2.500 χρόνια πριν θα διαπιστώσει με 
ενδιαφέρον ότι στην πόλη της Ερέτριας και στα τέλη του 4ου αιώνα 
π.Χ. οι Ερετριείς ανέθεσαν στον εργολάβο Χαιρεφάνη το έργο της 
αποξήρανσης της λίμνης των Πτεχών. Ο Χαιρεφάνης ανέλαβε να 
χρηματοδοτήσει και κατασκευάσει το έργο και έναντι της υποχρεώσεως 
αυτής του παραχωρήθηκε το δικαίωμα να εκμεταλλευθεί τα 
αποκαλυφθέντα εδάφη επί δεκαετία. Μάλιστα, σε ενεπίγραφη 
μαρμάρινη στήλη που φυλάσσεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών 
αποτυπώνεται το κείμενο της συμβάσεως αυτής. 

4.2 Μεγάλα Εργα ΣΔΙΤ στην Ελλάδα 

Κατά τα τελευταία 20 χρόνια, με το νομικό πλαίσιο που ίσχυε πριν 
από τη θέσπιση του Ν. 3389/2005, πραγματοποιήθηκαν μεγάλα και 
σημαντικά έργα με τη μέθοδο ΣΔΙΤ στην Ελλάδα. Η εμπειρία είναι 
πλέον είναι υπαρκτή και περιλαμβάνει την κατασκευή, λειτουργία και 
διαχείριση μερικών από τα μεγαλύτερα έργα στην ελληνική 
κατασκευαστική ιστορία. Συγκεκριμένα, με ΣΔΙΤ υλοποιηθήκαν τα εξής 
μεγάλα έργα: 

• Η ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου  

• Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» 

• H Αττική Οδός  

Αναλυτικά: 

 1. Με τον Ν.2395/1996 κυρώθηκε και απέκτησε ισχύ νόμου η 
σύμβαση παραχώρησης δημόσιου έργου και δημόσιας υπηρεσίας για 
την  ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου  στην εταιρία  «ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε»  
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2. Με τον Ν.2338/1995 κυρώθηκε η σύμβαση Ανάπτυξης του 
Νέου Διεθνούς Αεροδρομίου της Αθήνας στα Σπάτα. Με την ανωτέρω 
σύμβαση ανάπτυξης του Αεροδρομίου χαρακτηρίζεται ως σύμβαση 
παραχώρησης δημοσίων έργων στην εταιρία «Δ.Α.Α. Α.Ε» για την 
μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση, διοίκηση 
και ανάπτυξη του Αεροδρομίου για 30 χρόνια . 

3. Με τον Ν.2445/1996 κυρώθηκε η σύμβαση μεταξύ 
Ελληνικού Δημοσίου και της Α.Ε «ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ» για την μελέτη, 
κατασκευή, αυτοχρηματοδότηση και εκμετάλλευση της Λεωφόρου 
Ελευσίνας - Σταυρού - Σπάτων  καθώς και της Δυτικής Περιφερειακής 
Υμηττού. 

4.3 Διεθνής Εμπειρία στα Έργα ΣΔΙΤ 

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από τον ιδιωτικό τομέα σε έργα ΣΔΙΤ 
διαφέρουν μεταξύ τους ανά τομέα και ανά μεμονωμένο έργο. Μεταξύ 
άλλων, υπάρχει συσσωρευμένη διεθνής εμπειρία από την υλοποίηση 
έργων ΣΔΙΤ στους παρακάτω τομείς Η αποπληρωμή του ιδιώτη για τα 
παρακάτω έργα ΣΔΙΤ εξαρτάται από την ποιοτική παροχή όλων των 
κάτωθι υπηρεσιών.:  

• Εκπαίδευση (Σχολεία & Τριτοβάθμια Εκπαίδευση),  

• Υγεία (Νοσοκομεία & Κλινικές)  

• Στέγαση δημόσιων υπηρεσιών (κεντρικής διοίκησης, δημόσιων 
ιδρυμάτων, τοπικής αυτοδιοίκησης) 

• Σωφρονιστικά ιδρύματα (όπως φυλακές ή σωφρονιστικά 
ιδρύματα για ανηλίκους)  

• Τμήματα Δημόσιας Ασφάλειας (όπως πυροσβεστικοί σταθμοί ή 
αστυνομικά τμήματα)  

• Ύδρευση και αποχέτευση  

• Διαχείριση αποβλήτων  

• Αυτοκινητόδρομοι  

• Σιδηρόδρομοι  

• Λιμάνια  

• Αεροδρόμια,  

• Πληροφορική,  

• Δίκτυα επικοινωνίας  

• Άμυνα (στέγαση στρατιωτικών, τηλεπικοινωνίες, εξομοιωτές)  
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Στα έργα αυτά, ο Ιδιωτικός Τομέας μπορεί να αναλάβει την παροχή 
των εξής υπηρεσιών:  

 Σχεδιασμό με βάση συγκεκριμένες προδιαγραφές,  

 Κατασκευή, είτε με τη μορφή κατασκευής νέων κτιριακών 
εγκαταστάσεων είτε της ομαδικής ανακαίνισης μεμονωμένων 
ή ομάδων εγκαταστάσεων μίας συγκεκριμένης περιο• 
Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων  

 Συντήρηση του εξοπλισμού του κτιρίου,  

 Εστίαση (γεύματα που να πληρούν τις συμφωνηθείσες 
διατροφικές προδιαγραφές) 

 Στάθμευση αυτοκινήτων  

 Συντήρηση του περιβάλλοντος χώρου των κτιρίων  

 Ασφάλεια  

 Υπηρεσίες καθαριότητας 

Κάθε χώρα αντιμετωπίζει τα έργα ΣΔΙΤ με διαφορετικό τρόπο. Μία 
σειρά υπηρεσιών που σχετίζονται άμεσα με τη λειτουργία της 
υποδομής, όπως για παράδειγμα τις κλινικές υπηρεσίες στην περίπτωση 
νοσοκομειακών έργων, τις υπηρεσίες διδασκαλίας στην περίπτωση 
σχολικών έργων ή τις υπηρεσίες πυρόσβεσης ή αστυνόμευσης στην 
περίπτωση έργων προστασίας του πολίτη, μπορούν ή όχι να 
συμπεριληφθούν στις υπηρεσίες που ο Ιδιώτης προσφέρει, ανάλογα με 
την πολιτική βούληση και το στρατηγικό σχεδιασμό της χώρας. 

4.4 H Χρηματοδότηση Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών 

Σύμφωνα με τον τελευταίο «απολογισμό», οι οικονομικές ανάγκες 
για την ολοκλήρωση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών 
ανέρχονται σε πάρα πολλά δισεκατομμύρια ευρώ. Η κοινοτική 
συμμετοχή στη χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων 
Μεταφορών, την τρέχουσα περίοδο στο σύνολό της φτάνει περίπου τα 
20 δισεκατομμύρια ευρώ. Στην καλύτερη περίπτωση άλλα 100 
δισεκατομμύρια ευρώ θα μπορούσαν να διατεθούν. Η χρηματοδότηση 
από την Κοινότητα δίδεται υπό μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, 
εγγυήσεων δανείων και συμμετοχή στα κεφάλαια επιχειρηματικού 
κινδύνου. Παράλληλα η Κοινότητα συμμετέχει στη χρηματοδότηση των 
Δικτύων και μέσω οικονομικών οργάνων όπως το Ταμείο Συνοχής, 
ERDF, ISPA κλπ. Είναι έτσι σαφές ότι η κοινοτική συμβολή καλύπτει 
μόνο ένα (πολύ) περιορισμένο μέρος των οικονομικών αναγκών και 
είναι κατά ένα μεγάλο μέρος ανεπαρκές να συμβάλλει αποτελεσματικά 
στην ανάπτυξη των Δικτύων.  
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Λαμβάνοντας υπόψη τις υψηλές προσδοκίες για παροχή ενός 
βιώσιμου και ισορροπημένου ευρωπαϊκού συστήματος μεταφορών και 
τους τρέχοντες περιορισμούς στη χρηματοδότηση η Ευρωπαϊκή Ένωση 
υποδεικνύει την αναγκαιότητα των ΣΔΙΤ και παράλληλα ενός σαφούς 
και ομοιογενούς ρυθμιστικού πλαισίου (σε ευρωπαϊκό επίπεδο) που να 
ενθαρρύνει τους ιδιώτες επενδυτές να αναλάβουν ένα μεγαλύτερο 
μερίδιο των κινδύνων.  

Εκτός από σπάνιες εξαιρέσεις, η ανάπτυξη κύριων λιμένων και 
αερολιμένων, μπορεί να χρηματοδοτηθεί εξ’ ολοκλήρου από τα έσοδα 
εκμετάλλευσής τους. Αυτό δεν ισχύει για τη χερσαία μεταφορά, όπου 
κρίνεται απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί η μικτή χρηματοδότηση υπό 
μορφή ΣΔΙΤ, προς αποφυγή εξάντλησης των αποθεμάτων του δημόσιου 
κεφαλαίου. Το πρόβλημα στα έργα χερσαίας μεταφοράς δεν είναι μόνο 
η έλλειψη κεφαλαίου. Η σημαντικότερη δυσκολία είναι στο χειρισμό του 
κινδύνου, ένα πρόβλημα, όπου ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να χειριστεί- 
ως επί το πλείστον- πιο αποτελεσματικά.  

4.5 Μικρά Έργα ΣΔΙΤ 

Συγχρόνως όμως στο πλαίσιο της ανάπτυξης και της περιφερειακής 
σύγκλισης, εκτός από τα μεγάλα έργα υποδομής είναι αναγκαία για τη 
χώρα και η προώθηση σειράς άλλων, μικρότερων έργων. Στα πλαίσια 
της ανάπτυξης μέσα από τα έργα υποδομών, υπάρχει μεγάλη ποικιλία 
δράσεων ή εργασιών παροχής υπηρεσιών, που μπορούν να 
αντιμετωπίσουν περισσότερο εξειδικευμένες ανάγκες της κοινωνίας και 
συγχρόνως να απελευθερώσουν παραγωγικές δυνάμεις και να 
βοηθήσουν αποφασιστικά στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας.  

Το μεγάλο αυτό εύρος αντικειμένων όπως νοσοκομεία, σχολεία, 
μαρίνες, ενεργειακά έργα, υδρεύσεις, αντιπλημμυρικά, αντιπυρικά,, 
περιβαλλοντικά έργα, διαχείριση και διάθεση αποβλήτων, επεξεργασία 
λυμάτων, βιολογικοί καθαρισμοί, συνεργασίες παροχής υπηρεσιών 
κλπ., μπορεί να προωθηθεί αποτελεσματικά και πολύ πιο σύντομα, 
μέσω των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και εκ των 
πραγμάτων αποτελεί νέα προοπτική για τη χώρα και για τη συνέχιση 
της αναπτυξιακής πορείας. 

Στα μικρά ή μεσαία έργα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, καθώς 
διαφορετική προσέγγιση πρέπει να τηρηθεί αν μια τοπική αυτοδιοίκηση 
για ένα Δήμο κατασκευάσει ένα μικρό έργο πχ. ένα σχολείο, από το να 
υπάρξει μια διαδημοτική επιχείρηση σε ένα νομό που θα κατασκευάσει 
όλο το σύστημα της σχολικής στέγης, το οποίο είναι σημαντικού 
μεγέθους έργο. Και αυτό είναι ιδιαίτερα κρίσιμο αν πέρα από την 
ανάθεση κατασκευής, αναλάβει και τη λειτουργία, ώστε να παρέχει 
υπηρεσίες, να παρέχει εξοπλισμό κλπ. 
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Στις προτεραιότητες της Ελληνικής Κυβέρνησης και της Ειδικής 
Γραμματείας Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΕΓΣΔΙΤ) είναι 
μια σειρά μικρών έργων, τα οποία θα αποτελέσουν εφαλτήριο για τη 
εξάπλωση των συνεργασιών αυτών στο μέλλον. Ειδικότερα, η 
κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση και διαχείριση νέων σχολικών 
μονάδων στα πολεοδομικά συγκροτήματα της Θεσσαλονίκης και της 
Αττικής θα αποτελέσουν τις πρώτες πιλοτικές εφαρμογές των ΣΔΙΤ υπό 
το νέο νομικό πλαίσιο που διαμορφώθηκε έπειτα από το Ν. 3389/2005. 
Τα πρώτα έργα που έχουν ενταχθεί στο νέο θεσμικό περιβάλλον και 
έχει ξεκινήσει η διαδικασία της ένταξης τους είναι τα εξής: 

 
 

ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟ 

Υπουργείο Παιδείας (Οργανισμός 

Σχολικών Κτιρίων) 
Νέες Σχολικές Μονάδες 

Κτηματική Εταιρεία Δημοσίου  

Στέγαση Δημόσιων Υπηρεσιών 

(Υπουργεία – ΔΟΥ) 

Νέοι Πυροσβεστικοί Σταθμοί 

Περιφέρειας 

Στέγαση αστυνομικών διευθύνσεων 

Ακαδημίες Σωμάτων Ασφαλείας 

Υπουργείο Πολιτισμού (Ολυμπιακά 

Ακίνητα) 

Μετασκευή Γηπέδου tae kwo do σε 

συνεδριακό κέντρο. 

Δημιουργία πάρκου πολιτισμού – 

Στέγαση Λυρικής Σκηνής 

Υπουργείο Παιδείας Πρόγραμμα Φοιτητικής Στέγασης 

Περιφέρειες και Οργανισμοί Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης 

Στέγαση Υπηρεσιών – Μονάδες 

Διαχείρισης Αποβλήτων – Αξιοποίηση 

Ακινήτων 

Τουριστικές Υποδομές 

Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης Ανάπλαση Εκτάσεων ΔΕΘ 
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4.6 Εφαρμογές Συνεργασίας Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα 

στην Ελλάδα 

Εκτός των Συμβάσεων Παραχώρησης, έχουν υπάρξει μέχρι και 
σήμερα και άλλες μορφές ΣΔΙΤ, άλλες επιτυχείς και άλλες μη επιτυχείς. 
Ως επιτυχείς μπορούν να θεωρηθούν, υπό το πρίσμα του έργου και της 
διαχείρισης οι ακόλουθες : 

• Υπόγειοι Σταθμοί αυτοκινήτων σε διάφορες πόλεις με 
συμβάσεις που ανατέθηκαν από το ΥΠΕΧΩΔΕ, τους Ο.Τ.Α και 
άλλους φορείς (π.χ ΟΛΠ - HELEXPO - ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ κ.α) 
σύμφωνα με τον Ν. 2052/1992. 

• Σύμφωνα με το Ν.2545/1997 έχουν εκδοθεί κοινές 
υπουργικές αποφάσεις για παραχώρηση δικαιωμάτων σε 
φορείς ΒΕΠΕ της χρήσης αιγιαλού και παραλίας και 
δικαιώματος εκτέλεσης λιμενικών έργων. 

• Η δυνατότητα σύμφωνα με το Π.Δ. 410/1995 άρθρο 277 
δημιουργίας από τους Ο.Τ.Α  επιχειρήσεων ή να μετέχουν σε 
επιχειρήσεις για την εκτέλεση κοινωφελών έργων. 

• Η παραχώρηση αδειών λειτουργίας  Καζίνο για ορισμένο 
διάστημα. 

• Η κατασκευή και εκμετάλλευση για τριάντα (30) έτη μαρίνας 
στην Λευκάδα και στις Γουβιές Κέρκυρας, από ιδιώτες με 
παραχώρηση από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. 

• Το κτίριο της Ακαδημίας Λιμενικού Σώματος με 
αυτοχρηματοδότηση στην Αλεξανδρούπολη. 

• Ανατέθηκε η ανάπτυξη και εκμετάλλευση δικτύων διανομής 
φυσικού αερίου με σύσταση κοινών επιχειρήσεων του 
Δημοσίου με ιδιώτες επενδυτές (Ε.Π.Α). 

• Αυτοχρηματοδοτούμενα έργα στο πεδίο των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας (συνολική ισχύς περίπου 400 MW). 

• Ανάθεση από τα «Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα» Α.Ε σε 
κοινοπραξίες ιδιωτών της αξιοποίησης - εκμετάλλευσης 
οργανωμένων πλαζ και ξενοδοχείων ΞΕΝΙΑ ανά την Ελλάδα. 

• Ως μη επιτυχείς περιπτώσεις ΣΔΙΤ θεωρούνται : 

• Η δημιουργία Ιπποδρόμου (κηρύχθηκε άγονος και έγινε ως 
δημόσιο έργο). 
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• Το Ολυμπιακό χωριό, το οποίο τελικά κατασκευάστηκε από 
την «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ ΑΕ» με κλασικές εργολαβίες 
δημοσίων έργων. 

• Οι διαδικασίες ανάδειξης αναδόχων για τις μαρίνες Μυκόνου, 
Σύρου, Κεφαλληνίας κ.α, οι οποίες διακόπηκαν. 

• Το θερμοηλεκτρικό εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας στο Λαύριο. 

• Η σύμβαση εκμετάλλευσης των χρυσοφόρων κοιτασμάτων 
του Παγγαίου όρους (εταιρία TVX). 

 

4.7 Κοινωνική διάσταση των ΣΔΙΤ 

Δεδομένου ότι τα έργα ΣΔΙΤ, που υλοποιούνται μέχρι τώρα, ήταν 
έργα σημαντικά για την καθημερινότητα των χρηστών, η στάση τους 
έναντι των έργων αυτών υπήρξε θετική, παρότι το τίμημα σε όλες τις 
περιπτώσεις ήταν υψηλό συγκριτικά με τις μέχρι τότε χρεώσεις. Το 
πραγματικά βελτιωμένο επίπεδο εξυπηρέτησης έγινε αντιληπτό από 
τους χρήστες και αντιστάθμισε μερικά την οικονομική επιβάρυνση. 

Σε σχέση με τα μελλοντικά έργα ΣΔΙΤ και προκειμένου αυτά να 
γίνουν αποδεκτά από τους χρήστες θα πρέπει αφενός μεν να είναι κατά 
γενική ομολογία έργα απαραίτητα, αφετέρου δε να γίνει κατανοητό ή 
ότι δεν υπήρχε άλλος τρόπος να κατασκευαστούν ή ότι έναντι αυτών 
προσφέρονται άλλες εξίσου σημαντικές υπηρεσίες στους πολίτες σε 
κοινωνικούς τομείς. Προκειμένου όμως οποιοδήποτε έργο να 
δημοπρατηθεί με ΣΔΙΤ πρέπει να αξιολογηθεί προηγουμένως η 
βιωσιμότητά του. 

