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Περίληψη  
 

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο την χρηματοδότηση μεγάλων 

έργων και την παρουσίαση των Συμβάσεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). 

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία παρουσίαση των ειδών, μορφών και μεθόδων 

υλοποίησης των ΣΔΙΤ. Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφεται η διαδικασία των 

συμπράξεων σύμφωνα με το Νόμο 3389/2005, ενώ στο τρίτο κεφάλαιο αναλύονται οι 

μορφές χρηματοδότησης. Στο τελευταίο κεφάλαιο αναφερόμαστε στην οικονομική 

αποδοτικότητα και στον επιμερισμό κινδύνου στις ΣΔΙΤ και καταλήγουμε με μία 

σύντομη σύγκριση μεταξύ του έργου του Μετρό Θεσσαλονίκης και της Αττικής 

Οδού.  
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Εισαγωγή 

 

Ο πρωταγωνιστικός ρόλος του Δημοσίου στην κοινωνία και ιδιαίτερα στην 

οικονομική δραστηριότητα της χώρας αυξήθηκε πολύ στο δεύτερο μισό του 20ου 

αιώνα, με αλλεπάλληλες κρατικοποιήσεις βιομηχανιών και κοινωνικών υπηρεσιών. Ο 

έντονος κρατικός παρεμβατισμός και ολοκληρωτισμός σε συνδυασμό με τις 

γραφειοκρατικές αγκυλώσεις παρεμπόδιζαν την ανάπτυξη σε ένα διαρκώς 

μεταλλασσόμενο περιβάλλον, ζυμώνοντας την αντίληψη ότι έπρεπε να αναζητηθούν 

νέοι τρόποι ανάπτυξης της οικονομίας. Σε αυτό συνέβαλε ιδιαίτερα η επιρροή της 

Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης μέσω των κριτηρίων σύγκλισης της 

Συνθήκης του Μάαστριχ και του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Η 

συμμετοχή της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση επηρέασε καθοριστικά τη 

χρηματοδότηση και τη διαχείριση κοινωνικών υποδομών και υπηρεσιών. 

Τη δεκαετία του ’90 εμφανίζεται ένα νέο ρεύμα πρωτοβουλιών για τη 

μεταρρύθμιση του Δημοσίου με την ανάπτυξη καινοτόμων μορφών συνεργασίας 

μεταξύ της δημόσιας διοίκησης και του ιδιωτικού τομέα για την υλοποίηση μεγάλων 

έργων υποδομής. Σε αυτή τη νέα εποχή, ο ρόλος του Κράτους περιορίζεται στην 

εκτέλεση πολιτικών και στην καθοδήγηση και επίβλεψη της πραγμάτωσης αυτών των 

συμβάσεων που αποκτούν πλέον την ονομασία «Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού 

Τομέα» (ΣΔΙΤ). Το Κράτος προωθεί πια τον ανταγωνισμό για την ανάπτυξη της 

καινοτομίας και της ευελιξίας προς όφελος των πολιτών και εγκαταλείπει τον 

παραδοσιακό του συγκεντρωτικό ρόλο. Αυτή η αλλαγή, η «επανίδρυση της δημόσιας 

διοίκησης» όπως τη χαρακτηρίζουν οι Osborne και Gaebler (1993) τοποθετεί το 

επιχειρηματικό πνεύμα στους κόλπους του Δημοσίου. Αυξάνεται η συμμετοχή των 

ιδιωτικών επιχειρήσεων, ενσωματώνονται οι δικές τους τεχνικές και πρακτικές 

διαχείρισης αφήνοντας το Κράτος να ελέγχει τη «συγχώνευση» μεταξύ του 

κοινωνικού και του οικονομικού συμφέροντος για τη μεγιστοποίηση της ευημερίας 

του συνόλου. 

Στην παρούσα μελέτη, θα μελετήσουμε τις ΣΔΙΤ αναγνωρίζοντας το 

σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν πλέον στην υλοποίηση μεγάλων έργων 

υποδομής σε διεθνή και εθνική κλίμακα.  
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Κεφάλαιο 1ο 

Οι Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα 

1. Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα: Ορισμός 

 

Ο όρος «Σύμπραξη Δημοσίου-Ιδιωτικού Τομέα» ενσωματώνει μία σειρά δομών και 

εννοιών που εμπεριέχουν τη συνεργασία μεταξύ του δημοσίου και του ιδιωτικού 

κλάδου επιχειρήσεων για το σχεδιασμό και την εκτέλεση έργων υποδομής και την 

παροχή υπηρεσιών με σκοπό την κατανομή κινδύνων και ευθυνών. 

Σύμφωνα με τους Webb και Pulle «οι Συμπράξεις Δημοσίου-Ιδιωτικού Τομέα 

μπορούν να λάβουν πολλές μορφές, όπως η μελέτη, η κατασκευή και συντήρηση, η 

εκμετάλλευση κ.ά. Η επιλογή της μορφής εξαρτάται από παράγοντες όπως οι στόχοι 

και η φύση του έργου, η διαθεσιμότητα χρηματοδότησης και η εμπειρία που μπορεί 

να φέρει ο ιδιωτικός τομέας».  

Έτσι λοιπόν, οι ΣΔΙΤ δεν είναι απλά μία εναλλακτική στους περιορισμένους 

προϋπολογισμούς των κρατών, αλλά και ένα εργαλείο για τη βελτίωση της ποιότητας 

και του επιπέδου των παρεχόμενων δημόσιων υπηρεσιών. Αυτός είναι ένας από τους 

λόγους για τους οποίους το Κράτος επιλέγει τη ΣΔΙΤ ως λύση για την υλοποίηση 

μεγάλων έργων, όπως θα περιγράψουμε κατωτέρω. 

Παρακάτω αναφέρουμε μερικούς από τους πιο ενδιαφέροντες ορισμούς των 

ΣΔΙΤ: 

«Οι ΣΔΙΤ αποτελούν συμβατικές σχέσεις μακράς διάρκειας οι οποίες συνάπτονται 

μεταξύ ενός δημόσιου και ενός ιδιωτικού φορέα για την εκτέλεση έργων. Ο ιδιωτικός 

φορέας υποχρεούται να χρηματοδοτήσει την επένδυση. Η αναθέτουσα αρχή 

καθορίζει τις απαιτήσεις της με βάση λειτουργικές προδιαγραφές και εγκρίνει τον 

αναλυτικό σχεδιασμό του έργου» (Παπαδόπουλος Δ., Φραγκιαδάκης Α.). 

«Η Σύμπραξη Δημοσίου-Ιδιωτικού Τομέα μπορεί γενικά να οριστεί ως μία μορφή 

συνεργασίας ή κοινής προσπάθειας μεταξύ του ιδιωτικού τομέα και του Δημοσίου με 

σκοπό την ανάπτυξη, κατασκευή, εκμετάλλευση και χρηματοδότηση. Η ΣΔΙΤ 

θεμελιώνεται από μία σειρά συσχετιζόμενων συμφωνιών μεταξύ δημοσίων και 
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ιδιωτικών φορέων όπου προσδιορίζονται τα αντίστοιχα δικαιώματα και οι 

υποχρεώσεις τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και την εφαρμοζόμενη 

πολιτική» (Ηνωμένα Έθνη – Οικονομική Επιτροπή για την Ευρώπη, 2000). 

«Οι ΣΔΙΤ χαρακτηρίζονται ως συμβάσεις όπου οι δημόσιοι φορείς συμμετέχουν 

σε μακροπρόθεσμες συμφωνίες με ιδιωτικούς παράγοντες ώστε οι τελευταίοι να 

εκτελέσουν την κατασκευή ή εκμετάλλευση δημόσιων υποδομών ή υπηρεσιών 

(χρησιμοποιώντας δημόσιες υποδομές και δίκτυα) για λογαριασμό των τοπικών 

αυτοδιοικήσεων» (Lewis, 2001). 

Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις του όρου, 

καθώς ο κάθε συγγραφέας εστιάζει σε διαφορετικό περιεχόμενο. Η πρακτική που 

ακολουθείται στο Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία λαμβάνεται ως σημείο αναφοράς από 

πολλές άλλες χώρες, δίνει κατά τη γνώμη μας την πιο έγκυρη και πλήρη εξήγηση του 

όρου: 

«Οι Συμπράξεις Δημοσίου-Ιδιωτικού Τομέα είναι ένα μέσο χρήσης της 

χρηματοδότησης και των ιδιωτικών τεχνικών για την εκτέλεση έργων που 

παραδοσιακά αναλαμβάνονταν από το Κράτος. Αυτές οι συμβάσεις περιλαμβάνουν 

έργα όπως σχολεία, νοσοκομεία, αυτοκινητόδρομοι και δημόσια δίκτυα. Αντί να είναι 

ένας δημόσιος φορέας αυτός που θα αναπτύσσει πάγια και μετέπειτα θα διατηρεί και 

την ιδιοκτησία τους, αναλαμβάνοντας τη διαχείριση και τη ρύθμιση αυτών, οι ΣΔΙΤ 

συνεπάγονται ότι ο ιδιωτικός τομέας, ήτοι μία επιχείρηση θα είναι υπεύθυνη για τη 

διαχείριση για ένα χρονικό διάστημα» (The Scottish Parliament, 2001). 

Σε αυτό το σημείο μπορούμε να καθορίσουμε τα βασικά χαρακτηριστικά ενός 

έργου υπό τη μορφή ΣΔΙΤ: 

- Η Δημόσια Διοίκηση και ο επιχειρηματικός κόσμος συνάπτουν σύμβαση όπου 

και οι δύο αναλαμβάνουν συγκεκριμένες λειτουργίες. 

- Η βάση της σχέσης τους είναι συμφωνίες με μακροπρόθεσμη ισχύ. 

- Οι στόχοι προς επίτευξη είναι τόσο οικονομικής όσο και κοινωνικής φύσης, 

ώστε και οι δύο τομείς να αποκτούν οφέλη. 

- Ο ιδιωτικός τομέας αναλαμβάνει περισσότερες λειτουργίες από ό,τι στο 

παραδοσιακό μοντέλο παροχής υποδομών και υπηρεσιών για το κοινό. 

- Ο διαχειριστής αποζημιώνεται από τους χρήστες ή από την ίδια τη Δημόσια 

Διοίκηση, ανάλογα με τη δραστηριότητα. 
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- Κάθε φορέας αναπτύσσει τα καθήκοντα στα οποία έχει συγκριτικό 

πλεονέκτημα, ήτοι το Κράτος στον έλεγχο και στον καθορισμό πολιτικής και 

ο ιδιώτης στην τεχνογνωσία και εμπειρία. 

- Μέσω της συνεργασίας γίνεται προσπάθεια επίτευξης βέλτιστων 

αποτελεσμάτων στο ίδιο κόστος ή ίδιων αποτελεσμάτων σε χαμηλό κόστος. 

- Οι συμβάσεις πρέπει να ορίζουν επακριβώς τις ευθύνες του κάθε φορέα, το 

κόστος και τον κίνδυνο. 

 

Συνεπώς, τα κύρια γνωρίσματα των ΣΔΙΤ είναι η χρήση ιδιωτικού κεφαλαίου, ο 

επιμερισμός των κινδύνων και της επίδοσης ανάμεσα στους εταίρους και η βελτίωση 

των προσφερόμενων υπηρεσιών, η βελτίωση του μάνατζμεντ δημόσιων 

περιουσιακών στοιχείων και η αποτελεσματικότερη διαχείριση από το δημόσιο τομέα 

(Κ. Παντελίδης, Δ. Παπαδόπουλος, 2003). 