Το δημόσιο, στην φάση αυτή, θα πρέπει να επιλέξει για την 
υλοποίηση έργων την μέθοδο ΣΔΙΤ στην περίπτωση που υπάρχει 
πραγματικός δημοσιοοικονομικός περιορισμός και προβλήματα 
χρηματοδότησης των έργων και όχι για έργα που οι κάθε λογής φόροι 
που επιβάλλονται στον καταναλωτή υπερκαλύπτουν το ποσοστό 
συμμετοχής του δημοσίου. 

Πάντως η μέχρι τώρα εμπειρία για τις ΣΔΙΤ επιβεβαιώνει ότι οι 
Συμβάσεις Παραχώρησης έργων όπως η Αττική Οδός, το Αεροδρόμιο 
των Σπάτων και σε μικρότερο βαθμό η ζεύξη Ρίου – Αντίρριου έχουν 
επιβαρύνει τους πολίτες και το δημόσιο περισσότερο από όσο θα 
έπρεπε. 

Οι Συμβάσεις για την Αττική Οδό και το Αεροδρόμιο των Σπάτων, 
μέσω των οποίων τα έργα παραχωρήθηκαν σε ιδιώτες, περιέχουν όρους 
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ασύμφορους και ετεροβαρείς. Η εγγύηση του ελληνικού δημοσίου για 
τον δανεισμό των ιδιωτών κρίνεται μη συμφέρουσα.  

Επιπλέον ασύμφορες και προβληματικές είναι και οι δεσμεύσεις που 
αναλαμβάνει το Κράτος έναντι των ιδιωτών για την κίνηση είτε των 
οχημάτων (περίπτωση Αττικής Οδού και γέφυρα Ρίου – Αντίρριου) είτε 
των επιβατών (περίπτωση Αεροδρομίου Σπάτων). Αυτό σημαίνει πως 
εφόσον ο αριθμός των πραγματικά διακινούμενων μέσω των έργων 
αυτών υπολείπεται του συμφωνημένου αριθμού στις Συμβάσεις, το 
ελληνικό δημόσιο καταβάλλει στους ιδιώτες τα ποσά που αντιστοιχούν 
από τον υπολειπόμενο αριθμό διακινουμένων.  

Χαρακτηριστικότερη όλων η περίπτωση του Αεροδρομίου Σπάτων, 
όπου εάν ο ετήσιος αριθμός επιβατών δεν φτάνει τον προκαθορισμένο 
αριθμό το δημόσιο καταβάλλει την διαφορά στην εταιρεία. Αυτό, πέραν 
των άλλων σημαίνει πώς ο ιδιώτης δεν αναλαμβάνει τον κίνδυνο 
ζήτησης ή διαθεσιμότητας και συνεπώς μπορεί να αμφισβητηθεί ο μη 
υπολογισμός των οφειλών του δημοσίου μέσω αυτών των ΣΔΙΤ στο 
δημόσιο έλλειμμα. 

Υπάρχουν όμως και έργα ΣΔΙΤ άλλων τομέων που είτε δεν είναι 
υποχρεωτική η χρήση τους από τους πολίτες είτε η ανταπόκριση και το 
οικονομικό κόστος των χρηστών δεν φαίνεται, όπως συμβαίνει στους 
τομείς Ενέργειας (ΑΠΕ, φυσικό αέριο), Κατασκευή Πάρκιγκ, δημοσίων 
κτιρίων, Διαχείριση Μαρίνων, Καζίνο κ.ά. 

4.8 Δυσκολίες στην εφαρμογή των Συμπράξεων 

Στην χώρα μας, οι μέχρι σήμερα προσπάθειες προώθησης και 
σύναψης ΣΔΙΤ, πριν από την ισχύ του Ν. 3389/2005, αντιμετώπισαν 
πολλά προβλήματα και δυσχέρειες που σε αρκετές περιπτώσεις 
οδήγησαν στη ματαίωση της υλοποίησης των έργων. Οι σημαντικότερες 
δυσχέρειες ήταν οι εξής : 

Νομοθετικό Πλαίσιο 

Πριν τη θέσπιση του Ν. 3389/2005 υπήρχε σαφής έλλειψη ενός 
ειδικού νομοθετικού πλαισίου, με το οποίο να προσδιορίζονται βασικά 
θέματα και κατευθύνσεις αντιμετώπισής τους, όπως : απαλλοτριώσεις, 
εφαρμογή αυστηρών περιβαλλοντικών όρων, αποζημιώσεις του 
αναδόχου, τομείς εφαρμογής, εξουσιοδοτήσεις υπογραφών, εγγυήσεις 
του Δημοσίου, κοινωνικά κριτήρια ανάθεσης κ.α. 

Υποστήριξη φορέων του Δημοσίου  

Σημαντικό εμπόδιο στην προώθηση και υλοποίηση ΣΔΙΤ 
αποτελούσε και η αδυναμία σωστής και έγκαιρης προετοιμασίας των 
έργων και υλοποίησης των σχετικών διαγωνισμών, λόγω έλλειψης 

Διπλωματική Εργασία : Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα                         63 



Κεφάλαιο 4 : Έργα ΣΔΙΤ 
 

εξειδικευμένης εμπειρίας από τις αναθέτουσες αρχές, αλλά και 
περιορισμένης εμπειρίας στους φορείς του ιδιωτικού τομέα. 

Σημαντικό πρόβλημα ήταν και είναι η ελλιπής δυνατότητα και 
ετοιμότητα της Διοίκησης σε κεντρικό επίπεδο να υποστηρίξει τις 
αναθέτουσες αρχές Η οργάνωση και λειτουργία μιας κεντρικής μονάδας 
υποστήριξης, κυρίως σε κάθε περιφερειακό διαμέρισμα, η οποία να 
μπορεί να αντλεί τεχνογνωσία από τη διεθνή εμπειρία , με κύρια 
αρμοδιότητα την υποστήριξη όλων των φορέων της χώρας, μπορεί να 
αποτελέσει λύση στο σημαντικό αυτό πρόβλημα. 

Συνταγματικά ζητήματα  

Το Σύνταγμα της Ελλάδος, ρυθμίζοντας τις αρμοδιότητες του 
κράτους, τις διακρίνει μεταξύ εκείνων που είναι δυνατόν να 
παραχωρηθούν σε ιδιώτες, σε αντιδιαστολή με εκείνες που εμπίπτουν 
στον πυρήνα της κρατικής εξουσίας και δεν παραχωρούνται. 

Ο εκάστοτε καθορισμός των ορίων του πυρήνα της κρατικής 
εξουσίας σε έργα με αυτοχρηματοδότηση δεν είναι εκ των προτέρων 
γνωστός και συνεπώς το «Συνταγματικά» επιτρεπτό των ορίων της 
παραχώρησης πρέπει να εξετάζεται και να διασφαλίζεται κατά το 
δυνατόν από το στάδιο του αρχικού προγραμματισμού. 

Συνταγματικά προστατευτέα αξία, σύμφωνα με το άρθρο 106 του 
Συντάγματος αποτελεί επίσης και η κατασκευή έργων μείζονος 
σημασίας για την χώρα και την Εθνική Οικονομία. Προς επίλυση λοιπόν 
των Συνταγματικών ζητημάτων η συνεργασία με το Σ.τ.Ε και το 
Ελεγκτικό Συνέδριο είναι επιβεβλημένη. 

Αποσαφήνιση αρμοδιοτήτων των εμπλεκομένων φορέων 
του Δημοσίου 

Η σύγχυση αρμοδιοτήτων για την εκτέλεση 
αυτοχρηματοδοτούμενων έργων μεταξύ φορέων του Δημοσίου, των 
Ο.Τ.Α, Δημοσίων επιχειρήσεων κ.α. προκαλεί αβεβαιότητα. Στα έργα, 
που επιλέγονται ως κατάλληλα  για αυτοχρηματοδότηση, μετά από 
μελέτες κόστους – οφέλους, θα πρέπει να υπάρχει αποσαφήνιση 
αρμοδιοτήτων. 

Κοστολόγηση των συμβάσεων 

Για την δημοπράτηση αυτοχρηματοδοτούμενων έργων απαιτείται 
να προϋπολογιστούν ορθά οι εκατέρωθεν παροχές Δημοσίου και 
Ιδιωτών. Σε κάθε δε περίπτωση πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι η 
σύμβαση πρέπει να είναι συμφέρουσα για το Δημόσιο, καθώς και ότι το 
υπό δημοπράτηση έργο είναι ανταποδοτικό και λειτουργικό προς τους 
χρήστες. 
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Μορφή χρηματοδότησης 

Από τα πλέον ουσιαστικά ζητήματα για την επιτυχία των 
αυτοχρηματοδοτούμενων έργων είναι η διασφάλιση της πλέον 
συμφέρουσας χρηματοδότησης, τόσο του τραπεζικού, όσο και άλλων 
μορφών δανεισμού. 

Φορολογικά ζητήματα 

Στα αυτοχρηματοδοτούμενα έργα αναφύονται σειρά φορολογικών 
ζητημάτων, που είναι άγνωστα στις κλασικές εργολαβίες (φορολογική - 
λογιστική αντιμετώπιση των εσόδων, της επιδότησης του Δημοσίου, 
θέματα Φ.Π.Α, δυνατότητα υπαγωγής των έργων και της επένδυσης σε 
αναπτυξιακούς νόμους κ.λ.π). 

Η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων  

Στις  ΣΔΙΤ ο ιδιώτης επενδυτής θα απαιτηθεί να συμβάλει με ίδια 
κεφάλαια. Έτσι λοιπόν πρέπει να υπολογίζεται και να διασφαλίζεται ότι 
τα επενδυόμενα κεφάλαια θα έχουν μια εύλογη απόδοση, εφόσον ο 
ανάδοχος κατασκευάσει, χρηματοδοτήσει και λειτουργήσει το έργο στα 
πλαίσια των υποχρεώσεων του, προς όφελος όμως του κοινωνικού 
συνόλου που θα χρησιμοποιεί τα έργα. 

Κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια 

Οι συμβάσεις ΣΔΙΤ  δεσμεύουν μακροχρόνια το Ελληνικό Δημόσιο 
ουσιαστικά, με την μετατροπή του κεφαλαιακού κόστους ενός Δημόσιου 
έργου σε ετήσιο κόστος λειτουργίας  ή σε δυνατότητα ενός έργου να 
αποσβεσθεί με δαπάνη των χρηστών. Έτσι λοιπόν αν ένα έργο είναι 
δυνατό να  αποσβεσθεί με μετακύλιση του κόστους στους χρήστες, 
αυτό θα πρέπει να γίνεται λαμβανομένων πάντα υπόψη των κοινωνικών 
κριτηρίων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΑ ΕΡΓΑ 
ΣΔΙΤ 
 

5.1 Η διαχείριση των κινδύνων 

Η διαχείριση των κινδύνων (risks management) είναι θεμελιώδες 
γνώρισμα οποιουδήποτε έργου (project) και επηρεάζει ουσιαστικά το 
γενικό κόστος του έργου. Η ανάληψη των κινδύνων έχει καθοριστική 
σημασία για τις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και 
αναλαμβάνονται από την πλευρά που μπορεί να τις διαχειριστεί 
καλύτερα. Η πλήρης ανάλυση των κινδύνων (risks analysis) δίνει την 
απάντηση για το αν θα πρέπει να ξεκινήσει ένα έργο και κυρίως ποιος 
τύπος έργων παραχώρησης είναι κατάλληλος σε κάθε περίπτωση.  

Στις Συμβάσεις Παραχώρησης κίνδυνο αναλαμβάνουν εκείνοι που 
μπορούν να τον διαχειριστούν και εν προκειμένω οι ιδιώτες, μέχρι ενός 
σημείου, και το κράτος. Η ύπαρξη του κινδύνου εξαρτάται σε ένα έργο 
π.χ. οδικό από την ικανή κυκλοφορία, ως αποτέλεσμα της χρυσής τομής 
μεταξύ οφέλους χρόνου του χρήστη και του κόστους για αυτόν, αλλά 
και από την ανθοφορία της οικονομίας που διαμορφώνει ικανή ζήτηση. 

Επομένως, ανάλογα με τις συνθήκες εφαρμογής των ΣΔΙΤ, όπως 
π.χ. της μεθόδου PFI με την επιβολή διοδίων, όπου το δημόσιο 
αναλαμβάνει κυρίως τον κίνδυνο, τα έργα γίνονται πιο ελκυστικά στους 
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Εφόσον η παράδοση προς διαχείριση 
ευρύτερων τμημάτων αυτοκινητοδρόμου είναι δεδομένη, και καθώς 
υπάρχει και η εγγύηση του φόρτου κυκλοφορίας, τα έργα 
υποβοηθούνται στο να βρουν ιδιώτη επενδυτή και είναι εφικτή η 
υλοποίησή τους.  

Η ανάληψη των κινδύνων στη Σύμβασης Σύμπραξης είναι ιδιαίτερα 
περίπλοκη, ωστόσο ο προσδιορισμός των κινδύνων πρέπει να ακολουθεί 
τoν ορισμό της Eurostat. Από τις χώρες με μεγαλύτερη εμπειρία στην 
εφαρμογή των συμπράξεων έχουμε μεγάλος εύρος παραδειγμάτων 
διαφορετικών μεθόδων ανάληψης κινδύνων από τον Ιδιωτικό Τομέα. 
Κοινή συνισταμένη είναι η ανάληψη της ευθύνης από τον Ιδιωτικό 
Τομέα για την προσήκουσα τελική παροχή υπηρεσιών στους πολίτες. 
Ωστόσο, και δεδομένης της μακράς διάρκειας των Συμβάσεων 
Σύμπραξης, η κατανομή των κινδύνων προϋποθέτει τη στενή 
συνεργασία όλων των εμπλεκομένων μερών (συμπεριλαμβανομένων 
των Τραπεζών ή άλλων δανειοδοτών) για την καταγραφή των κινδύνων 
και των τρόπων ασφάλισής τους (μέσω εμπραγμάτων ασφαλειών, 
ιδιωτικών συμβάσεων ασφαλίσεως, εγγυήσεων, κ.ά.)  
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5.2 Κατανομή κινδύνου (risk allocation)  

Κατά τη βασική αυτή αρχή απαιτείται μεταβίβαση των κινδύνων 
από το Δημόσιο στον Ιδιωτικό Τομέα. Η προσοχή εστιάζεται στην 
ανάθεση του επιχειρηματικού κινδύνου στον καταλληλότερο φορέα 
(δηλ. στο φορέα που είναι σε καλύτερη θέση να τον διαχειριστεί). Ο 
Ιδιωτικός Τομέας αναμένεται να αναλάβει τους κινδύνους που 
συνδέονται με την κατασκευή, τη χρηματοδότηση, τη λειτουργία, τη 
διαχείριση και τη διαρκή συντήρηση του έργου. Κίνδυνοι που δεν 
καταμερίζονται στον Ιδιωτικό Τομέα και παραμένουν στο Δημόσιο είναι, 
για παράδειγμα, οι αλλαγές στην κυβερνητική πολιτική και οι αλλαγές 
στη νομοθεσία.  

Ο βασικός επιχειρηματικός κίνδυνος για τις ΣΔΙΤ είναι η 
διαθεσιμότητα, η συνεχής δηλαδή παροχή ενός ολοκληρωμένου έργου 
και των σχετικών με αυτό υπηρεσιών. Η Αναθέτουσα Αρχή «αγοράζει» 
μια υπηρεσία και θα πληρώνει μόνο για αυτήν την υπηρεσία. Κατ’ αυτόν 
τον τρόπο, το κεφάλαιο που διακινδυνεύει ο Ιδιωτικός Τομέας μέσα από 
το έργο θα αποπληρωθεί πλήρως (μαζί με ένα στοιχείο κέρδους) μόνον 
εφόσον το έργο και οι υπηρεσίες που προσφέρονται βρίσκονται στο 
απαιτούμενο επίπεδο ποιότητας σε όλη τη διάρκεια ζωής του έργου.  

Η προσέγγιση αυτή διαφέρει ριζικά από την παραδοσιακή μέθοδο 
των δημόσιων προμηθειών, η οποία περιλαμβάνει μία σύμβαση μελέτης 
και κατασκευής. Σύμφωνα με αυτή τη σύμβαση, η Αναθέτουσα Αρχή 
χρηματοδοτεί το έργο, πληρώνοντας ανά φάση εκτέλεσης, χωρίς να 
έχει τη δυνατότητα να εκτιμήσει εάν το έργο θα λειτουργήσει και 
επιβάλλοντας ορισμένες κυρώσεις εάν αυτό δεν συμβεί. Αντίθετα, στις 
περιπτώσεις των έργων ΣΔΙΤ, ο Ιδιωτικός Τομέας είναι υπεύθυνος για 
τη λειτουργία του έργου σε όλη τη διάρκεια της συμβατικής περιόδου.  

Η μεταβίβαση του κινδύνου αποτελεί συστατικό στοιχείο κάθε 
έργου ΣΔΙΤ. Εφόσον μεταβιβαστεί ο σωστός συνδυασμός 
επιχειρηματικών κινδύνων στον Ιδιωτικό Τομέα και αυτός τα 
διαχειριστεί αποτελεσματικά, τότε μπορεί να αντισταθμίσει και να 
υπερκαλύψει το υψηλότερο κόστος δανεισμού που τον βαρύνει. Ο 
σωστός συνδυασμός των κινδύνων μπορεί να καθοριστεί μόνον κατά 
περίπτωση, χρησιμοποιώντας σαν οδηγό την εμπειρία από τις πρακτικές 
της αγοράς ανά κλάδο.  

Η ρητή και σαφής κατανομή των κινδύνων που προαναφέρθηκαν 
αποτελεί βασική προϋπόθεση υλοποίησης ενός έργου ΣΔΙΤ, διότι 
συνδέεται άμεσα με την εξασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας του 
έργου και της χρηματοοικονομικής ισορροπίας του καθ’ όλη την περίοδο 
εκμετάλλευσης, ώστε να καθίσταται χρηματοδοτήσιμο.  
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Η Πράσινη Βίβλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επισημαίνει ότι «στις 
ΣΔΙΤ δεν είναι αυτονόητο ότι ο εταίρος του ιδιωτικού τομέα πρέπει να 
αναλάβει όλους τους κινδύνους ή το μεγαλύτερο μέρος των κινδύνων 
που συνδέονται με το σχέδιο. Η ακριβής κατανομή των κινδύνων 
πραγματοποιείται κατά περίπτωση, ανάλογα με την ικανότητα κάθε 
πλευράς να τους αξιολογεί, να τους ελέγχει και να τους διαχειρίζεται». 
Τυχόν επιφανειακή προσέγγιση αυτού του ζητήματος μπορεί να 
οδηγήσει σε απλουστευτικές εκτιμήσεις, σχετικά με το κατά πόσο η 
υλοποίηση δημόσιων έργων με τη μέθοδο των συμπράξεων αποτελεί 
«φθηνότερη» ή «ακριβότερη» επιλογή.  

Επομένως, ο προσδιορισμός, η διαπραγμάτευση και η σωστή 
κατανομή του κινδύνου είναι βασικής σημασίας για την αρχική 
βιωσιμότητα και συνεχή επιτυχία όλων των έργων ΣΔΙΤ. Εάν ο Ιδιώτης 
αναλάβει κινδύνους που δεν μπορεί να διαχειριστεί ή κατ΄ άλλο τρόπο 
να αποφύγει, δεν έχει πιθανότητες να επιβιώσει και τα αρχικά 
φαινομενικά οφέλη από την ανάληψη της σύμβασης μπορεί να 
υπερακοντιστούν από συνεχή προβλήματα λόγω έκθεσης σε ανέλεγκτες 
συνθήκες κατά τη διάρκεια της ζωής του έργου.  

Αφού συμφωνηθούν και κατανεμηθούν οι κίνδυνοι, οι αντίστοιχες 
ευθύνες των διαφόρων μερών πρέπει να αντανακλώνται σαφώς στις 
συμφωνίες του έργου. Ο θεμελιώδης σκοπός της σύμβασης σε ένα έργο 
ΣΔΙΤ είναι να καθορίσει τα δικαιώματα, καθήκοντα και υποχρεώσεις των 
διαφόρων μερών και να κατανείμει τους σχετικούς κινδύνους.  

5.3 Φορείς που αναλαμβάνουν τους κινδύνους 

Όλα τα μέρη που συμμετέχουν σε έργα ΣΔΙΤ χρειάζεται να 
προχωρήσουν σε ανάλυση του κινδύνου. Τυπικά, υπάρχουν τρεις 
ομάδες που συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία:  

• Δημόσιος Τομέας (Public Sector) 

Ο δημόσιος τομέας χρειάζεται να τηρήσει κάποιες οδηγίες σχετικά 
με τη μεταβίβαση του κινδύνου, οι οποίες καταρτίζονται επίσημα ως 
βοήθημα χάραξης πολιτικής για τις ΣΔΙΤ. 

• Ιδιωτικός Τομέας (Private Sector) 

Ο επιλεγείς Ιδιωτικός Φορέας θα χρειαστεί να κρίνει εάν (και πώς) θα 
μπορέσει να διαχειριστεί τους κινδύνους που ο Δημόσιος Τομέας 
αποφασίζει να του μεταβιβάσει.  
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Πίνακας 1: Κατηγορίες Κινδύνου για τον Ιδιώτη Επενδυτή στις συμβάσεις 
παραχώρηση 

 
 

• Χρηματοδότες (sponsors)  

Οι τράπεζες και άλλοι χρηματοδότες συνήθως επιδιώκουν την 
απόδοση του αρχικού κεφαλαίου και την πληρωμή των τόκων και των 
αμοιβών τους σε μικρότερο χρονικό πλαίσιο. Εκτός από την εξέταση του 
επιμερισμού των κινδύνων στα διάφορα μέρη, οι χρηματοδότες 
εξετάζουν με την δέουσα επιμέλεια το έργο, την εξουσία και την 
ικανότητα της Αναθέτουσας Αρχής να υποστηρίξει αποτελεσματικά την 
εκτέλεση του έργου και την αγορά και το πολιτικό περιβάλλον στο 
οποίο λειτουργεί το έργο. 

Αν και η μεθοδολογία που υιοθετείται για τον προσδιορισμό και την 
αποτίμηση των κινδύνων ενδέχεται να είναι κοινή, τα μέρη θα έχουν 
μάλλον διαφορετικούς αντικειμενικούς στόχους.  

Ο κίνδυνος συνδέεται άμεσα με την ανάλυση της οικονομικής 
αποδοτικότητας, την οικονομική δυνατότητα, τους λογιστικούς 
χειρισμούς, τους όρους και τις προϋποθέσεις της ενδεχόμενης 
σύμβασης και, εντέλει, την επιτυχία ή μη του έργου. Οι προμηθευτές 
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καλούνται επομένως να εξετάσουν και να εκτιμήσουν τους 
επιχειρηματικούς κινδύνους σε όλη την εξέλιξη της σύμπραξης: από τη 
σύναψη της σύμβασης έως την εκτέλεση του έργου και τη συνολική 
διάρκεια της λειτουργίας του.  

5.4 Διαφορές ΣΔΙΤ με παραδοσιακές συμβάσεις 

Η ανάληψη ουσιώδους μέρους των κινδύνων από τον Ιδιωτικό 
Φορέα που συμμετέχει στη Σύμπραξη αποτελεί κύρια διαφορά των 
Συμβάσεων Σύμπραξης από τις παραδοσιακές δημόσιες συμβάσεις 
κατασκευής έργων, παροχής υπηρεσιών ή προμήθειας αγαθών. Οι 
κίνδυνοι αυτοί ποικίλουν ως προς το είδος και συνδέονται κυρίως με τη 
χρηματοδότηση, κατασκευή, διαθεσιμότητα (υποδομή ή υπηρεσία 
διαθέσιμη προς χρήση) ή τη ζήτηση του αντικειμένου της Σύμπραξης 
και των συναφών κινδύνων, όπως ενδεικτικά του διαχειριστικού και του 
τεχνικού κινδύνου. 

Πίνακας 2: Διαφορές στη μεταβίβαση του κινδύνου με την εισαγωγή των ΣΔΙΤ 
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5.5 Είδη κίνδυνων σε έργα ΣΔΙΤ  

Η δυνατότητα υλοποίησης συμπράξεων σε ένα ευρύ φάσμα 
επενδυτικών σχεδίων, με διαφορετικά χαρακτηριστικά και 
ιδιαιτερότητες, αυξάνει τη διαφορετικότητα των επιμέρους κίνδυνων 
που πρέπει να προβλεφθούν κατά την κατάρτιση των συμβατικών 
υποχρεώσεων μιας Σύμπραξης, ώστε να κατανεμηθούν με σαφήνεια και 
διαφάνεια στους επιμέρους συμβαλλόμενους. Οι κυριότερες κατηγορίες 
κινδύνων είναι οι εξής:  

  1) Κατασκευαστικός Κίνδυνος  

Καλύπτει κυρίως περιστατικά που συνδέονται με υπερβάσεις του 
χρόνου και του προϋπολογισμού της κατασκευής, μη τήρηση των 
συμφωνημένων προδιαγραφών και κακοτεχνίες.  

Ο κατασκευαστικός κίνδυνος περιλαμβάνει σημαντικό αριθμό 
επιμέρους κινδύνων (όπως για παράδειγμα τον κίνδυνο σφαλμάτων 
κατά το σχεδιασμό του έργου ή τον κίνδυνο της κακής διαχείρισης από 
υπεργολάβους που έχουν αναλάβει τμήματα του έργου). Ως εκ τούτου, 
το κόστος χρηματοδότησης κατά την κατασκευαστική περίοδο είναι 
υψηλότερο σε σύγκριση με την περίοδο που έπεται της αποπεράτωσης 
του έργου. Για το λόγο αυτό, μετά την αποπεράτωση της κατασκευής 
γίνεται συνήθως αναδιάρθρωση χρέους με χαμηλότερα επιτόκια, για το 
υπόλοιπο της ζωής του έργου.  

Η ανάληψη και διαχείριση του κατασκευαστικού κίνδυνου 
επιβαρύνει τους ιδιωτικούς φορείς. Οι εγγυήσεις και εξασφαλίσεις που 
θα ζητηθούν για τον κατασκευαστικό κίνδυνο και ο επιμερισμός του 
κινδύνου αυτού αφορούν κατά κύριο λόγο τους χρηματοδότες του 
έργου.  

Ο ιδιωτικός φορέας αναλαμβάνει έναν από τους παρακάτω δύο 
κινδύνους:  

   2) Κίνδυνος Διαθεσιμότητας  

Ο κίνδυνος αυτός αναλαμβάνεται κατά κύριο λόγο από τον ιδιωτικό 
φορέα, ο οποίος φέρει την ευθύνη για την παροχή συγκεκριμένης 
ποσότητας και ποιότητας υπηρεσιών στους τελικούς χρήστες, σύμφωνα 
με τις προδιαγραφές που έχουν ρητά προβλεφθεί στη Σύμβαση. Οι δύο 
αυτές παράμετροι μετρούν ουσιαστικά την επίδοση του έργου που 
διαχειρίζεται και εκμεταλλεύεται ο Ιδιώτης. Για παράδειγμα, ο Ιδιώτης 
που αναλαμβάνει την κατασκευή και τη συντήρηση ενός σχολείου μέσω 
ΣΔΙΤ έχει την υποχρέωση να διατηρεί το σχολείο διαθέσιμο προς χρήση, 
ανεξάρτητα από το αν θα υπάρχουν μαθητές ή όχι, καθώς αυτός είναι 
ένας κίνδυνος που αναλαμβάνεται από το Δημόσιο.  
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Ομοίως, σε ένα έργο ΣΔΙΤ κατασκευής και συντήρησης ενός 
δρόμου όπου ο Ιδιώτης δεν έχει αναλάβει τον κίνδυνο της ζήτησης (βλ. 
επόμενη παράγραφο), κύρια υποχρέωσή του είναι ο δρόμος αυτός να 
είναι συνεχώς διαθέσιμος στην κυκλοφορία, ανεξάρτητα από τον αριθμό 
των οχημάτων που θα διέρχονται από αυτόν.  

   3) Κίνδυνος Ζήτησης  

Ο κίνδυνος ζήτησης είναι ο κίνδυνος που ελλοχεύει όταν οι 
παραγόμενες από το έργο ΣΔΙΤ υπηρεσίες δεν βρίσκουν ικανοποιητικό 
αριθμό αγοραστών στην αγορά στην τιμή που αυτές πωλούνται. Ο 
κίνδυνος αυτός πηγάζει από αστάθμητους παράγοντες που μπορεί να 
εκδηλωθούν κατά την εκμετάλλευση του έργου και είναι συνήθως 
δύσκολο να προσδιορισθούν με ακρίβεια εκ των προτέρων.  

Η μετατόπιση της ζήτησης της παρεχόμενης υπηρεσίας και ο 
βαθμός παρέκκλισης της τελικής ζήτησης από την αρχικά 
προσδοκώμενη (εκείνη που είχε εκτιμηθεί κατά τη σύναψη της 
σύμβασης σύμπραξης) καλύπτεται από την Αναθέτουσα Αρχή, μόνο 
όταν συντρέχουν συγκυριακοί παράγοντες, όπως οι νέες τάσεις αγοράς, 
η τεχνολογική απαξίωση, η πλεονάζουσα ζήτηση σε σχέση με τις 
δυνατότητες εξυπηρέτησης του έργου, κλπ, και όχι από υπαιτιότητα του 
ιδιώτη (π.χ. ανεπαρκής ή χαμηλής ποιότητας υπηρεσία). Το μεγαλύτερο 
μέρος αυτού του κινδύνου συνήθως το φέρει η δημόσια αρχή, η οποία, 
στην περίπτωση που ένα μέρος του κινδύνου ζήτησης αναλαμβάνεται 
από τον Ιδιώτη, εγγυάται ένα προκαθορισμένο ελάχιστο επίπεδο 
εσόδων της Εταιρίας Ειδικού Σκοπού, ανεξάρτητα από τυχόν 
διακυμάνσεις της ζήτησης υπηρεσιών.  

Η παρακολούθηση (monitoring) του κινδύνου ζήτησης από τους 
χρηματοδότες του έργου είναι κρίσιμη καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας 
του έργου, διότι επηρεάζει άμεσα τις ροές εσόδων. Είναι δυνατόν να 
προβλέπεται στη Σύμβαση Σύμπραξης υποκατάσταση του Ιδιωτικού 
Φορέα ή των δανειστών με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, σε 
περίπτωση που οι ροές μειωθούν κάτω από το επίπεδο που είχε 
προβλεφθεί στη μελέτη βιωσιμότητας (ρήτρα “step-in”).  

 4) Πιστωτικός Κίνδυνος  

Τον πιστωτικό κίνδυνο ενός έργου ΣΔΙΤ φέρουν οι δανείστριες 
τράπεζες. Ειδικότερα:  

Οι υποψήφιες δανείστριες τράπεζες υπολογίζουν και καλύπτουν 
τον κίνδυνο αυτό με βάση τις παραδοχές και τις επιμέρους συμφωνίες 
που έχουν γίνει μεταξύ των εταίρων για τον επιμερισμό των κινδύνων. 
Ο τρόπος επιμερισμού έχει σημασία για τις τράπεζες, διότι συνήθως το 
80% ή και 90% του κόστους του επενδυτικού έργου χρηματοδοτείται 
με τραπεζικό δανεισμό, εάν δεν υπάρξει χρηματοδοτική συμμετοχή από 
το δημόσιο τομέα.  
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Η διαθεσιμότητα της χρηματοδότησης, η οποία θα πρέπει να είναι 
επαρκής για την εκπλήρωση του συνόλου των υποχρεώσεων που 
αναλαμβάνουν οι Ιδιωτικοί Φορείς σύμφωνα με την Προκήρυξη της 
Σύμβασης Σύμπραξης, θα πρέπει να είναι εξασφαλισμένη από τους 
Ιδιωτικούς Φορείς, οι οποίοι θα πρέπει να προσκομίζουν στους 
Δημόσιους Φορείς τα σχετικά στοιχεία. Επιπλέον, ο Νόμος προβλέπει 
την κατά περίπτωση δυνατότητα των Δημόσιων Φορέων να συνάπτουν 
απευθείας συμβάσεις με τους δανειστές των Ιδιωτικών Φορέων. 

5.6 Κίνδυνοι ανάλογα τον κύκλο ζωής του έργου 

Μια περιληπτική θεώρηση του επιμερισμού του κινδύνου κατά την 
περίοδο της εκχώρησης ακολουθεί στη συνέχεια.  

1) Περίοδος κατασκευής  

Ο Ιδιώτης αναλαμβάνει τους ακόλουθους κινδύνους:  

• χρονοδιάγραμμα (με κατάλληλες επεκτάσεις για γεγονότα 
ανωτέρας βίας)  

• κατάσταση του εδάφους  

• αδειοδοτήσεις  

• υπέρβαση εξόδων και  

• καταλληλότητα της κατασκευής / μελέτης για το 
προδιαγεγραμμένο αποτέλεσμα.  

Πίνακας 3: Κίνδυνοι κατά τη φάση Σχεδιασμού και Κατασκευής του Έργου 
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2) Περίοδος λειτουργίας 

Τα έσοδα του Ιδιώτη συνδέονται άμεσα με την αποδοτικότητα των 
υπηρεσιών του έργου κατά τη διάρκεια της ζωής του δικαιώματος 
εκμετάλλευσης. Ο μηχανισμός πληρωμών μεταβιβάζει αυτός καθ΄ 
εαυτός σημαντικούς κινδύνους. Οι πληρωμές θα μειώνονται σύμφωνα 
με αστοχίες ως προς την ποιότητα της υπηρεσίας, τη χρήση και τη 
διαθεσιμότητά της.  

Ο Ιδιώτης αναλαμβάνει τους ακόλουθους κινδύνους που 
σχετίζονται με το μακροχρόνιο κόστος της λειτουργίας των υπηρεσιών:  

• τακτική και περιοδική συντήρηση σε όλη τη διάρκεια ζωής του 
έργου,  

• πρόγραμμα αντικατάστασης εξοπλισμού,  

• κόστη εργοδοσίας / συνταξιοδότησης,  

• αλλαγές στη νομοθεσία για την απασχόληση, υγιεινή και 
ασφάλεια κλπ. 

• καταληκτική αξία του έργου.  

Ο Ιδιώτης επιθυμεί να διασφαλίσει ότι ο μηχανισμός πληρωμών 
θα λαμβάνει υπ’ όψη ορισμένους κινδύνους όπως οι μελλοντικοί ρυθμοί 
πληθωρισμού, και θα επιχειρήσει να μεταθέσει άλλους κινδύνους όπως 
η ποιότητα των υπηρεσιών, στην ιδιωτική εταιρεία που αναλαμβάνει τη 
λειτουργία του έργου ή στους ασφαλιστές.  

Πίνακας 4 : Κίνδυνοι κατά τη φάση Εκμετάλλευσης & Χρηματοοικονομικοί 
Κίνδυνοι 
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3) Χρηματοοικονομικός κίνδυνος 

Δεδομένου ότι το έργο μπορεί, για παράδειγμα, να 
χρηματοδοτηθεί κατά 90% από τις τράπεζες ή τη χρηματαγορά και μόνο 
10% από τους ιδιώτες επενδυτές (ίδια κεφάλαια), ένας αριθμός των 
κινδύνων που αναλαμβάνονται από τον Ιδιώτη θα αναληφθεί επίσης 
από τους χρηματοδότες. Οι τράπεζες έχουν επομένως μεγάλο 
ενδιαφέρον να διασφαλίσουν ότι η κατανομή του κινδύνου είναι η 
σωστή. Οι κίνδυνοι αυτοί είναι ενδεικτικά οι παρακάτω:  

• πολιτικός  

• πιστοληπτικός (τόσο του Ιδιώτη όσο και της δημόσιας αρχής)  

• αποτέλεσμα της δυνατότητας / όγκου μείωσης πληρωμών  

• κίνδυνος εκμεταλλευτή (κακή απόδοση πληρωμών ή απώλεια 
αδείας)  

• φορολογικές και νομοθετικές αλλαγές, και  

• ανωτέρα βία  

Η διαθεσιμότητα ρευστότητας σε περίπτωση που η σύμβαση 
διακοπεί είναι κρίσιμος παράγοντας για την εκτίμηση του 
χρηματοδοτικού κινδύνου. Η σύμβαση μπορεί να διακοπεί λόγω 
αθέτησης υποχρεώσεων του Ιδιώτη, λόγω αθέτησης υποχρεώσεων της 
δημόσιας αρχής και λόγω ανωτέρας βίας. Οι χρηματοδότες επιχειρούν 
να εξασφαλίσουν αποπληρωμή του αρχικού κεφαλαίου στο μεγαλύτερο 
δυνατό βαθμό σε όλες αυτές τις περιπτώσεις.  

5.7 Ανάλυση κινδύνων στις Συμπράξεις 

Σημαντικό κεφάλαιο του Χρηματοδοτικού Σχεδίου αποτελεί η 
Ανάλυση Κινδύνων. Η εμπειρία έχει αποδείξει ότι όσοι πρόκειται να 
διαθέσουν Ιδιωτικά Κεφάλαια για ένα Εργο (ιδιαίτερα οι δανειστές, 
περιλαμβανομένων και των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων απαιτούν να 
έχει πραγματοποιηθεί αυτή η ανάλυση, προκειμένου να εκτιμήσουν τον 
πιστωτικό κίνδυνο που καλούνται να αναλάβουν. Κίνδυνοι, όπως οι 
σχετικοί με πολιτικές αλλαγές ή παρεμβάσεις ή ανωτέρα βία, είναι 
προσφορότερο να αναλαμβάνονται από το Δημόσιο. Οι δανειστές του 
Παραχωρησιούχου, απαιτούν να μη τους αναλαμβάνει αυτός. 