 

Συνοπτικά, οι προϋποθέσεις επιλογής αυτών των συμβάσεων από την κυβέρνηση 

είναι: 

- Νέο έργο ή υπηρεσία που δεν μπορεί να υλοποιηθεί μόνο με κυβερνητικούς 

πόρους. 

- Ο ιδιώτης θα μπορεί να μειώσει το κόστος και/ή να αυξήσει το ποιοτικό 

επίπεδο της υπηρεσίας σε σχέση με αυτό που θα μπορούσε να παράσχει το 

Κράτος από μόνο του. 

- Ο ιδιώτης θα μπορεί να μειώσει το χρόνο υλοποίησης σε σχέση με το χρόνο 

που θα απαιτούνταν εάν η κυβέρνηση αναλάμβανε το έργο από μόνη της (Κ. 

Παντελίδης, Δ. Παπαδόπουλος, 2003). 

 

2. Εύρος και Μορφές Συμπράξεων Δημοσίου-Ιδιωτικού Τομέα 

 

Το εύρος που καλύπτουν οι ΣΔΙΤ περιλαμβάνουν μία μεγάλη ποικιλία έργων: 

 

- Υποδομές: σε γενικές γραμμές, αυτές οι συμβάσεις περιλαμβάνουν 

αυτοκινητοδρόμους, παροχή δημοσίων αγαθών, όπως ύδρευση, αεροδρόμια, 

σιδηρόδρομοι, διαχείριση απορριμμάτων, κλπ. Σε αυτά τα έργα, ο ιδιωτικός 
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τομέας αναλαμβάνει την παροχή δημοσίων υπηρεσιών, υπαγόμενος στη 

σχετική νομοθεσία. Η διάρκεια αυτών των συμβάσεων είναι μακροπρόθεσμη. 

- Ανέγερση δημόσιων κτιρίων: περιλαμβάνει την κατασκευή κτιρίων όπου 

παρέχονται δημόσιες υπηρεσίες σχετικές με την παιδεία, την υγεία, τη 

στέγαση, κλπ. Επίσης, ενδεχομένως να αναλαμβάνεται και από τον ιδιωτικό 

τομέα η παροχή βοηθητικών υπηρεσιών όπως καθαριότητα, συντήρηση, κλπ. 

Και σε αυτή την περίπτωση η διάρκεια των συμβάσεων είναι μακροπρόθεσμη. 

- Τεχνολογία: περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών τεχνολογίας, όπως 

τηλεπικοινωνίες, ΙΤ, κλπ. Αν και το ενεργητικό που εμπλέκεται δεν είναι 

μεγάλης αξίας, η διάρκεια και αυτών των συμβάσεων είναι μακροπρόθεσμη. 

  

Οι ΣΔΙΤ μπορούν να χωριστούν σε δύο βασικές υποκατηγορίες : 

1. ΣΔΙΤ συµβατικού τύπου (Contractual Public-Private Partnerships). Στα 

πλαίσια αυτά υπάρχουν διάφορα είδη συνεργασιών που εξαρτώνται από τα 

χαρακτηριστικά της συμβατικής σχέσης και την κατανομή καθηκόντων στον 

ιδιώτη. Σε αυτόν τον τύπο σύμβασης εντάσσεται το μοντέλο της 

παραχώρησης, υπάρχει δηλαδή ένας άμεσος σύνδεσμος μεταξύ του ιδιώτη και 

του τελικού χρήστη. Ο ιδιώτης παρέχει υπηρεσία στους πολίτες στη θέση του 

Δημοσίου, πάντα βέβαια υπό τον έλεγχο δημόσιου φορέα. Ο ιδιώτης 

αναλαμβάνει όλη την ευθύνη για την κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση 

της υποδομής, χρεώνοντας το χρήστη για την υπηρεσία.  