Από την άλλη μεριά, βέβαια, είναι προφανές ότι ο 
Παραχωρησιούχος και ο Κατασκευαστής του, πρέπει να αναλαμβάνουν 
κινδύνους. Ετσι η απόφαση για Παραχώρηση, θα αντικατοπτρίζει το 
στόχο του Δημόσιου, που είναι η υλοποίηση ενός Εργου που θα 
μελετηθεί, κατασκευαστεί και χρηματοδοτηθεί από τον Ιδιωτικό Τομέα. 
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 Πίνακας 5: Γενικοί Κίνδυνοι του Έργου 

 
 

 Συνοπτικά οι κίνδυνοι που σχετίζονται με ένα Εργο αυτής της 
φύσης, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να κατανέμονται είναι: 

• Ο κίνδυνος μη ολοκλήρωσης του Εργου με υπαιτιότητα του 
Κατασκευαστή, που  καλύπτεται με Εγγυητικές Επιστολές Καλής 
Εκτέλεσης. Ο Κατασκευαστής, που συνήθως είναι μια 
Κοινοπραξία, παρέχει επιπλέον διά των Μητρικών Εταιρειών των 
μελών του εγγυήσεις, για την επιτυχή ολοκλήρωση της 
κατασκευής του Εργου.  

• Κίνδυνοι, εξάλλου, μη ολοκλήρωσης μπορεί να προέλθούν από 
αδυναμίες του Δημοσίου, όπως το να παράσχει τους απαραίτητους 
χώρους για τις Εργοταξιακές Εγκαταστάσεις και την ανέγερση του 
Εργου και την ελεύθερη προσπέλαση σε αυτούς (ελεύθερη 
κατοχή), το να εκδόσει έγκαιρα τις απαραίτητες Αδειες, κ.λ.π. Η 
ανακάλυψη αρχαιοτήτων και οι εκ τούτου συνέπειες, δεν μπορούν 
να αναληφθούν παρά μόνον από το Δημόσιο. Είναι απαραίτητο 
πριν από την έναρξη των κυρίως εργασιών, θέματα 
απαλλοτριώσεων και αρχαιοτήτων να έχουν πλήρως 
διευκρινισθεί. 

• Σε ό,τι αφορά τα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια είναι γεγονός ότι 
δεσμευτικές δηλώσεις των Ασφαλιστικών Εταιρειών δεν μπορεί να 
δοθούν παρά μόνο μετά την υπογραφή της Σύμβασης 
Παραχώρησης, οπότε και καλύπτονται οι Κίνδυνοι της Περιόδου 
Κατασκευής και μετά την υλοποίηση της κατασκευής, οπότε 
καλύπτονται οι Κίνδυνοι της Περιόδου Λειτουργίας. Υπάρχει 
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κίνδυνος, ορισμένες ασφαλιστικές καλύψεις να μη διατίθενται 
στην τρέχουσα αγορά κατά την έναρξη των δύο αυτών περιόδων. 

• Ο κίνδυνος Εσόδων, για Παραχωρήσεις Μεγάλων Εργων 
Υποδομής που πρέπει να κατανέμεται μεταξύ του 
Παραχωρησιούχου και των Χρηματοδοτών του και του Δημοσίου.  

• Οι κίνδυνοι από τον πληθωρισμό και επιτόκια δεν μπορεί να 
αγνοηθούν. Συνήθως ενσωματώνεται προληπτικά ένα Δάνειο 
Αναμονής στο Χρηματοδοτικό Σχέδιο.  

• Γεγονότα Ανωτέρας Βίας και οι εξ'αυτών κίνδυνοι πρέπει να 
αναλαμβάνονται από το Δημόσιο εφόσον ο Παραχωρησιούχος δεν 
μπορεί να συνάψει ασφαλιστικές καλύψεις. Μεταβολές νομοθεσίας 
ή διοικητικές μεταβολές, εφόσον ανατρέπουν άμεσα ή έμμεσα και 
κατά τρόπο διαρκή την όλη οικονομική ισορροπία του Εργου, 
πρέπει να θεωρούνται σαν απρόβλεπτες μεταβολές συνθηκών 
(άρθρα 288 & 388 του Α.Κ. και  Νόμος 2052/92) και να 
θεραπεύονται από το Δημόσιο. 

• Ο κίνδυνος αλλαγής θεσμικού πλαισίου πρέπει να αντιμετωπίζεται 
κατά τον ίδιο τρόπο. 

• Για την αντιμετώπιση του κινδύνου διαιτησίας, οι δανειστές 
συνήθως απαιτούν κάποια μορφή νομικής εξασφάλισης, 
βασισμένη σε μια διαδικασία Διεθνούς Διαιτησίας που, άλλωστε, 
είναι σύμφωνη με τους όρους του άρθρου 9.4 του Ν. 2052/92. 
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3.4 Ιδιωτικοί Φορείς» που συμμετέχουν σε μία Σύμπραξη  

«Ιδιωμό).  

 

3.5  Διαδικασία υποβολής μιας πρότασης στην Ειδική 

Γραμματεία ΣΔΙΤ για υπαγωγή μίας υπηρεσίας ή ενός 

έργου στο σύστημα των Συμπράξεων  

Ο Δημ05.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 : ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

6.1  Η δομή της χρηματοδότησης των έργων ΣΔΙΤ 

Με τις παραδοσιακές μορφές προκήρυξης έργων, ο δημόσιος τομέας 
κατέχει και συντηρεί τα κτίριά του του, ενώ χρηματοδοτεί την κατασκευή τους από 
φόρους ή από δανειακά κεφάλαια. Ο ιδιωτικός τομέας είναι υπεύθυνος για το 
έργο μόνο κατά τη διάρκεια της κατασκευαστικής φάσης του. Η υπογραφή μίας 
σύμβασης για την κατασκευή μιας υποδομής ή την παροχή μιας υπηρεσίας 
σημαίνει την άμεση εκταμίευση προκαταβολής από πλευράς δημοσίου και τη 
συνολική αποπληρωμή του έργου ή της υπηρεσίας με την ολοκλήρωσή τους από 
τον ιδιώτη ανάδοχο τους.  

Ταυτόχρονα, το δημόσιο αναλαμβάνει την πληρωμή και όλων των 
αυξήσεων των προϋπολογισμών που μπορεί να προκύψουν από προβλήματα 
και καθυστερήσεις κατά την παροχή υπηρεσιών από το εν λόγω έργο στη 
διάρκεια της συμβατικής ζωής του. 

Με τις συμπράξεις, το δημόσιο προκηρύσσει σήμερα υπηρεσίες και έργα 
χωρίς να επιβαρύνεται άμεσα για αυτά, αφού την χρηματοδότηση τους 
αναλαμβάνουν ιδιώτες. Οι ιδιώτες αυτοί αποπληρώνονται σε βάθος χρόνου 
κατόπιν συμβατικής συμφωνίας, ενώ το δημόσιο γνωρίζει εκ των προτέρων, σε 
περίπτωση που αυτό και όχι ο τελικός χρήστης έχει αναλάβει την αποπληρωμή, 
το ακριβές τίμημα που θα πληρώνει για τα επόμενα χρόνια. 

Το τίμημα αυτό δεν μπορεί να αυξηθεί αν κάτι πάει στραβά στον ιδιώτη 
ανάδοχο του αφού αυτός αναλαμβάνει το σύνολο του κατασκευαστικού και του 
χρηματοοικονομικού κινδύνου, όσο και τον κίνδυνο της διαθεσιμότητας του 
έργου. Η δε καταβολή του τιμήματος ξεκινά από την πρώτη μέρα λειτουργίας της 
υποδομής ή της υπηρεσίας και συναρτάται άμεσα με την ποιότητα τους, την 
οποία ο ιδιώτης οφείλει να διασφαλίζει μέχρι και τον τελευταίο χρόνο που ορίζει η 
σύμβασή του. Χαμηλές ποιοτικά υπηρεσίες ή υποδομές από πλευράς ιδιώτη 
συνεπάγονται και μειωμένες απολαβές για αυτόν. 
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Πίνακας 1: Χρηματορροές σε συμβατικά έργα 

 
Πίνακας 2 : Χρηματορροές σε έργα ΣΔΙΤ 
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6.2 Ο μηχανισμός πληρωμών 

Τα κύρια στοιχεία στον προσδιορισμό της πληρωμής για υπηρεσίες 
είναι η διαθεσιμότητα, η ζήτηση και η ποιότητα.  

Διαθεσιμότητα 

Οι πληρωμές συνδέονται με τη δυνατότητα χρήσης του έργου. Για 
παράδειγμα, σε ένα σχολείο που έχει υλοποιηθεί με ΣΔΙΤ και 
συντηρείται από τον Ιδιώτη, αν για κάποιο λόγο η εγκατάσταση δεν 
είναι διαθέσιμη, αυτό θα συνεπάγεται τη μείωση της αποπληρωμής του.  

Ζήτηση 

Η ζήτηση για τα έργα αυτά αναλαμβάνεται κατά κύριο λόγο από το 
Δημόσιο. Σε έργα που ο Ιδιώτης μπορεί να αναλάβει ένα μέρος αυτού 
του κινδύνου, συνήθως υπάρχει μία ελάχιστη εγγυημένη πληρωμή.  

Ποιότητα 

Οι πληρωμές επίσης συνδέονται με επίπεδα ποιότητας, με την 
ανάπτυξη και εφαρμογή προχωρημένων συστημάτων και τεχνικών 
μέτρησης και επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.  

Κατά την ανάπτυξη του μηχανισμού πληρωμών, το Δημόσιο πρέπει 
να λαμβάνει υπόψη τι είναι εφικτό, λειτουργικό, αποδεκτό και 
κατάλληλο για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (για τους παροχείς υπηρεσιών, 
τους χρηματοδότες καθώς και για τη δική του θέση).  

Αυτός ο μηχανισμός πληρωμών εξασφαλίζει για το δημόσιο τομέα 
τα ακόλουθα:  

• Διασφαλίζει την παροχή των σχετικών με το έργο υπηρεσιών, 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν ορισθεί, ώστε να υπάρχει μία 
ομαλή και προβλέψιμη εκροή χρηματορροών με το κατάλληλο επίπεδο 
μεταβίβασης κινδύνου.  

• Παρέχει ρήτρες μείωσης των πληρωμών από την πλευρά του 
Δημοσίου (penalties) για έλλειψη αποδοτικότητας ή μη εκτέλεση ή 
υπηρεσίες που δεν βρίσκονται στα προδιαγεγραμμένα ποιοτικά όρια, 
σύμφωνα με συμβατικές αρχές.  

• Επιτρέπει την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων του έργου. 
Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της σύνδεσης των πληρωμών με τη 
διαθεσιμότητα, αποδοτικότητα, χρήση και ποιότητα του έργου.  
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Σχήμα 1 : Λειτουργία του μηχανισμού πληρωμών 

 

 

Για τον ιδιωτικό τομέα, ο μηχανισμός πληρωμών:  

• Εξασφαλίζει τη χορήγηση δανείων από τις τράπεζες.  

• Εγγυάται το μεγαλύτερο δυνατό επίπεδο εσόδων με περιορισμένη 
οικονομική ευθύνη, επιτρέποντας την τήρηση των υποχρεώσεων τόσο 
προς τις τράπεζες όσο και προς τους μετόχους.  

Σχήμα 2:Στόχοι του μηχανισμού πληρωμών ΣΔΙΤ 
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6.3 Μοντέλα μηχανισμού πληρωμών. 

Πληρωμή μέσω της επιβάρυνσης των τελικών χρηστών 

Σε αυτό το μοντέλο πληρωμών η επιβάρυνση γίνεται στον τελικό 
χρήστη (user fee) που γίνεται αποδέκτης της υπηρεσίας ή κάνει χρήση 
της υποδομής (συγκοινωνίες, πληροφορική, τουρισμός κλπ.). Η 
πληρωμή τίθεται σε ισχύ από τη στιγμή που οι υποδομές 
κατασκευάζονται και προσφέρονται στο κοινό. Το τίμημα για τη 
πληρωμή πρέπει πάντα να βασίζεται σε αξιόπιστες μετρήσεις γύρω από 
τη συχνότητα χρήσης της παρεχόμενης υπηρεσίας. Η πληρωμή μπορεί 
να λάβει χώρα με άμεσο «ρευστό» αντάλλαγμα του τελικού χρήστη 
κατά την  χρήση της υπηρεσίας (π.χ. διόδια ή εισιτήρια) ή μέσα από 
έμμεση πληρωμή, όπως τα «σκιώδη διόδια» ή επιχορήγηση. 

«Σκιώδη» ή συμβατικά διόδια 

Σε έργα όπως οι αυτοκινητόδρομοι οι τελικοί χρήστες είναι αυτοί, οι 
οποίοι  με την καταβολή τελών, όπως τα διόδια, έρχονταν ουσιαστικά 
να αποπληρώσουν τα κεφάλαια που ο ιδιωτικός τομέας κατέβαλε για 
την κατασκευή τους. 

Ένα τέτοιο παράδειγμα εφαρμόζεται ευρύτατα στην  Πορτογαλία, η 
οποία έχει διευρύνει  πλέον το σύστημα των άμεσων διοδίων σε όλους 
τους αυτοκινητόδρομους, επιβαρύνοντας τον τελικό χρήστη. Σε αυτή 
την απόφαση κατέληξαν οι οικονομικοί φορείς της χώρας έπειτα από μια 
μακρόχρονη εφαρμογή των «σκιωδών διοδίων»  

Το εθνικό οδικό δίκτυο της Πορτογαλίας αποτελείται από 2750 χλμ. 
και τα 2/3 των αυτοκινητόδρομων επιβαρύνονται με διόδια, ενώ το 1/3 
δεν επιβαρύνει τον τελικό χρήστη. Οι περισσότεροι «δωρεάν» 
αυτοκινητόδρομοι χρηματοδοτήθηκαν με «σκιώδη διόδια», μέσω των 
οποίων η Κυβέρνηση χρηματοδοτούσε τους ιδιώτες επενδυτές και 
κατασκευαστές βασιζόμενοι σε εκτιμήσεις του κυκλοφοριακού φόρτου.  

Η ιδέα ότι οι αυτοκινητόδρομοι διατίθενται δωρεάν προς χρήση 
αποδείχθηκε δυσβάσταχτη για την οικονομία της Πορτογαλίας, καθώς 
το 2004 η Κυβέρνηση θα έπρεπε να αναζητήσει 500 εκατ. € για 
κατασκευή και συντήρηση του εθνικού οδικού δικτύου, ενώ το 2008 για 
τις ίδιες ανάγκες το ποσό προβλέπεται να άγγιζε τα 660 εκατ. €.  

Τα «σκιώδη διόδια» είναι μια σχετικά νέα μέθοδος έμμεσης 
χρηματοδότησης, στην οποία ο Ιδιώτης προσφέρει την αρχική επένδυση 
για την κατασκευή μια υποδομής, την οποία στη συνέχεια το Δημόσιο 
πρέπει να αποπληρώσει με περιοδικές πληρωμές. Στην ουσία το κράτος 
αρχικά δανείζεται για κατασκευάζει κα να δώσει σε διάθεση τα έργα, 
ενώ στη συνέχεια πρέπει να τα διαχειριστεί, να τα συντηρήσει, καθώς 
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και να αποπληρώσει το δάνειο. Σκιώδη διόδια εφαμόστηκαν στο Ηνωμ. 
Βασίλειο, στην Ισπανία, Πορτογαλία και Φιλανδία.  

Πληρωμές διαθεσιμότητας 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία αυτού του μοντέλου 
είναι η υπηρεσία να είναι διαθέσιμη στους χρήστες με ορισμένες 
προδιαγραφές ποιότητας. Το πώς μπορεί να μετρηθεί η διαθεσιμότητα 
και υπό ποιες συνθήκες είναι ένα θέμα διαπραγμάτευσης μεταξύ των 
δύο συμβαλλόμενων μερών που υπογράφουν τη σύμβαση. 

Όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω, το μοντέλο των ΣΔΙΤ 
αναφέρεται σε τρεις μορφές έργων:  

• έργα που σχεδιάζονται, κατασκευάζονται, χρηματοδοτούνται 
και τίθενται σε λειτουργία από τον ιδιωτικό τομέα, το κόστος 
των οποίων αποπληρώνεται απ’ ευθείας από το δημόσιο 
τομέα (π.χ. νοσοκομεία και φυλακές) – κλασσικό έργο ΣΔΙΤ  

• έργα στα οποία η αποπληρωμή του κόστους κεφαλαίου 
μοιράζεται ανάμεσα στο δημόσιο και στον ιδιωτικό φορέα, 
ενώ τη συνολική ευθύνη για το έργο έχει ο ιδιωτικός φορέας  

• οικονομικά ανεξάρτητα έργα, όπου τα έσοδα προέρχονται 
άμεσα από πληρωμές των πολιτών (τελικοί χρήστες).  

Με το νέο νόμο και τη δυνατότητα μελλοντικής τμηματικής 
αποπληρωμής των έργων απ' ευθείας από το Δημόσιο με τις 
επονομαζόμενες «πληρωμές διαθεσιμότητας» (availability payments), 
το Δημόσιο εξασφαλίζει ότι κοινωνικού χαρακτήρα υπηρεσίες, όπως η 
υγεία, η παιδεία, o πολιτισμός και πολλές άλλες, θα συνεχίσουν να 
προσφέρονται δωρεάν στους πολίτες, ανεξάρτητα από το εάν η 
κατασκευή και η συντήρηση των απαραίτητων για την παροχή τους 
υποδομών χρηματοδοτούνται και πραγματοποιούνται από ιδιώτες. 