2. ΣΔΙΤ θεσµοθετηµένου τύπου (Institutionalized Public-Private 

Partnerships). Αυτές οι συμπράξεις συντελούνται συνήθως ως εξής: 

 είτε με τη δημιουργία μιας νέας επιχείρησης, το κεφάλαιο της 

οποίας ελέγχεται από κοινού από την αναθέτουσα αρχή και τον 

εταίρο τού ιδιωτικού τομέα, και την ανάθεση σε αυτήν μιας 

δημόσιας σύμβασης ή μιας σύβασης παραχώρησης, ή 

 με τη συμμετοχή ενός ιδιώτη εταίρου σε μια ήδη υφιστάμενη 

δημόσια επιχείρηση που εκτελεί δημόσιες συμβάσεις ή συμβάσεις 

παραχώρησης που έχουν κατοχυρωθεί κατά το παρελθόν (Κανόνες 

σχετικά με τις Θεσμοθετημένες Συμπράξεις Δημοσίου-Ιδιωτικού 

τομέα - ΘΣΔΙΤ). 
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Κατά κανόνα, οι θεσµοθετηµένες συμβάσεις θεωρούνται καταλληλότερες όταν ο 

σκοπός είναι η διατήρηση του δηµόσιου ελέγχου επειδή το Κράτος συμμετέχει στη 

διαχείριση και τη διοίκηση του έργου. Οι συμβάσεις αυτές είναι είθισται να 

υπογράφονται για έργα υπηρεσιών τοπικής κλίμακας που καλύπτουν διάφορες 

δραστηριότητες, όπως ύδρευση, συγκοινωνίες, αποκοµιδή απορριµµάτων. Μπορεί 

βέβαια να χρησιµοποιηθεί για την εµπορική εκµετάλλευση περιουσιακών στοιχείων 

του δημοσίου, στα πλαίσια της αναγνώρισης ότι η δημόσια ακίνητη περιουσία μπορεί 

να είναι παραγωγικό αγαθό. Έτσι, λοιπόν, ένας οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης 

(ΟΤΑ) µπορεί να διαθέσει ένα ακίνητο για τη δηµιουργία θέσεων στάθμευσης, 

αναψυκτηρίων, μαρίνας αναψυχής και κατασκηνωτικών κέντρων. Σε αυτή την 

προσπάθεια, δημιουργείται μία κοινή επιχείρηση δημοσίου-ιδιωτικού τομέα η οποία 

αναλαµβάνει την κατασκευή και λειτουργία του έργου, με τη συμμετοχή του ΟΤΑ 

στη διοίκηση της επιχείρησης και στα κέρδη ανάλογα µε το ποσοστό συµµετοχής 

του. Η επιλογή του αναδόχου ιδιώτη γίνεται με διαγωνισμό και οι συμβάσεις 

περιγράφουν όλα τα στοιχεία του έργου, τη διάρκεια, τις υποχρεώσεις αμφότερων 

των μερών, κλπ. Τα έργα αυτά περιέρχονται στην κατοχή του δημοσίου μετά την 

περίοδο λειτουργίας (ΕΣΔΙΤ).  

 

3. Κατηγοριοποίηση Συμπράξεων Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα 

(ΣΔΙΤ) 

 

Στην ειδική βιβλιογραφία βρίσκουμε διαφορετικές αρχές για την κατηγοριοποίηση 

των ΣΔΙΤ. Οι Rodal και Mulder (1992) περιγράφουν τέσσερις κατηγορίες 

συμπράξεων (Public-Private Partnerships - PPP) σύμφωνα με το επίπεδο επιμερισμού 

των εξουσιών και αρμοδιοτήτων των συμμετεχόντων: 

- Consulting PPP: οι δημόσιοι φορείς δέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες για 

την απόκτηση inputs με σκοπό την ανάπτυξη υπηρεσιών και προγραμμάτων 

για τη μελέτη, παροχή, αξιολόγηση και διόρθωση υπηρεσιών. 

- Contributing PPP: ένας από τους φορείς προσφέρει οικονομικούς πόρους με 

ελάχιστη ή καθόλου συμμετοχή στη λειτουργική φάση, παρέχοντας κονδύλια 

για την παροχή άλλων υπηρεσιών. 
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- Operating PPP: οι συμμετέχοντες φορείς μοιράζονται πόρους και 

καθήκοντα και ανταλλάσσουν πληροφορίες για την παροχή των υπηρεσιών. 

- Collaborating PPP: προωθείται η λήψη αποφάσεων από κοινού για την 

ανάπτυξη πολιτικών, στρατηγικών δράσεων και μελέτης, παροχής, 

αξιολόγησης και βελτίωσης υπηρεσιών. 

 

4. Είδη Συμπράξεων Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και 

μέθοδοι υλοποίησης 

 

Τρία είναι τα βασικά είδη των συμπράξεων, αλλά οι μέθοδοι υλοποίησης, τα μοντέλα 

εφαρμογής δηλαδή, είναι περισσότερα, όπως θα δούμε κατωτέρω. 

 Τα τρία βασικά είδη συμπράξεων είναι: 

- Ιδιωτικά μη ανταποδοτικά χρηματοδοτούμενα έργα που αποπληρώνονται 

πλήρως από το Δημόσιο. Πρόκειται για το αγγλικό πρότυπο Private Finance 

Initiative. Σε αυτό το πλαίσιο δημιουργείται μία ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού 

Σκοπού (ΕΕΣ), απαρτιζόμενη από εργολάβους οι οποίοι ανάλογα με την 

περίπτωση αναλαμβάνουν να εκτελέσουν την ολοκλήρωση των μελετών, την 

κατασκευή του έργου, τη λειτουργία και εκμετάλλευση ή συντήρησή του 

σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού. Η χρηματοδότηση προέρχεται σε 

μικρό ποσοστό από ίδια κεφάλαια και σε μεγαλύτερο ποσοστό από 

μακροπρόθεσμα δάνεια ή δάνεια από την κεφαλαιαγορά μέσω της έκδοσης 

ομολογιών. Τα κεφάλαια αυτά χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του 

έργου. Η ΕΕΣ αναλαμβάνει την ευθύνη της υλοποίησης της υποδομής του 

έργου και της παροχής των συμφωνημένων υπηρεσιών καθ’ όλη τη διάρκεια 

της σύμπραξης είτε με ίδια μέσα, είτε μέσω επιλεγμένων υπεργολάβων που 

πληρούν τα κριτήρια της αναθέτουσας αρχής. Το Δημόσιο δεν καταβάλλει 

καμία πληρωμή παρά μόνο όταν το έργο είναι έτοιμο για χρήση από την 

αναθέτουσα αρχή. Στη συνέχεια, με βάση έναν μηχανισμό πληρωμών που έχει 

συμφωνηθεί με την αναθέτουσα αρχή, η ΕΕΣ εισπράττει τμηματικές 

πληρωμές διαθεσιμότητας από το Δημόσιο εξαρτώμενες από κριτήρια 

ποιότητας ή/και τέλη από τους χρήστες για να αποπληρώσει τα δάνεια των 
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τραπεζών και, εφόσον έχει κέρδη, καταβάλλει μέρισμα στους μετόχους της, 

αναμένοντας μια εύλογη απόδοση στα ίδια κεφάλαια που έχει επενδύσει. 

Πηγή: ΕΣΔΙΤ  

- Ιδιωτικά χρηματοδοτούμενα έργα με περιορισμένη συμμετοχή του 

Δημοσίου στην αποπληρωμή. Σε κάποιες περιπτώσεις, προκύπτουν ή 

σχεδιάζονται και εμπορικές χρήσεις του έργου από τον ιδιώτη από τις οποίες 

προκύπτουν έσοδα. Το Δημόσιο, σε αυτή την περίπτωση, συμπληρώνει με 

πληρωμές διαθεσιμότητας. Ακολουθείται η παραπάνω μεθοδολογία, όμως η 

επιβάρυνση του Δημοσίου είναι μικρότερη. Για αυτές τις δύο κατηγορίες 

δημιουργήθηκε ο Νόμος 3389/2005 (Παπαδόπουλος Δ., Φραγκιαδάκης Α.). 
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- Πλήρως ανταποδοτικά έργα. Ως ανταποδοτικά έργα ΣΔΙΤ νοούνται εκείνα 