Με τον τρόπο αυτό σημαντικός αριθμός έργων το κόστος 
κατασκευής και λειτουργίας των οποίων δεν καλύπτεται από τυχόν 
επιβάρυνση των τελικών χρηστών τους και άρα δεν θα ήταν 
χρηματοδοτήσιμα για τους ιδιώτες μπορούν να πραγματοποιηθούν ως 
έργα σύμπραξης, αρκεί οι ιδιώτες να αναλαμβάνουν την αρχική 
χρηματοδότησή τους και τους κινδύνους που συνδέονται με αυτήν, 
καθώς και με την κατασκευή αλλά και τη διαθεσιμότητα του έργου. Ετσι 
το Δημόσιο εξασφαλίζει την ταυτόχρονη δημιουργία περισσότερων και 
καλύτερων υποδομών και την παροχή περισσότερων και ποιοτικότερων 
υπηρεσιών προς τους πολίτες, οι οποίοι απολαμβάνουν τα έργα και τις 
υπηρεσίες αυτές χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση. 
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Η απουσία του κινδύνου ζήτησης (ή κίνδυνος αγοράς) είναι ένα 
από τα βασικά χαρακτηριστικά που εμφανίζεται σε πολλά 
αυτοχρηματοδούμενα έργα στο Ηνωμ. Βασίλειο και αφορά κυρίως 
κλάδους όπως νοσοκομεία, κατοικίες, εθνική άμυνα κλπ. Αντίθετα, εκεί 
όπου ο ιδιωτικός τομέας είναι υποχρεωμένος να αναλάβει τέτοιους 
κίνδυνος που σχετίζονται με τη ζήτηση (voulme-based risk) είναι για 
υπηρεσίες όπως parking και εστίασης, δηλαδή σε έργα μικρότερου 
προϋπολογισμού. 

Η τάση στο Ηνωμένο Βασίλειο, όσον αφορά συγκοινωνιακά 
projects, είναι η απομάκρυνση από τα τις μηχανισμούς πληρωμών που 
βασίζονται στη ζήτηση (volume-based payment mechanisms) προς 
αυτές τις μεθόδους που βασίζονται στη διαθεσιμότητα ή απόδοση της 
υπηρεσίας. 

Τυπικά, τα έσοδα από τρίτους αφορούν μόνο ένα μικρό ποσοστό 
(μικρότερο από 3% στις περισσότερες περιπτώσεις) το εσόδων της 
υποδομής που κατασκευάζεται. Τα υπόλοιπα έσοδα προέρχονται από 
εισφορές από μια ισχυρή ομάδα που μπορεί να εγγυηθεί την οικονομική 
αποπληρωμή – συνήθως είναι η κεντρική κυβέρνηση, ένα δημόσιος 
φορέας ή ΟΤΑ - ώστε να μπορεί να εγγυηθεί τη διαθεσιμότητα της 
υπηρεσίας. 

6.4 Ανταποδοτικά και μη ανταποδοτικά έργα 

Ιδιωτικά χρηματοδοτούμενα (μη ανταποδοτικά) έργα που 
αποπληρώνονται από το Δημόσιο (PFI)  

Στα μη ανταποδοτικά έργα το Δημόσιο αναλαμβάνει την 
αποπληρωμή του Ιδιώτη που έχει αναλάβει την υλοποίηση του έργου 
ΣΔΙΤ. Η αποπληρωμή γίνεται σε ετήσια βάση καθ’ όλη τη διάρκεια της 
σύμπραξης. Οι πληρωμές συνδέονται άμεσα με την αποδοτικότητα του 
έργου και τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας που πρέπει να προσφερθεί 
στο πλαίσιο της σύμβασης. Η πληρωμή των υπηρεσιών πρέπει να 
αποτελείται από τέτοια επιμέρους στοιχεία που να διασφαλίζουν ότι ο 
ανάδοχος παραδίδει μία υπηρεσία σύμφωνα με τους επιχειρηματικούς 
στόχους του έργου και τα κριτήρια ποιότητας που έχουν προδιαγραφεί 
και περιγράφονται στη σύμβαση.  

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας ο ιδιωτικός φορέας δημιουργεί 
μία Εταιρεία Ειδικού Σκοπού (ΕΕΣ), στην οποία συμμετέχουν 
εξειδικευμένοι εργολάβοι σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, κατασκευαστικές 
εταιρείες, φορείς διαχείρισης έργου, φορείς παροχής τεχνικού 
εξοπλισμού, φορείς συντήρησης εξοπλισμού και κτιριακών 
εγκαταστάσεων, και άλλοι φορείς με αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στην 
παροχή του είδους των υπηρεσιών που καθορίζονται στις συμβατικές 
προδιαγραφές επί του αποτελέσματος.  
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Άλλοι συμμετέχοντες στην ΕΕΣ μπορεί να είναι φορείς μετοχικών 
κεφαλαίων και χρηματοδότες (πρωτίστως τράπεζες, οι οποίες συνήθως 
παρέχουν μεγάλες μακροπρόθεσμες οφειλές ή, στην περίπτωση των 
αγορών κεφαλαίων, χρηματοδότηση, διαχειριστές / ανάδοχοι και 
ασφαλιστές πιστώσεων που παρέχουν αύξηση των πιστώσεων για τα 
ομόλογα που πωλούνται στους επενδυτές).  

Τα δανειακά και ίδια κεφάλαια της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού 
χρησιμοποιούνται για την κατασκευή της υποδομής ή την παροχή της 
υπηρεσίας στο έργο ΣΔΙΤ.  

Πληρωμές δεν καταβάλλονται μέχρι τη χρονική περίοδο κατά την 
οποία το έργο και οι σχετικές υπηρεσίες παραδοθούν προς χρήση στην 
Αναθέτουσα Αρχή. Η αναθέτουσα αρχή καθ’όλη τη διάρκεια της 
σύμβασης καταβάλει ετήσιες πληρωμές (πληρωμές διαθεσιμότητας) που 
βασίζονται σε ένα μηχανισμό πληρωμών που συμφωνείται βάσει της 
σύμβασης σύμπραξης και που στηρίζεται σε προδιαγραφές ποιότητας 
που τίθενται. Με τις πληρωμές αυτές η Εταιρεία Ειδικού Σκοπού 
αποπληρώνει τα δανειακά κεφάλαιά της και εξασφαλίζει το εύλογο 
κέρδος της.  

Σχήμα 2: Βασική δομή μιας χαρακτηριστικής ΣΔΙΤ 
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Ιδιωτικά χρηματοδοτούμενα έργα με περιορισμένη συμβολή 
του Δημοσίου στην αποπληρωμή τους  

Στο πλαίσιο μιας σύμπραξης μπορεί να προκύψουν και εμπορικές ή 
άλλες χρήσεις από την εκμετάλλευση της υποδομής ή της υπηρεσίας 
που θα υλοποιηθεί. (π.χ. εκμετάλλευση των εμπορικών χώρων ενός 
κτιρίου στο οποίο στεγάζεται μία δημόσια υπηρεσία). Στην περίπτωση 
αυτών των έργων, το Δημόσιο έρχεται να συμπληρώσει με ετήσιες 
πληρωμές διαθεσιμότητας τα έσοδα της ΕΕΣ από την εκμετάλλευση 
λοιπών χρήσεων. Πρόκειται για τον ίδιο μηχανισμό πληρωμής, όπως 
στην πρώτη περίπτωση, που όμως χάρη στα πρόσθετα έσοδα από την 
εμπορική εκμετάλλευση της κύριας ή άλλων χρήσεων, το τίμημα που 
τελικά καταβάλλεται από το Δημόσιο είναι μικρότερο.  

Πλήρως ανταποδοτικά έργα  

Η διαφορά των πλήρως ανταποδοτικών έργων από τα προηγούμενα 
σχήματα είναι ότι στην περίπτωση αυτή, ο Ιδιωτικός Φορέας, πέρα από 
τη μελέτη, κατασκευή και χρηματοδότηση του έργου ή της υπηρεσίας 
αναλαμβάνει και τη λειτουργία ή εκμετάλλευση της σχετικής υποδομής.  

Μέσα από τη λειτουργία ή εκμετάλλευση της υποδομής και τις 
χρεώσεις που επιβάλει στους τελικούς χρήστες, η ΕΕΣ δεν λαμβάνει 
καμία πληρωμή από το κράτος. Τα συγκεκριμένα έργα, λόγω του 
μεγάλου κινδύνου που αναλαμβάνεται από τον Ιδιωτικό Τομέα για την 
αποπληρωμή των κεφαλαίων του (δεδομένου ότι δεν υπάρχουν 
πληρωμές από το Δημόσιο), χρειάζονται ιδιαίτερη προετοιμασία και 
ρύθμιση μίας σειράς θεμάτων που σχετίζονται με τη 
χρηματοδοτησιμότητά τους (bankability). Βάσει της εμπειρίας από τις 
συμβάσεις που κυρώθηκαν από τη Βουλή στο παρελθόν για τέτοιου 
είδους έργα, ο νομοθέτης του Ν. 3389/2005 εισήγαγε μία σειρά ειδικών 
ρυθμίσεων, που ευνοούν την εξασφάλιση της χρηματοδοτησιμότητας 
των έργων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΣΔΙΤ 
 

7.1 Οι βασικές αρχές της χρηματοδότησης των έργων ΣΔΙΤ 

Τα έργα ΣΔΙΤ βασίζονται στις αρχές της χρηματοδότησης τύπου 
Non-Recourse. Η ουσία της χρηματοδότησης non-recourse είναι ότι το 
ανειλημμένο για τη χρηματοδότηση ενός έργου χρέος καλύπτεται και 
αποπληρώνεται από την ταμειακή ροή του έργου, χωρίς να βασίζεται η 
αποπληρωμή στην πιστοληπτική αξία των μεμονωμένων επενδυτών του 
έργου.  

Τα έργα αναλαμβάνονται από Εταιρείες Ειδικού Σκοπού (ΕΕΣ) που 
βάσει συνήθων εμπορικών προδιαγραφών έχουν μικρή κεφαλαιακή 
βάση. Ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες είναι η νομική 
κατοχύρωση που επιτρέπει στις τράπεζες να εξασφαλιστούν από τις 
ταμειακές ροές της εταιρείας του έργου, γνωρίζοντας ότι θα έχουν 
προτεραιότητα έναντι των υπόλοιπων πιστωτών σε περίπτωση 
αθέτησης. Συνεπώς η ανάλυση των δανειστών του έργου 
επικεντρώνεται στις ταμειακές ροές του έργου, και τα συμβατικά τεύχη 
του έργου είναι σχεδιασμένα κατά τρόπο που να εξασφαλίζουν στους 
δανειστές την πρώτη θέση έναντι των άλλων αξιώσεων επί της 
ταμειακής ροής, για να είναι δυνατή η αποπληρωμή του αρχικού 
κεφαλαίου και του τόκου κατά την πάροδο του χρόνου.  

Συνεπώς οι δανειστές εξετάζουν την ταμειακή ροή για όλη τη 
διάρκεια του έργου, όχι μόνο για τη φάση κατασκευής, και χρειάζεται 
να κατανοήσουν το μηχανισμό πληρωμής και τον τρόπο με τον οποίο 
σχετίζεται με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Το κύριο 
μέτρο σύγκρισής τους είναι δείκτες που μετρούν την ταμειακή ροή, η 
οποία είναι διαθέσιμη για την εξυπηρέτηση των δανείων έναντι του 
κόστους εξυπηρέτησης και αποπληρωμής του δανείου ετησίως (Annual 
Debt Service Cover Ratio) με προβολή τόσο σε όλη τη διάρκεια του 
δανείου (Loan Life Cover Ratio) όσο και στην πλήρη διάρκεια του έργου 
(Project Life Cover Ratio). Οι τράπεζες διεκπεραιώνουν μία διαδικασία 
ελέγχου (stress testing) των προβλέψεων του έργου για διάφορες 
ευαισθησίες που συνήθως περιλαμβάνουν διαφορετικές παραδοχές για 
τον όγκο, την απόδοση, τον πληθωρισμό, τα επιτόκια κλπ. για να 
διασφαλίσουν ότι σε όλες τις εύλογα προβλεπόμενες συνθήκες η 
αποπληρωμή των δανείων είναι δυνατή καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου.  

Πέραν της κατανόησης του αντίκτυπου ορισμένων κινδύνων, οι 
τράπεζες θέλουν να διασφαλίσουν την Εταιρεία Ειδικού Σκοπού από την 
αδυναμία καλής εκτέλεσης των συμβατικών της υποχρεώσεων. Στα 
έργα εκείνα που την πληρωμή αναλαμβάνει το Δημόσιο (μη 
ανταποδοτικά) και άρα υπάρχει ο κίνδυνος της μείωσης των 
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καταβαλλόμενων πληρωμών στην ΕΕΣ ως αποτέλεσμα π.χ. 
καθυστερήσεων στην κατασκευή ή μη ικανοποιητικής λειτουργίας, τότε 
η ΕΕΣ επιβάλλει με τη σειρά της τις παρακρατήσεις αυτές στους 
αθετούντες υπεργολάβους της, εφόσον αυτοί και όχι η ίδια ευθύνεται 
για αυτό. Δεδομένου ότι οι τράπεζες ενδιαφέρονται για την 
αποπληρωμή των δανείων, προστατεύουν τα δικαιώματά τους μέσω 
απευθείας συμφωνίας για την απομάκρυνση ή αντικατάσταση των 
μερών που οδηγούν ή δύνανται να οδηγήσουν στη μείωση των 
καταβαλλόμενων πληρωμών.  

7.2 Value for Money στα Έργα ΣΔΙΤ 

Οι δύο βασικές αρχές των ΣΔΙΤ είναι, πρώτον, να εξασφαλίσουν 
την αποδοτικότητα των οικονομικών πόρων του Δημόσιου Τομέα και, 
δεύτερον, να μεταβιβάσουν τους επιχειρηματικούς κινδύνους της 
παρεχόμενης υπηρεσίας από το Δημόσιο στον Ιδιωτικό Τομέα.  

Η μεγαλύτερη οικονομική αποδοτικότητα (value for money) και η 
κατανομή του επιχειρηματικού κινδύνου (risk allocation) αποτελούν, 
επομένως, ουσιώδη στοιχεία των έργων ΣΔΙΤ. Εάν δεν μπορούν να 
επιτευχθούν, τότε θα πρέπει να εφαρμοστούν οι παραδοσιακές μέθοδοι 
των δημόσιων συμβάσεων. Εκεί πάντως που μπορούν να επιτευχθούν 
και ο δημόσιος τομέας έχει επιλέξει τις διαδικασίες των ΣΔΙΤ, 
δημιουργείται μια νέα σχέση δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που διαφέρει 
ριζικά από εκείνες των δημοσίων προμηθειών με τα κατασκευαστικά 
συμβόλαια που συνάπτει ο δημόσιος τομέας ή με τις εκμισθώσεις με 
πλήρη ανάληψη του κόστους επισκευών και των ασφαλειών. Στην 
περίπτωση των Συμπράξεων, ο ιδιωτικός τομέας είναι υπεύθυνος για 
την κατασκευή και τη διάθεση ενός κτιρίου, τη συντήρηση και τις 
επισκευές του και τη διαχείριση των εγκαταστάσεων.  

Οικονομική αποδοτικότητα (Value for money)  

Ο ιδιωτικός τομέας δεν μπορεί να αναμένει ότι θα συγκεντρώσει 
πόρους πιο οικονομικά από ό,τι ο δημόσιος. Συνεπώς, η συμμετοχή του 
στα έργα ΣΔΙΤ είναι συμφέρουσα για το Δημόσιο μόνον εφόσον 
συνεισφέρει κάποια επιπλέον οφέλη (οικονομική αποδοτικότητα της 
δαπάνης / σχέση κόστους - οφέλους). Αυτό συνεπάγεται τη σύγκριση 
του πρόσθετου κόστους της ιδιωτικής χρηματοδότησης με τα πρόσθετα 
οφέλη που συνεισφέρει στο δημόσιο τομέα. Για να προσδιορισθούν 
αυτά τα πρόσθετα οφέλη, οι προσφορές του ιδιωτικού τομέα 
συγκρίνονται συνήθως με μια υποθετική εναλλακτική χρηματοδότηση 
από το ίδιο το Δημόσιο.  
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Κατά τον υπολογισμό της οικονομικής αποδοτικότητας, αποτιμάται 
η μεταβίβαση των κινδύνων στον Ιδιωτικό Τομέα, ο οποίος οφείλει να 
αποδείξει ότι έχει αποδεχθεί τις ευθύνες για τους κινδύνους (όπως 
παραβίαση προθεσμιών κατασκευής, συντήρησης και ανανέωσης) που 
προηγουμένως θα ανήκαν στο δημόσιο τομέα και ότι η εξοικονόμηση 
πόρων που συνεπάγεται η μεταβίβαση κινδύνων στον ιδιωτικό τομέα 
ξεπερνά τις εμφανείς επιπλέον δαπάνες του έργου ή της υπηρεσίας.  

Ο βασικός στόχος της αναθέτουσας αρχής σε κάθε περίπτωση είναι 
να διασφαλιστεί η μεγαλύτερη δυνατή οικονομική αποδοτικότητα της 
Σύμπραξης. Συνήθως αυτό ισοδυναμεί με ελαχιστοποίηση της 
οικονομικής συμμετοχής στο έργο. Τη διασφάλιση αυτή θα την επιδιώξει 
μέσα από το συνδυασμό τριών συνιστωσών:  

 • της επιλογής του εταίρου με τον οποίο θα συμβληθεί,  

 • της δυναμικής και αυστηρά ανταγωνιστικής διαδικασίας επιλογής 
του εταίρου  

 • και του τρόπου με τον οποίο θα διαρθρώσει τους εμπορικούς και 
συμβατικούς όρους με την Εταιρεία Ειδικού Σκοπού 
(συμπεριλαμβάνοντας, ειδικότερα, την προσφορότερη μεταβίβαση 
των κινδύνων).  

Σε γενικές γραμμές, οι αναθέτουσες αρχές επιδιώκουν να 
επιλέγουν τις προσφορές με τη χαμηλότερη οικονομική συμμετοχή (σε 
καθαρές τρέχουσες τιμές για όλη τη διάρκεια της σύμβασης), 
αναγνωρίζοντας, όμως, ότι η οικονομική αποδοτικότητα εξαρτάται, 
μεταξύ άλλων, από την τιμή, την ποιότητα και την έκταση των 
μεταβιβαζόμενων κινδύνων. Η χαμηλότερη τιμή δεν αντιπροσωπεύει 
πάντοτε και τη μεγαλύτερη αποδοτικότητα.  

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η οικονομική αποδοτικότητα 
καθορίζεται από τη σύγκριση των προσφορών που υποβάλλονται, ώστε 
να καθοριστεί η «πλέον συμφέρουσα οικονομικά». Είναι φυσικό, 
ωστόσο, ότι οι αναθέτουσες αρχές προχωρούν στη σύγκριση αυτή με 
βάση μια θεωρητική συγκριτική κοστολόγηση από το Δημόσιο Τομέα.  