τα έργα ή οι υπηρεσίες, στις οποίες πέρα από τη χρηματοδότηση, το 

σχεδιασμό, την κατασκευή και τη συντήρησή τους, οι ιδιωτικοί φορείς 

αναλαμβάνουν και την εκμετάλλευσή τους. Από την εκμετάλλευση αυτή, 

μέσω της είσπραξης τελών από τους τελικούς χρήστες για τη χρήση του έργου 

ή της υπηρεσίας, οι ιδιωτικοί φορείς αποπληρώνουν την αρχική 

χρηματοδότηση και προσδοκούν στην εξασφάλιση εύλογου κέρδους. Το ύψος 

των τελών, οι προϋποθέσεις και ο τρόπος είσπραξής τους προσδιορίζονται με 

ακρίβεια στη Σύμβαση Σύμπραξης που συνάπτεται μεταξύ του Ιδιωτικού 

Φορέα και της Αναθέτουσας Αρχής. Στην περίπτωση των ανταποδοτικών 

έργων ΣΔΙΤ, οι ιδιωτικοί φορείς αναλαμβάνουν, εκτός από τους κινδύνους της 

χρηματοδότησης και της κατασκευής, και τον κίνδυνο της ζήτησης - το εάν 

δηλαδή οι πολίτες θα κάνουν την προβλεπόμενη χρήση του έργου ή της 

υπηρεσίας - ώστε κατ’ επέκταση οι ιδιώτες να μπορέσουν να εισπράξουν τα 

προσδοκώμενα από την σύμπραξη έσοδα. Μετά το πέρας της συμβατικής 

περιόδου λειτουργίας το έργο μεταβιβάζεται στο Δημόσιο. Εάν το έργο δεν 

είναι πλήρως ανταποδοτικό, η βιωσιμότητα της επένδυσης μπορεί να 

υποστηριχθεί και με τη χρηματοδοτική συμβολή του Δημοσίου είτε με εφάπαξ 

ποσό κατά την περίοδο κατασκευής, είτε με τμηματικές καταβολές κατά την 

περίοδο λειτουργίας. Συνήθη ανταποδοτικά έργα είναι τα συγκοινωνιακά έργα 

(λιμάνια, αεροδρόμια, σιδηρόδρομοι, σταθμοί αυτοκινήτων κλπ), 

περιβαλλοντικά έργα (ύδρευση, αποχέτευση, διαχείριση αποβλήτων), 

ενεργειακά έργα, έργα τουριστικής υποδομής και θεματικά πάρκα (ΕΣΔΙΤ). 

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι Συμβάσεις Παραχώρησης για την 

κατασκευή των μεγάλων έργων που έχουν κυρωθεί στην Ελλάδα από τη 

Βουλή. Γίνονται ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις που επιτρέπουν την 

εξασφάλιση χρηματοδότησης ακριβώς επειδή τα έργα είναι πολύ μεγάλα 

(mega projects) αλλά και επειδή ο κατασκευαστής πρέπει να έχει 

εξασφαλισμένη τη χρηματοδότηση που θα του επιτρέψει την πληρωμή και την 

αποκόμιση κέρδους, οι συμβάσεις κυρώνονται μέσω νόμου από τη Βουλή. 