Μια γενική αρχή είναι ότι η οικονομική αποδοτικότητα βελτιώνεται 
με τη μεταβίβαση ενός βαθμού επιχειρηματικού κινδύνου στον ιδιωτικό 
τομέα, αλλά έως ένα όριο, που καθορίζεται ως άριστο. Πέρα από αυτό 
το σημείο, κάθε επιπλέον μεταβίβαση κινδύνου θα οδηγήσει στη μείωση 
της αποδοτικότητας. Η μεγαλύτερη οικονομική αποδοτικότητα ενός 
έργου προκύπτει από τον άριστο συνδυασμό του κόστους εφ’ όρου 
ζωής, του οφέλους και των κινδύνων που αυτό συνεπάγεται.  
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Δημόσια Συγκριτική Κοστολόγηση  

Ο έλεγχος της οικονομικής αποδοτικότητας ενός έργου γίνεται, 
συνήθως, με βάση μια Δημόσια Συγκριτική Κοστολόγηση (ΔΣΚ) .  

Η ΔΣΚ μπορεί να οριστεί ως η υποθετική κοστολόγηση μιας 
παροχής, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων που αυτή συνεπάγεται, 
από το Δημόσιο Τομέα ως προμηθευτή (κατά τον παραδοσιακό τρόπο 
των δημοσίων προμηθειών), έναντι μιας παροχής με τις ίδιες 
προδιαγραφές από μία ΣΔΙΤ.  

Για να είναι αξιόπιστο μέτρο σύγκρισης, η ΔΣΚ πρέπει να:  

 • διατυπώνεται σε καθαρή τρέχουσα αξία  

 • στηρίζεται σε πρόσφατες μεθόδους παραγωγής της 
συγκεκριμένης παροχής από το δημόσιο τομέα  

 • συνυπολογίζει τους επιχειρηματικούς κινδύνους που θα 
αντιμετωπίζονταν με τον παραδοσιακό τρόπο των δημοσίων 
προμηθειών.  

Η ΔΣΚ πρέπει, επομένως, όχι μόνο να αντικατοπτρίζει ορισμένες 
δαπάνες των δημοσίων προμηθειών, αλλά και τις δαπάνες συντήρησης 
«εφ’ όρου ζωής» της υποδομής που δημιουργείται. Επιπλέον, η ΔΣΚ 
πρέπει να αντικατοπτρίζει τον κίνδυνο ότι πιθανώς θα προκύψουν νέες 
δαπάνες κατά τη διάρκεια ζωής του έργου (σε λογαριασμό του 
προμηθευτή). Είναι απαραίτητο να αποτιμηθεί ο αντίκτυπος αυτών των 
κινδύνων στο κόστος, να υπολογιστούν οι πιθανότητες εμφάνισής τους 
και να προσαρμοστεί αναλόγως η κοστολόγηση. Η ΔΣΚ πρέπει να 
συνυπολογίσει εκτενώς το σύνολο των κινδύνων, προκειμένου να 
διασφαλίσει ότι μπορούν να συγκριθούν έγκυρα οι προσφορές τόσο 
μεταξύ τους όσο και με την ίδια τη ΔΣΚ.  

Ένας από τους στόχους του ελέγχου της οικονομικής 
αποδοτικότητας είναι επομένως η απευθείας σύγκριση της κατ΄ 
εκτίμηση αξίας της ΔΣΚ με την κατ΄ εκτίμηση αξία της καλύτερης 
προσφοράς ΣΔΙΤ. Είναι σαφές ότι καθώς το κόστος χρηματοδότησης για 
το δημόσιο τομέα (που διαθέτει την υπέρτατη πιστοληπτική ικανότητα) 
θα είναι πάντα χαμηλότερο από ότι για τον ιδιωτικό, η οικονομική 
αποδοτικότητα μπορεί να επιτευχθεί μόνον με τον καλύτερο επιμερισμό 
του κινδύνου, και την αποτελεσματικότητα ως προς τις δαπάνες και 
άλλους τομείς που διαθέτει ο ιδιωτικός τομέας ως προμηθευτής (έναντι 
του δημόσιου τομέα ως προμηθευτή).  
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Σχήμα 1: ΔΣΚ και οικονομική αποδοτικότητα 

 
 

7.3 Κόστος κεφαλαίου: Ιδιωτικός και Δημόσιος τομέας 

Υπάρχει ένα κόστος από από τη χρήση χρηματοδοτικών πόρων από 
τη μεριά της Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του επιπλέον κόστους 
του ιδιωτικού τομέα να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση στην αγορά. Το 
μεγαλύτερο μέρος της διαφοράς μεταξύ του κόστους των δημόσιων και 
ιδιωτικών χρηματοδοτήσεων προκαλείται από μια διαφορετική 
προσέγγιση στην αξιολόγηση του κινδύνου.  

Χαρακτηριστικά, ο ιδιωτικός τομέας λαμβάνει υπόψη τον κίνδυνο 
μειώνοντας τις μελλοντικές χρηματικές εισροές. Ένας ιδιαίτερα 
σημαντικός κίνδυνος για τον ιδιωτικό τομέα είναι το κόστος κεφαλαίου 
και το επίπεδο του return on capital, που καθορίζεται καθολικά 
σύμφωνα με τους κινδύνους που αξιολογούνται στο project. Στην 
ιδιωτική χρηματοδότηση (PFI), η αναμενόμενη  rate of return για τον 
ιδιωτικό τομέα, λαμβάνει υπόψη τα κόστη που έχουν σχέση με το την 
προμήθεια ιδιωτικού κεφαλαίου και επίσης αναζητά να εκτιμήσει τους 
ευρύτερους κινδύνους, ώστε που έχουν σχέση με τη χρηματοδότηση 
του έργου μέσα από δανεισμό. 

Η προοπτική των σχετικά σταθερών εισοδημάτων για 20-30 έτη 
προμηνύει καλά για μια χρεογραφοποίηση αυτών των εισροών, τα οποία 
μπορούν να είναι δυνατά ακόμη και πριν από την ολοκλήρωση του 
προγράμματος. 
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7.4 Πηγές Εξωτερικής Χρηματοδότησης 

Η σχέση ανάμεσα στη Χρηματική Αξία ενός Εργου και στις 
Προβλέψεις Εσόδων που θα προσπορίσει η λειτουργία του, καθορίζει το 
εάν το Εργο αυτοχρηματοδοτείται από τον ιδιωτικό τομέα, ή 
συγχρηματοδοτείται και με το Δημόσιο, εάν το Εργο δανειοδοτείται ή 
όχι από Εμπορικές Τράπεζες και, γενικά, εάν κατασκευάζεται μέσα στα 
πλαίσια μιας Σύμβασης Παραχώρησης. Τη σχέση αυτή επιζητούν με τα 
Χρηματοδοτικά τους Σχέδια οι Ομιλοι που συμμετέχουν στους 
αντίστοιχους διαγωνισμούς.  

Σχήμα 2 : Πηγές Χρηματοδότησης Έργου Παραχώρησης 

 

Η μελέτη σκοπιμότητας ενός Δημόσιου Εργου αναλύει και αξιολογεί 
κατ'αρχήν το Εργο με καθαρά εθνικά και κοινωνικά κριτήρια. Η σχέση 
ανάμεσα στη δαπάνη ενός Δημόσιου Εργου και στο κοινωνικό όφελος, 
που αυτό θα προσφέρει, καθορίζει την απόφαση υλοποίησής του. 
Απόφαση που εναπόκειται στο Δημόσιο. Το Εργο μπορεί να 
κατασκευασθεί κατ' αρχάς σαν Δημόσιο, χρηματοδοτούμενο από τις 
Δημόσιες Επενδύσεις. 
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7.5 Χρηματική Αξία Έργου Παραχώρησης 

Η Χρηματική Αξία ενός Εργου Παραχώρησης, είναι το άθροισμα: 

της Χρηματικής Αξίας Μελετών-Κατασκευών του έργου, η οποία 
συνήθως εκφράζεται με ένα κατ' αποκοπή τίμημα μη αναθεωρημένο 
(fixed lump sum price). 

• των λειτουργικών δαπανών του Αναδόχου Παραχώρησης 
κατά τη διάρκεια της κατασκευής.  

• των διαχρονικών δαπανών του Αναδόχου κατά την περίοδο 
εκμετάλλευσης.  

• των δαπανών του Αναδόχου και του Κατασκευαστή για τις 
Ασφαλιστικές καλύψεις, την Περίοδο Κατασκευής.  

 Το Χρηματοδοτικό Σχέδιο που συντάσσεται, βασίζεται φυσικά 
πάνω στη Χρηματική Αξία του Εργου.  

7.6 Το Χρηματοδοτικό Σχέδιο 

Το Χρηματοδοτικό Σχέδιο εκπονείται από τον προσφέροντα Όμιλο 
σε στενή συνεργασία με τους Οικονομικούς Συμβούλους του. 
Διαμορφώνεται λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις όλων των εμπλεκομένων 
μερών και τους όρους των τευχών Δημοπράτησης. Εχει κύριο στόχο το 
να γίνει αποδεκτό από τη Διεθνή Χρηματοοικονομική αγορά. 
Επηρεάζεται από το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του Εργου και τη 
συνολική Περίοδο Παραχώρησης. Βασίζεται σε Μακροοικονομικές 
Υποθέσεις και σε Λογιστικές και Φορολογικές Αρχές. Αναλύει τις 
προβλεπόμενες χρηματοδοτικές ανάγκες του Παραχωρησιούχου κατά 
την Περίοδο της Κατασκευής και τις αντίστοιχες πηγές 
Χρηματοδότησης. 

Προβλέποντας και αναλύοντας τη βιωσιμότητα του Έργου, 
λαμβάνονται σοβαρά υπόψη οι κοινωνικοοικονομικοί στόχοι, τους 
οποίους καλείται να επιτύχει το Έργο και οι οικονομικές παράμετροι που 
θα αναλυθούν από τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, πριν αποφασίσουν 
οριστικά τη χρηματοδότησή του. 

Με την επιλογή ενός Οικονομικού Προτύπου και με συνδυασμούς 
διαφόρων κυκλοφοριακών προβλέψεων και τιμολόγησης διοδίων, 
λαμβάνοντας υπόψη και τις προαναφερόμενες προβλέψεις/υποθέσεις, 
διαμορφώνονται τελικά διάφορα σενάρια για την οικονομική 
βιωσιμότητα του Έργου. 

Εφόσον τα σενάρια που στηρίζονται σε ρεαλιστικές και 
συντηρητικές παραδοχές, παρέχουν εύλογο λόγο κάλυψης των 
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τραπεζικών δανείων και αποδεκτή απόδοση κεφαλαίου στην επένδυση 
των Μετόχων, επηρεάζεται θετικά η αξιολόγηση του Εργου από τα 
χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα. 

7.7 Οι οικονομικές δεσμεύσεις των εμπλεκομένων 

Εφόσον ληφθεί η πολιτική απόφαση για την κατασκευή ενός έργου 
με Παραχώρηση και κατά το διενεργούμενο διαγωνισμό επιλεγεί ο 
υποψήφιος (προσωρινός) Ανάδοχος, μια ουσιαστική διαπραγμάτευση 
επί οικονομικών και νομικών θεμάτων ξεκινά, προκειμένου να 
διευκρινισθούν οι όροι της Σύμβασης Παραχώρησης. 

Θεωρούμε σκόπιμο να κάνουμε μία επιλεκτική αναφορά των 
σημαντικότερων αρχών και εννοιών που διέπουν τις Διαπραγματεύσεις 
και ένα σύντομο σχολιασμό. 

Θέματα χρηματοδότησης 

Oι ιδιωτικοί φορείς που αναλαμβάνουν την εκτέλεση έργων ή / και 
την παραχή υπηρεσιών στο πλαίσιο συμπράξεων, οφείλουν να 
προσκομίζουν στους δημόσιους φορείς βεβαιώσεις από τις οποίες να 
προκύπτει η διαθεσιμότητα χρηματοδότησης που επαρκεί για την 
εκπλήρωση του συνόλου των υποχρεώσεων που αναλαμβάνονται από 
τους δημόσιους αυτούς φορείς.  

Στη χρηματοδότηση της εκτέλεσης των έργων και υπηρεσιών που 
υπάγονται στον παρόντα νόμο, μπορούν να συμμετέχουν και οι 
δημόσιοι φορείς. H συμμετοχή αυτή, μπορεί να είναι σε χρήμα ή σε 
είδος. Στην τελευταία περίπτωση, μπορεί να έχει τη μορφή 
ανταλλαγμάτων, όπως ενδεικτικά: παραχώρηση ακινήτων κατά χρήση 
(εν όλω ή εν μέρει), παραχώρηση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί 
ακινήτων, εκχώρηση δικαιωμάτων εκμετάλλευσης έργων κ.λπ. Στις 
περιπτώσεις του προηγουμένου εδαφίου τα δικαιώματα που 
χορηγούνται από τους ιδιωτικούς φορείς δεν μπορεί να εκτείνονται και 
στο διάστημα που ακολουθεί τη λήξη της Σύμβασης Σύμπραξης.  

Oι δημόσιοι φορείς δύνανται να συνάπτουν συμβάσεις με τους 
δανειστές των ιδιωτικών φορέων, με τις οποίες να αναλαμβάνουν και 
έναντι αυτών το σύνολο ή μέρος των υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν 
με τις Συμβάσεις Σύμπραξης.  

Συμβάσεις Σύμπραξης που προβλέπουν λύση της σύμβασης σε 
περίπτωση που ιδιωτικός φορέας επιτύχει συγκεκριμένη μέγιστη 
απόδοση ιδίων κεφαλαίων πρέπει να εγκρίνονται με απόφαση της ΔEA, 
που λαμβάνεται κατόπιν αιτιολογημένης γνώμης της EΓA. 
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Δομή χρηματοδοτικού σχήματος ΣΔΙΤ 

 
Εγγυήσεις της περιόδου λειτουργίας του Εργου που καθιστούν 
δυνατή τη χρηματοδότηση του, με δάνεια. 

Στα Εργα της Παραχώρησης, το Δημόσιο παραμένει γενικά ο 
ιδιοκτήτης του παραχωρηθέντος αγαθού, που ενσωματώνεται στον 
Δημόσιο Τομέα, όσο προχωρεί η κατασκευή του. Συνεπώς, οι μόνες 
εγγυήσεις που ο Ανάδοχος διαθέτει στους Δανειστές του, είναι Νομικές 
Εγγυήσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση και αναφέρονται, φυσικά, 
στην Περίοδο Λειτουργίας του Εργου. Αυτές οι Εγγυήσεις είναι 
αναντικατάστατες, προκειμένου να επιτευχθεί χρηματοδότηση από τις 
Τράπεζες.  Η φύση των Εγγυήσεων αυτών είναι ποικίλη:  

• Καθαρά Τραπεζικές Εγγυήσεις.  

Σε αυτή την περίπτωση ο Αναθέτων μπαίνει εγγυητής. Αυτό 
σημαίνει ότι υποχρεώνεται σε περίπτωση αδυναμίας του Αναδόχου, να 
αναλάβει την εξόφληση των δανείων του. Φυσικά Μπορεί να 
αναφέρονται σε δικαίωμα των Δανειστών για υποκατάσταση του 
Αναδόχου κατά την περίοδο της εκμετάλλευσης του Εργου. Αυτή η 
υποκατάσταση θα μπει σε πράξη σε περίπτωση αδυναμίας του Αναδόχου 
να εξοφλήσει τους δανειστές του.  
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• Σημαντικές δεσμεύσεις του Αναθέτοντα.  

Ετσι, στην περίπτωση του τούνελ της Μάγχης, το Γαλλικό Κράτος 
δεσμεύτηκε να ευνοήσει την κυκλοφορία του τούνελ, δημιουργώντας 
προς αυτό σιδηροδρομικές και οδικές προσβάσεις. Είναι γεγονός ότι η 
οικονομική και νομική σταθερότητα ενός κράτους είναι μία σημαντική 
Εγγύηση για τον Ανάδοχο και φυσικά για τις Τράπεζες που τον 
δανειοδοτούν.  

Οικονομικές Εισφορές Αναδόχων  

Οι Εισφορές αυτές δεν απαιτούνται εάν το έργο είναι ιδιαίτερα 
αποδοτικό ή εαν η νομοθεσία τις απαγορεύει. Εχουν σκοπό να 
ισορροπήσουν το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης του έργου, 
ελαφρώνοντας το κόστος της αρχικής επένδυσης που πρέπει να 
χρηματοδοτηθεί από τον ανάδοχο. Πράγματι τα Μεγάλα Εργα Υποδομής 
αποτελούν επενδύσεις αποδοτικότητας σίγουρης, αλλά μακροπρόθεσμης 
και η διάρκεια των τραπεζικών δανείων τους είναι πολύ μικρή σε 
σύγκριση με τη διάρκεια των οικονομικών τους αποσβέσεων. 

Οι ελκυστικές εισφορές μπορεί να είναι μόνο οικονομικές όπως 
επιδοτήσεις, προκαταβολές εξοφλήσιμες αργότερα από τον Ανάδοχο ή 
ακόμα και συμμετοχές στο εταιρικό κεφάλαιο. Μπορεί επίσης να 
συνίστανται σε εισφορές σε είδος και αυτή η λύση είναι συχνά ωφέλιμη 
και για τους δύο. Ετσι, για παράδειγμα, στην περίπτωση των 
Αυτοκινητοδρόμων που δημοπρατούνται σήμερα στη χώρα μας με 
Παραχώρηση, το Δημόσιο εισφέρει στον Ανάδοχο τα κυκλοφοριακά 
έσοδα άλλων σε λειτουργία οδικών αξόνων.  

7.8  Διάρκεια Παραχώρησης - Διανομή κερδών 

Μια άλλη σημαντική έννοια είναι η σχετική με τη διάρκεια της 
παραχώρησης. Εχει σχέση άμεση με τη διάρκεια της οικονομικής 
απόσβεσης παραχωρηθέντος αγαθού. Για Μεγάλα Εργα Υποδομής, η 
διάρκεια αυτή είναι μεγαλύτερη από τη διάρκεια των τραπεζικών 
δανείων. Τούτο μπορεί να απαιτήσει την ανάγκη της 
επαναχρηματοδότησης του Αναδόχου κατά τη διάρκεια της 
εκμετάλλευσης. Η διάρκεια της παραχώρησης για Εργα Υποδομής 
μπορεί να φτάσει τα 50 χρόνια  

Μεταξύ των ερωτημάτων που δημιουργεί στον Αναθέτοντα ο 
μεγάλος χρόνος διάρκειας της παραχώρησης είναι και το πώς, πέρα από 
το συμφωνηθέν κέρδος που αμοίβει τους αναληφθέντες από τον 
Ανάδοχο επιχειρηματικούς  κινδύνους, το καθαρό έσοδο, πέραν του 
προεκτιμηθέντος, που ενδεχομένως θα παρουσιασθεί στο τέλος της 
παραχώρησης, θα μοιρασθεί από τους αντισυμβαλλόμενους κατά τρόπο 
αμοιβαία ευνοϊκό.  
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Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, θα πρέπει να 
διευκρινισθεί, το πώς, σε περίπτωση που η πραγματική απόδοση του 
Εργου υπερβαίνει τελικά τις προβλέψεις και προεκτιμήσεις, το Δημόσιο 
θα συμμετέχει στην ωφέλεια. Συχνά το υπερέσοδο που έχει προκύψει 
από την εκμετάλλευση ενός πρώτου παραχωρηθέντος έργου, μπορεί να 
ανακυκλωθεί με μια τροποποίηση της αρχικής σύμβασης παραχώρησης, 
προκειμένου να χρηματοδοτήσει εν μέρει ή και καθ� ολοκληρίαν, την 
εκτέλεση ενός άλλου έργου. 

Σε άλλες περιπτώσεις, όταν εξοφληθούν τα Δάνεια και οι Μέτοχοι 
του Αναδόχου εισπράξουν τα κεφάλαιά τους με την προσυμφωνημένη 
απόδοση, το Εργο επιστρέφεται στον Αναθέτοντα. Αντίστοιχα, εάν η 
πραγματική απόδοση του Εργου υστερεί ουσιωδώς των προβλέψεων, 
πρέπει οι Επενδυτές και οι Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί να τύχουν μιας 
λογικής κάλυψης απόν τον Αναθέτοντα. 

7.9 Καθορισμός Τελών 

Ο τρόπος καθορισμού των εισπραττομένων από τους χρήστες 
τελών αποτελεί μια άλλη σημαντική ρήτρα της ισορροπίας της 
σύμβασης. Είναι απόλυτα προφανές ότι, για να επιτύχει μια τραπεζική 
χρηματοδότηση, ο Ανάδοχος πρέπει να μπορέσει να αποδείξει το 
επίπεδο των εσόδων του από την εκμετάλλευση. Από τα έσοδα αυτά 
εξαρτάται η ικανότητά του να εξοφλήσει τους δανειστές του. Τα έσοδα 
αυτά εξαρτώνται, αφενός από την πραγματοποιούμενη κυκλοφοριακή 
κίνηση και αφετέρου από τη διάρθρωση των διοδίων. 

7.10 Ο ρόλος των τραπεζών στις ΣΔΙΤ 

Οι τράπεζες από τη μεριά τους έχουν πολύ σημαντική συνεισφορά 
στα ΣΔΙΤ, καθώς: 

• χρηματοδοτούν συγκεκριμένο έργο και όχι την ίδια την 
επιχείρηση 

• εξασφαλίζονται από τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της 
επιχείρησης και από εγγυήσεις των μετόχων 

• η αποπληρωμή των δανείων γίνεται από λειτουργικά 
περισσεύματα του έργου (εκχώρηση μελλοντικών 
απαιτήσεων) 

Ο ρόλος των τραπεζών στα έργα ΣΔΙΤ είναι: 

• χορήγηση δανείων ή εγγυητικών επιστολών 

• συντονισμός της χρηματοδότησης κλπ. (Arranging Bank, 
Modeling Bank, Security Agent) 
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• συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο του παραχωρησιούχου/ 
αναδόχου 

• παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ιδιώτες και 
αναθέτουσες αρχές 

• λειτουργία ως ανάδοχος του παραχωρησιούχου για εισαγωγή 
στο ΧΑΑ ή παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για πώληση 
μετοχών 

Ο ρόλος των τραπεζών στα Δημόσια έργα αναμένεται να είναι 
ακόμα πιο σημαντικός το μέλλον, καθώς μέχρι τα μέσα του 2006 
αναμένεται να δημοπρατηθούν δημόσια έργα προϋπολογισμού 7 δισ. 
ευρώ περίπου. 

Ο ρόλος των τραπεζών στη Χρηματοδότηση ΣΔΙΤ 

 
Επίσης, οι τράπεζες θα κληθούν να χρηματοδοτήσουν τις 

κατασκευαστικές εταιρίες, να εκδώσουν εγγυητικές επιστολές και να 
καλύψουν μέρος της αρχικής χρηματοδότησης των έργων αυτών. 

Οι κρίσιμοι παράγοντες στους οποίους εστιάζουν οι τράπεζες 
προκειμένου να αξιολογήσουν τα έργα ως προς τη χρηματοοικονομική 
τους πλευρά είναι: 

• Επίδραση εκπτώσεων στη χρηματοοικονομική κατάσταση του 
κατασκευαστή 

• Ρεαλιστικότατα του αναλυτικού χρονοδιαγράμματος 
εκτέλεσης του έργου 
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• Αναλυτική αξιολόγηση της ικανότητας του κατασκευαστή να 
υλοποιήσει το έργο 

• Συστηματική παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης του 

έργου 

Παγκόσμια Τράπεζα 

Η εμπειρία και η άποψη της Παγκόσμιας Τράπεζας (ως 
χρηματοδοτικός οργανισμός), συνοψίζεται στο εγχειρίδιο «Συμβάσεις 
Παραχώρησης για Υποδομές: Ένας οδηγός για την Οργάνωση και 
Απονομή τους». Εν ολίγοις: 

• Προτείνεται ένα πλαίσιο σχεδιασμού και οργάνωσης των 
Συμβάσεων Παραχώρησης, συμπεριλαμβανόμενων τεχνικών 
αξιολόγησης του έργου και πλαισίου σωστής κατανομής του 
ρίσκου. 

• Προτείνεται πλαίσιο κατακύρωσής τους- πλαίσιο 
διαπραγματεύσεων, σύσταση σύμβασης και επιλογή 
αναδόχου. 

• Αναλύεται το θεσμικό πλαίσιο των Συμβάσεων Παραχώρησης. 

• Αναλύεται ο ρόλος της κυβέρνησης (δηλαδή του Δημόσιου 
Τομέα).  

Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι οι προτάσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας 
προκύπτουν έπειτα από συγκριτική αξιολόγηση διεθνών πρακτικών και 
συνάγουν με αυτές της ΕΕ.  

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 

Η ΕΤΕ κατέχει ένα σημαντικό ρόλο στη χρηματοδότηση ΣΔΙΤ. Η 
εμπειρία της αποδεικνύει ότι η συμμετοχή Τραπεζών μπορεί να 
αποτελέσει ουσιαστική βοήθεια εφόσον (α) εμπλακούν εξαρχής στη 
φάση αξιολόγησης του έργου και (β) διατηρήσουν την ανεξαρτησία 
τους έναντι των συμφερόντων των υπολοίπων συμβαλλόμενων μερών. 

Οι δύσκολες περιπτώσεις ΣΔΙΤ που η ΕΤΕ αντιμετώπισε έως σήμερα 
αφορούσαν στα έργα υποδομής μεταφορών. Αυτό αφενός είναι 
συνέπεια της δομής του χαρτοφυλακίου της ΕΤΕ (87% των 
χρηματοδοτήσεων αφορούν στον τομέα των μεταφορών), αφετέρου, η 
ίδια η Τράπεζα επισήμως αναφέρει ότι η επένδυση σε υποδομή 
μεταφορών χαρακτηρίζεται συνήθως από σημαντικούς 
κοινωνικοοικονομικούς και οικονομικούς κινδύνους, των οποίων η 
αξιολόγηση και κατανομή πρέπει να γίνει σωστά και έγκαιρα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 

8.1 Προτάσεις για την εφαρμογή των ΣΔΙΤ στην Ελλάδα 

Πρόσφατα η Price House Coopers δημοσίευσε μια μελέτη υπό τον 
τίτλο «H ανάπτυξη των ΣΔΙΤ σε μια Νέα Ευρώπη». Η μελέτη αυτή μεταξύ 
άλλων αναφέρει ότι η  προσέγγιση των ΣΔΙΤ πρέπει να είναι μια 
συνειδητή επιλογή και των δύο φορέων (Δημόσιου και Ιδιωτικού) και όχι 
μια λύση ανάγκης λόγω έλλειψης δημοσίου κεφαλαίου. Επίσης, πρέπει να 
γίνεται μια εξ’ αρχής αξιολόγηση κόστους και ωφελειών ανά φορέα. 

Σύμφωνα με τη μελέτη, η ΣΔΙΤ πρέπει να σχεδιασθεί σωστά, δηλαδή 
πρέπει να εξεταστούν όλες οι πιθανές δομές ΣΔΙΤ που υπάρχουν και να 
επιλεγεί η κατάλληλη κατά περίπτωση έργου. Η ίδια δομή που πέτυχε σε 
ένα έργο μπορεί να αποτύχει σε κάποιο άλλο. Η επιλογή του αναδόχου 
(ιδιώτη συνεργάτη), αν είναι δυνατό πρέπει να βασίζεται σε πλήρη γνώση 
της επιχείρησης, κι όχι απλά να επιλέγεται ο πλειοδότης. 

Βάσει εμπειριών από ευρωπαϊκές ή μη χώρες που έχουν εισάγει 
επιτυχώς την πρακτική ΣΔΙΤ στην κατασκευή των έργων υποδομής 
μεταφορών, γενικά προαπαιτούνται: 

• Απόλυτη πολιτική δέσμευση από πλευράς Κυβερνήσεως 

• Δημιουργία κέντρου πληροφόρησης, ενημέρωσης και υποστήριξης 
των ΣΔΙΤ, το οποίο να καθοδηγεί και να βοηθά με τις γνώσεις του 
τόσο τον ιδιωτικό, όσο και το δημόσιο φορέα με τις νομικές 
διαδικασίες των έργων παραχώρησης. 

• Σωστή αξιολόγηση κόστους και ωφελειών ανά φορέα 

• Ορθολογική κατανομή του κινδύνου ανά περίπτωση 

• Κατάρτιση του αρμόδιου ανθρώπινου δυναμικού στο δημόσιο και 
ιδιωτικό τομέα, που θα φέρουν την ευθύνη διαχείρισης των 
έργων 

• Δημιουργία πιλοτικών εφαρμογών, ώστε να υπάρχει η ευχέρεια 
της μάθησης από τα λάθη του παρελθόντος 

• Διαφάνεια στις διαδικασίες αξιολόγησης και επιλογής αναδόχου, 
απονομής σύμβασης, δικαιώματα συμβαλλομένων κλπ. 

• Σύνταξη ενός Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης μέσα από 
την εφαρμογή των ΣΔΙΤ 
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8.2 Περιπτώσεις επιτυχίας των ΣΔΙΤ 

Αναφέρονται ως λόγοι επιτυχούς υλοποίησης έργων ΣΔΙΤ, τα έργα 
να είναι ενταγμένα σε ευρύτερο σχεδιασμό, να έχουν την αποδοχή από 
τα Ευρωπαϊκά Ταμεία και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, να είναι 
προφανής η αναγκαιότητα, εφικτότητα και βιωσιμότητά τους, να υπάρχει 
πολιτική στήριξής τους, να υπάρχει κατάλληλο επενδυτικό κλίμα και 
κεφάλαια με την οικονομική συνδρομή και εγγυήσεις του δημοσίου, να 
έχουν τεχνική ωριμότητα, να εξασφαλίζεται ο ανταγωνισμός και η 
ικανότητα του αναδόχου να τα σχεδιάσει, χρηματοδοτήσει και 
κατασκευάσει, να διατίθεται ο αναγκαίος χρόνος ολοκλήρωσης των 
διαδικασιών δημοπράτησης και υλοποίησής τους και να υπάρχει το 
κατάλληλο Νομικό Πλαίσιο. Μπορεί αυτές να εκληφθούν και ως 
προϋποθέσεις επιτυχούς εφαρμογής του θεσμού για τη συνέχεια.  

Πρέπει να συνυπολογιστούν όλοι οι λόγοι που οδήγησαν άλλες ΣΔΙΤ 
σε επιτυχία και άλλες σε αποτυχία. Ωστόσο, σκόπιμο είναι να αναφερθεί 
ότι χρειάζεται να συμμετέχουν θεσμικοί και ιδιώτες επενδυτές, εγχώριες 
ιδιωτικές τράπεζες και ασφαλιστικοί φορείς στην χρηματοδότησή των 
εγχώριων ΣΔΙΤ.  

Θεωρείται βαρύνουσα η κοινωνική αποδοχή, πολύ περισσότερο από 
τα έργα που εκτελούνται με τον συνήθη τρόπο, η οποία εξασφαλίζεται 
μόνο αν το έργο είναι απολύτως αναγκαίο, έχει πεισθεί η κοινή γνώμη 
πως δεν γινόταν αλλιώς παρά μόνο με ΣΔΙΤ και πως η σχέση ποιότητας 
προς προσφερόμενη υπηρεσία είναι ικανοποιητική. Η αποδοχή των 
επιτυχών μέχρι σήμερα έργων ΣΔΙΤ οφείλεται ακριβώς σ΄ αυτό και μόνο 
έτσι μπορεί να ξεπεραστούν οι αντιδράσεις για την οικονομική 
επιβάρυνση των πολιτών. 

Προτείνεται να δίνει εξαρχής το δημόσιο τους γενικούς 
περιβαλλοντικούς όρους, τις προδιαγραφές και τους λοιπούς 
περιορισμούς και να μην δίνει τεχνική προμελέτη. Να αποζημιώνει τους 
συμμετέχοντες στον ανταγωνιστικό διάλογο στα επιμέρους στάδιά του και 
να τυποποιήσει την διαδικασία ώστε να διασφαλίζεται ο ανταγωνισμός, 
και οι αρχές διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης. 

Για την εφαρμογή του θεσμού προτείνει τον κεντρικό συντονισμό 
από το ΥΠΟιΟ μέσω ειδικής υπηρεσίας, διασπορά ανά Υπουργείο αλλά και 
περιφερειακά αργότερα, τα αρχικά πιλοτικά έργα να είναι κεντρικά και να 
εξασφαλιστεί η συμμετοχή και απόκτηση εμπειρίας από ικανό ανθρώπινο 
δυναμικό και όχι μόνο μέσω συμβούλων. Σε κάθε περίπτωση η 
υλοποίηση του θεσμού να ξεκινήσει από έναν μικρό αριθμό έργων που να 
υπηρετούν στόχους μακράς πνοής, ενταγμένα στον κεντρικό αναπτυξιακό 
σχεδιασμό και να μην γίνουν με μικτά σχήματα δημοσίου – ιδιωτών γιατί 
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και συγχέονται οι ρόλοι και οι ευθύνες του καθενός αλλά και γιατί το 
δημόσιο γίνεται έτσι δισυπόστατο με ρόλους και μετόχου και παραλήπτη 
της υπηρεσίας. 

Ως ευρύτερα κριτήρια αναφέρονται η ένταξη των έργων στον Εθνικό 
Σχεδιασμό, το μέγεθος των έργων να είναι μεγάλο, η τεχνική ωριμότητά 
τους, η κοινωνική αποδοχή κ.ά. Προτείνει ως κριτήρια επιλογής της 
μεθόδου υλοποίησης έργων μέσω ΣΔΙΤ να είναι η αδυναμία 
χρηματοδότησης και γενικότεροι δημοσιονομικοί λόγοι, τα έργα να είναι 
αυταπόδεικτα αναγκαία και αποδεκτά από την κοινωνία και εφόσον 
προσφέρεται έτσι προσθετική αξία σ΄ αυτά.  

Προτείνεται όμως μελλοντικά η γενικευμένη εφαρμογή του θεσμού 
και σε έργα περιφερειακά και σε έργα των Ο.Τ.Α με παράλληλη 
νομοθετική κάλυψη μεταφοράς των δημοτικών τελών (π.χ έργα 
αποχετεύσεων) ενώ προτείνεται και η «αξιοποίηση» κεφαλαίων των 
Ασφαλιστικών Ταμείων και της αγοράς Ομολόγων στην χρηματοδότηση 
των έργων ΣΔΙΤ.  

Τέλος, θα πρέπει να καταγραφούν οι λόγοι για τους οποίους η χώρα 
δεν είχε την αναμενόμενη αναπτυξιακή πορεία και να γίνει μια 
τοποθέτηση σχετικά με τις οικονομικές δυνατότητες  της πλειοψηφίας του 
πληθυσμού. Επίσης, πρέπει να αναπτυχθούν εύλογοι προβληματισμοί για 
την διείσδυση των ιδιωτικών κεφαλαίων σε τομείς δημοσίου 
συμφέροντος, όπου μέχρι σήμερα και πολύ περισσότερο αύριο και καμιά 
τοποθέτηση για την εκποίηση των δημόσιων λειτουργιών, υπηρεσιών και 
εγκαταστάσεων. 

8.3 Κριτική περί ΣΔΙΤ 

Οι ΣΔΙΤ αποτελούν μια εναλλακτική λύση για την υλοποίηση 
υποδοµών του Δηµοσίου καθώς και των σχετικών µε αυτών υπηρεσιών 
διαχείρισης και λειτουργίας, ιδίως όταν εκλείπουν οι δημόσιοι πόροι. 
Μπορεί με την υιοθέτηση των ΣΔΙΤ το κράτος να εξοικονομήσει 
πρόσκαιρα πόρους και να τους διαθέσει σε άλλες πιο επείγουσες δράσεις, 
σε παραγωγικότερες επενδύσεις, σε κοινωνικές πολιτικές ή στο 
ανθρώπινο δυναμικό. Με αυτή την έννοια ο θεσμός φυσικά δεν είναι η 
καταστροφή.  

Πρέπει όμως :  

►  να συνεκτιμηθούν σωστά πλήθος αρνητικών συνεπειών και 
παρενεργειών, που συνήθως αποκρύπτονται ή υποβαθμίζονται  

►   να συντρέχουν οι όροι και προϋποθέσεις για την σωστή εφαρμογή 
τους και 
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► να κριθούν τα πάντα από την σκοπιά της εξυπηρέτησης του δημοσίου 
συμφέροντος και του κοινωνικού οφέλους. 

Η τάση γενικευμένης παραχώρησης στον ιδιωτικό τομέα 
δραστηριοτήτων και υπηρεσιών που μέχρι χθες ασκούσε το δημόσιο δεν 
είναι απαραίτητα σωστή. Όχι μόνο γιατί συνήθως αυτές αφορούν τομείς 
κοινωνικούς και εθνικής στρατηγικής ανάπτυξης αλλά και γιατί η μέχρι 
σήμερα εμπειρία από τέτοιες παραχωρήσεις μας δείχνουν πως γίνονται 
τελικά σε βάρος του πολίτη, ενίοτε δε σε βάρος και του εθνικού 
σχεδιασμού. 

Οι ΣΔΙΤ δεν γίνονται «αδαπάνως». Άλλωστε ομολογείται πως η 
ιδιωτική χρηµατοδότηση είναι πιο ακριβή από τη δηµόσια. Ο ιδιώτης που 
χρηματοδοτεί ένα έργο δεν είναι «εθνικός ευεργέτης». Θα εισπράξει το 
κόστος του και μάλιστα πολλαπλάσιο αργά ή γρήγορα, είτε από το κράτος 
είτε από τον πολίτη. Στην πρώτη περίπτωση το δημόσιο χρέος θα αυξηθεί 
έτσι κι αλλιώς και στην καλύτερη περίπτωση θα ετεροχρονιστεί.  

Είναι δε αμφίβολο αν συντρέχουν οι λόγοι που επικαλείται η  
Eurostat για να μην υπολογίζονται στο δημόσιο χρέος οι υποχρεώσεις 
που αναλαμβάνει το Κράτος μέσω ΣΔΙΤ γιατί πολύ δύσκολα ο ιδιώτης 
αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τον κίνδυνο διαθεσιμότητας ή ζήτησης (βλέπε 
Σπάτα, Γέφυρα). Στην δεύτερη περίπτωση επιβαρύνεται πρόσθετα ο 
πολίτης, πράγμα που θεωρούμε αδύνατο, με την σημερινή οικονομική 
κατάστασή του, αλλά και αντιαναπτυξιακό. Με αυτή την συλλογιστική δεν 
συμφωνούμε με τον τρόπο που παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα και 
μειονεκτήματα από τους θιασώτες του θεσμού. Αν συγκρίνουμε τα οφέλη 
του δημόσιου και του ιδιωτικού φορέα, όπως τα παρουσιάζουν, είναι σαν 
ο μόνος κερδισμένος να είναι το δημόσιο.  

Ο νέος θεσμός απαιτεί πλήθος νομοθετικών ρυθμίσεων και αρκετά 
χρονοβόρες διαδικασίες που κάθε άλλο παρά πείθουν για την λεγόμενη 
εξοικονόµηση χρόνου και κόστους. Η πρόβλεψη δε πως, ακόμα κι αν 
θεσμοθετηθούν οι ΣΔΙΤ, θα υπάρχει ανάγκη ειδικού νομοθετικού 
πλαισίου σε πολλές άλλες Συμβάσεις Παραχώρησης πείθει πως κάθε άλλο 
παρά απλούστερη είναι η διαδικασία τους. Οι ΣΔΙΤ όμως κυρίως απαιτούν 
άλλου επιπέδου δημόσια διοίκηση, ενώ σήμερα μας έχουν οδηγήσει να 
μην έχουμε ούτε δημόσια ούτε διοίκηση. Έτσι το πιθανότερο είναι να 
οδηγούμαστε σε πλήρη ιδιωτικοποίηση της διοίκησης στο «βωμό» του να 
καταστεί δυνατή η εφαρμογή και παρακολούθηση των ΣΔΙΤ, δηλαδή σε 
πλήρη εκποίηση του χαρακτήρα του δημοσίου συμφέροντος, πράγμα που 
μας έβρισκε και μας βρίσκει τελείως αντίθετους. 
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8.4 Προβλήματα εφαρμογήε ΣΔΙΤ στην Ελλάδα  

Ακόμα κι αν υποθέσουμε πως η εκάστοτε κυβέρνηση, θέλοντας να 
εξυπηρετήσει το δημόσιο συμφέρον και το κοινωνικό όφελος, διατηρεί 
τον έλεγχο και επιλέγει τους σωστούς όρους και προϋποθέσεις στις ΣΔΙΤ 
δεν σημαίνει πως θα μπορέσει και να τους επιβάλλει. Με λίγα λόγια στο 
«παζάρι» των διαβουλεύσεων με τον ιδιωτικό τομέα είναι κάθε φορά 
αβέβαιο το ποιος θα επικρατήσει. Και δεν εννοούμε μόνο τους όρους 
κάθε συγκεκριμένης Σύμβασης, πόσο ωφέλιμοι ή επαχθείς θα είναι για το 
δημόσιο.  

Δεν υπάρχουν εγγυήσεις για το αν και εφόσον υπάρχει ανταπόκριση 
και ενδιαφέρον του ιδιωτικού τομέα για κάποιο κοινωφελές έργο, είτε 
μιλάμε για υποδομή είτε μιλάμε για υπηρεσία. Αν δηλαδή τις 
προτεραιότητες και τις επιλογές θα τις καθορίζει η εκάστοτε κυβέρνηση ή 
αν το ιδιωτικό συμφέρον θα είναι αυτό που θα υπαγορεύει όχι μόνο τους 
όρους και προϋποθέσεις αλλά και αυτές καθαυτές τις προτεραιότητες. 

 Οι αναπτυξιακές ανάγκες του τόπου και οι κοινωνικές 
προτεραιότητες κατά πόσο είναι συμβατές με τις προτεραιότητες των 
χρηματοπιστωτικών «ιδρυμάτων» και τις σκοπιμότητες των ιδιωτικών 
συμφερόντων.  

Από τα παραπάνω οδηγούμαστε στο ότι η υιοθέτηση και θέσπιση των 
ΣΔΙΤ πρέπει να γίνει μόνο και εφόσον προηγουμένως καταστρωθεί και 
υιοθετηθεί πολιτικά και κοινωνικά ένα Μακρόπνοο Εθνικό Σχέδιο 
Δράσεων και Πολιτικών που θα καθορίζει με ακρίβεια τους Στόχους 
Ανάπτυξης και Κοινωνικής Συνοχής. Ένα τέτοιο Εθνικό Σχέδιο θα 
προσδιορίζει και τους αναγκαίους πόρους σε βάθος χρόνου και τότε μόνο 
μπορεί να κατανεμηθούν σωστά και ορθολογικά οι ρόλοι των δημόσιων 
και των ιδιωτικών επενδύσεων. Τότε μόνο μπορεί να ισχυριστεί κανείς 
πως το κράτος βάζει την σφραγίδα τους στις προτεραιότητες αλλά και 
στους όρους των ΣΔΙΤ. Κάθε άλλη διαδικασία θα έχει τον χαρακτήρα του 
ευκαιριακού, δεν θα είναι ενταγμένη σε γενικότερο αναπτυξιακό πλαίσιο 
και γι΄ αυτό μπορεί να είναι επισφαλής και αναποτελεσματική. 

Η άνθιση της διαπλοκής και των σκανδάλων στη χώρα μας, αλλά και 
οι εξαγγελίες για πάταξη της διαφθοράς, κάθε άλλο παρά ευνοούν την 
υιοθέτηση νέων θεσμών που καθιστούν ακόμα πιο αδιαφανή και 
υποκειμενική την λειτουργία της πολιτικής και των οργάνων της. Με αυτή 
την έννοια ότι και αν θεσπιστεί πρέπει να κατοχυρωθεί να λειτουργεί με 
ανοικτές δημόσιες διαδικασίες, με διακομματική συμμετοχή, υπό τον 
έλεγχο της Βουλής αλλά και ανεξάρτητων φορέων, που πρέπει ειδικά να 
θεσπιστούν για τις ΣΔΙΤ, με την συμμετοχή επιστημονικών και 
κοινωνικών φορέων. 
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Με τις παραπάνω παρατηρήσεις και ενστάσεις στο γενικό πλαίσιο των 
ΣΔΙΤ (χωρίς να μπούμε ακόμα στην περιφερειακή του διάσταση), για να 
φτάσουμε να θεσπιστούν και να  εφαρμοστούν οι ΣΔΙΤ πρέπει να 
προηγηθούν πάρα πολλά. Πιστεύουμε πως κινδυνεύουν κρίσιμοι 
αναπτυξιακοί τομείς και δράσεις να υπαγορεύονται από τα ιδιωτικά 
συμφέροντα και όχι από έναν Εθνικό Στρατηγικό Σχεδιασμό, και πως ο 
νέος θεσμός μπορεί να λειτουργήσει ως ο Δούρειος Ίππος 
ιδιωτικοποίησης κάθε δημόσιας λειτουργίας εφόσον φυσικά κρίνεται 
επικερδής για τον ιδιωτικό τομέα. Τα υπάρχοντα μέχρι σήμερα πλαίσια, 
κείμενα, προτάσεις αλλά και η μικρή εμπειρία εφαρμογής του θεσμού των 
ΣΔΙΤ, δεν ήταν αρκετά και δεν στάθηκαν ικανά να άρουν τις σοβαρές 
επιφυλάξεις. 

Με το θεσμό των Αυτοχρηματοδοτούμενων Έργων και των 
Συμβάσεων Παραχώρησης εισάγεται πλέον γενικευμένα και θεσμικά στην 
Ελλάδα και προβάλλεται ως μοναδική σωτήρια λύση. Προβάλλονται οι 
λόγοι υστέρησης των Δημοσίων Επενδύσεων και του υψηλού δημόσιου 
ελλείμματος, ενώ αποσιωπούνται οι λόγοι «προσαρμογής» στους κανόνες 
πλήρους απελευθέρωσης των αγορών. 

Ο θεσμός των ΣΔΙΤ είναι αποτέλεσμα του εσφαλμένου τρόπου 
αξιοποίησης των πόρων τριών (3) Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης και ενός 
(1) Μεσογειακού Ολοκληρωμένου Προγράμματος (ΜΟΠ), με τα οποία η 
χώρα δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τις βασικές υποδομές της ενώ 
αγνοούνται η προστιθέμενη αξία των μέχρι σήμερα επενδύσεων και η 
αναπαραγωγή της ανάπτυξης που επέφεραν. 

Η χώρα έμεινε πίσω σε παραγωγικές επενδύσεις, σε ανθρώπινο 
δυναμικό, σε δράσεις αειφορίας και περιβάλλοντος, σε δημόσια διοίκηση. 
Έτσι με την λήξη του Γ΄ ΚΠΣ βασικές υποδομές της δεν έχουν 
ολοκληρωθεί ενώ ο παραγωγικός ιστός της αδυνατεί στο 
παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον να ανταγωνιστεί σε κόστος και ποιοτικά 
χαρακτηριστικά. 

Αυτά είναι αποτελέσματα της έλλειψης χωροταξικού σχεδιασμού και 
αναπτυξιακού προγραμματισμού, της απουσίας ορθολογισμού, 
ιεράρχησης και συμβατότητας στόχων και υλοποιούμενων παρεμβάσεων 
και ταυτόχρονα έντονης πολυδιάσπασης στόχων. 

Οι ΣΔΙΤ μπορεί μεν να αποτελούν μια εναλλακτική λύση υλοποίησης 
έργων υποδομής και παροχής υπηρεσιών έχουν όμως και πλήθος 
αρνητικών συνεπειών και παρενεργειών που πρέπει να συνεκτιμούνται 
σωστά. 

Οι ΣΔΙΤ δεν γίνονται αδαπάνως. Το κόστος τους μεταφέρεται με 
διάφορες μορφές είτε στο δημόσιο είτε άμεσα στον πολίτη. Ο τελευταίος, 
σύμφωνα με τη γενικότερη οικονομική ύφεση που διανύουμε ίσως 
αδυνατεί να επιβαρυνθεί περαιτέρω. Πληρώνει ήδη διόλου 
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ευκαταφρόνητα ποσά σε φόρους, τέλη κάθε είδους, κρατήσεις που δεν 
του επιστρέφουν ανταποδοτικά, αφού οι υπηρεσίες προς αυτόν αλλά και 
το επίπεδο - ποιότητα ζωής του δεν βελτιώνονται ανάλογα. 

Οι ΣΔΙΤ φαίνεται πως κοστίζουν περισσότερο (ο δανεισμός του 
ιδιωτικού τομέα είναι ακριβότερος), απαιτούν χρονοβόρες διαδικασίες και 
πλήθος νομοθετικών ρυθμίσεων. Κυρίως όμως απαιτούν μια άλλη 
δημόσια διοίκηση. Γενικώς οι όροι και προϋποθέσεις για επιτυχή 
εφαρμογή του θεσμού των ΣΔΙΤ είναι τόσοι και τέτοιες που καθιστούν 
πολύ δύσκολο εγχείρημα την εφαρμογή τους, ιδίως περιφερειακά, ενώ η 
μη τήρησή τους καθιστά τις ΣΔΙΤ ζημιογόνες για το δημόσιο. 

Οι αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας και οι κοινωνικές 
προτεραιότητες των πολιτών είναι αμφίβολο αν είναι συμβατές και αν 
συμπορεύονται με τις ανάγκες των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και τις 
προτεραιότητες των ιδιωτικών συμφερόντων. 

Είναι αρκετά δύσκολο να υλοποιούνται γενικά οι ΣΔΙΤ σε τομείς 
κοινωνικού οφέλους (Εκπαίδευση, Υγεία, Δικαιοσύνη κλπ) καθώς υπάρχει 
η δυνατότητα μετακύλησης του κόστους τους στον πολίτη. 

Τα φαινόμενα της διαπλοκής των σκανδάλων και της διαφθοράς, που 
βιώνει έντονα η χώρα, κάθε άλλο παρά συνηγορούν στην υιοθέτηση, και 
μάλιστα γενικευμένη, νέων θεσμών που καθιστούν ακόμα πιο αδιαφανή 
και υποκειμενική την λειτουργία της πολιτικής και των οργάνων της. Για 
την υιοθέτηση κι εφαρμογή των ΣΔΙΤ απαιτούνται ανοικτές δημόσιες 
διαδικασίες με διακομματική συμμετοχή, με έλεγχο της Βουλής. 
Απαιτείται η θέσπιση ανεξάρτητου Παρατηρητηρίου με την συμμετοχή 
επιστημονικών και κοινωνικών φορέων. 

Μόνο και εφόσον καταστρωθεί και υιοθετηθεί πολιτικά και κοινωνικά 
ένα Μακρόπνοο Εθνικό Σχέδιο Δράσεων και Πολιτικών που θα καθορίζει 
με ακρίβεια τους Στόχους Ανάπτυξης και Κοινωνικής Συνοχής είναι 
δυνατή η εφαρμογή των ΣΔΙΤ. Ένα τέτοιο σχέδιο θα προσδιορίζει, μεταξύ 
των άλλων, και τους αναγκαίους πόρους σε βάθος χρόνου και τότε μόνο 
μπορεί να κατανεμηθούν ορθολογικά και ιεραρχικά οι ρόλοι των 
δημοσίων και των ιδιωτικών επενδύσεων. Κάθε άλλη διαδικασία θα είναι 
ευκαιριακή, έξω από το γενικότερο αναπτυξιακό πλαίσιο, επισφαλής και 
αναποτελεσματική. 
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Β. ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ 

1. Νέο πλαίσιο σύμπραξης δημόσιου-ιδιωτικού 
τομέα(ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 12.12.04)  

2. Σε στενωπό τα συγχρηματοδοτούμενα (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 
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6. Οι Γερμανοί θέλουν το αεροδρόμιο στο Καστέλι (ΠΑΤΡΙΣ 
29.12.04) 

7. Πρόταση της Hochtief για Καστέλι (ΠΑΤΡΙΣ 29.12.04) 

8. Στο ΥΠΕΧΩΔΕ η πρόταση της Hochtief (ΠΑΤΡΙΣ 29.12.04) 

9. Ιδιωτικοποιούνται σχολεία, φυλακές, νοσοκομεία (ΝΕΑ 
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2 
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26. Ανοίγει με περιορισμούς η λαβωμένη γέφυρα 
(ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 1.2.05) 

27. Απολύθηκε η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων (ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 
1.2.05) 

28. Επαναλειτουργεί η γέφυρα Ρίου-Αντίρριου (ΕΞΠΡΕΣ 1.2.05) 

29. Στροφή 180 μοιρών από την κυβέρνηση (ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 
1.2.05) 

30. Βιαστική η απόφαση επαναλειτουργίας της γέφυρας (ΑΥΓΗ 
2.2.05) 

31. Χρηματοδοτήσεις ΕΤΕπ για συγχρηματοδοτούμενα (ΕΞΠΡΕΣ 
9.2.05) 

32. Με αργό ρυθμό οι αναθέσεις σε ιδιώτες (ΕΞΠΡΕΣ 10.2.05) 

33. Εν καιρώ η επισκευή στην γέφυρα (ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 
15.2.05) 

34. Ευέλικτες Συμπράξεις (ΕΞΠΡΕΣ 7.3.05) 

35. Ανοικτή η γέφυρα (ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 7.3.05) 

36. Έργα 5 δις € δημοπρατούνται (ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 10.3.05) 

37. Υψηλά διόδια (ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 11.3.05) 

38. Οι τράπεζες αναλαμβάνουν τα δημόσια έργα (ΒΗΜΑ 
13.3.2005) 

39. Νέοι παίκτες στα Σπάτα (ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 13.3.05) 

40. Αγώνας δρόμου για 6 δις € (ΕΞΠΡΕΣ 15.3.05) 

41.  Συμπράξεις νέου τύπου (ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 20.3.05) 

42. Συμβάσεις παραχώρησης 15 χρόνων των Ολυμπ. Έργων 
(ΕΞΠΡΕΣ 25.3.2005) 
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Γ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
 

1. Ερμηνευτική Ανακοίνωση 2000/C 121/02 Ε.Ε 

2. Οδηγία 2004/18/ΕΚ της 31-3-2004 (Συμβάσεις) 

3. Π.Δ 334/2000 (Συμβάσεις) 

4. Ν. 1418/84 (Δημόσια έργα) 

5. Π.Δ 609/85 (Εκτελεστικό του) 

6. Ν. 2052/1992 (πάρκιγκ) 

7. Π.Δ 159/2000 (ΕΥΔΕ/ΕΣΕΑ) 

8. Ν. 2833/2000 (Ιππόδρομος) 

9. Ν. 2819/2000 (Ολυμπιακό Χωριό) 

10. Ν. 2545/1997 (ΒΕΠΕ) 

11. Ν. 2366/1995 (Αεροδρόμια) 

12. Π.Δ 158/2002 και 

13. Π.Δ 348/2003 (Πολιτικά Αεροδρόμια) 

14. Π.Δ 30/1996 (Κώδικας Νομ. Αυτοδιοίκησης) 

15. Π.Δ 410/1995 (Δημοτικός Κώδικας) 

16. Ν. 2206/1994 (άδειες καζίνο) 

17. Ν. 2160/1993 (παραχώρηση καζίνων, τουριστικών λιμένων) 

18. Ν. 2773/1999 (απελευθέρωση ηλεκτρικής ενέργειας) 

19. Ν. 2364/1995 (Εταιρεία Παροχής Αερίου – ΕΠΑ) 

20. Ν. 2244/1994 (ΑΠΕ) 

21. Ν. 1739/1987 και 

22. Π.Δ 256/1989 (Υδάτινοι πόροι) 

23. Ν. 2837/2000 (ΕΤΑ Α.Ε) 

24. Ν. 2893/2000 (Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι Α.Ε) 

25. Ν. 2395/1996 (Σύμβαση Γέφυρας Ρίου-Αντίρριου) 

26. Ν. 2338/1995 (Σύμβαση Σπάτων) 

27. Ν. 2445/1996 (Σύμβαση Αττικής οδού) 
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