Τέτοια έργα είναι η Γέφυρα Ρίο-Αντίρριο, η Ιονία Οδός, το Αεροδρόμιο 

Σπάτων, κ.ά. (Παπαδόπουλος Δ., Φραγκιαδάκης Α.) 
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 Από μία πρακτική προσέγγιση, οι μέθοδοι των ΣΔΙΤ συστηματοποιούνται 

σύμφωνα με όρους που αποτυπώνονται στις συμβάσεις και χρησιμοποιείται 

συνδυασμός αυτών στις συμφωνίες. Έτσι λοιπόν, εντοπίζουμε την εξής ορολογία: 

Design (μελέτη), Build/Construct (κατασκευή), Finance (χρηματοδότηση), Operate 

(λειτουργία), Maintain (συντήρηση), Own (ιδιοκτησία), Transfer 

(μεταφορά/μεταβίβαση), Lease/Rent (μίσθωση), Develop (ανάπτυξη), Buy (αγορά). Η 

ποικιλία των μεθόδων είναι πολύ μεγάλη οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει 

ένας σαφής και εξαντλητικός κατάλογος των ΣΔΙΤ.  

Παρακάτω περιγράφουμε τις πιο συνήθεις μεθόδους υλοποίησης: 

Πηγή: http://www.ccginvest.com 

D.B.F. (Design-Build-Finance)  

Πρόκειται για μία συμβατική σχέση μεταξύ του δημόσιου φορέα και ενός ιδιώτη 

εργολάβου για τη μελέτη, κατασκευή και χρηματοδότηση ενός έργου, χωρίς ευθύνη 

σε επίπεδο λειτουργίας ή συντήρησης. Αυτή η μορφή σύμβασης είναι η προέκταση 

της λογικής Design & Build καθώς περιλαμβάνει και τη χρηματοδότηση από τον 

εργολάβο.  
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B.O.T (Build-Operate-Transfer) 

Ο ιδιωτικός τομέας είναι υπεύθυνος για τη μελέτη, κατασκευή, λειτουργία, 

εξυπηρέτηση και χρηματοδότηση της επένδυσης. Η ελκυστικότητα για τους 

ιδιωτικούς εταίρους απαιτεί μεγάλο όγκο έργου για την κάλυψη της προσπάθειας και 

ένα σωστά ρυθμισμένο νομικό πλαίσιο. Οι συμβάσεις πρέπει να εξισορροπούν το 

ρίσκο και να προσαρμόζουν το κόστος για την αποφυγή παράλογα υψηλών 

προσφορών. Μετά τη λήξη της συμφωνίας υπεύθυνη για τις εγκαταστάσεις είναι η 

δημόσια διοίκηση. Τα δικαιώματα των ιδιωτών σε αυτή τη μορφή ΣΔΙΤ είναι 

περιορισμένα. Παράδειγμα αυτής της μεθόδου αποτελεί η Μονάδα Αφαλάτωσης 

Λεμεσού, στην περιοχή Επισκοπής. Το έργο είχε ανατεθεί από το Τμήμα Αναπτύξεως 

Υδάτων στην κοινοπραξία M.N. Limassol Water Company Ltd, αποτελούμενη από 

τις κυπριακές εταιρείες Logicom Public Ltd και Δήμητρα Επενδυτική Δημόσια Λτδ, 

καθώς και την Ισραηλινή εταιρία Mekorot Development and Enterprise Ltd. 

 

L.D.O (Lease-Develop-Operate) 

Στη μορφή L.R.O. ο ιδιώτης χρησιμοποιεί τη χρηματοδοτική μίσθωση υφιστάμενων 

εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντα χώρου, επενδύοντας ίδια κεφάλαια για την 

ανάπτυξη ή την επέκτασή τους και στην συνέχεια αναλαμβάνει τη λειτουργία και 

εκμετάλλευσή τους. Ο ιδιώτης μοιράζεται τα έσοδα από τη λειτουργία και 

εκμετάλλευση με το Δημόσιο ή πληρώνει ένα σταθερό μίσθωμα σε αυτό. Ωστόσο, 

ιδιοκτήτης είναι το Κράτος. Η μορφή αυτή είναι ελκυστική για τον ιδιώτη όταν δεν 

έχει τα κεφάλαια για να αγοράσει την εγκατάσταση και χρήσιμη για το κράτος όταν η 

εγκατάσταση δεν είναι κερδοφόρα, επιτρέποντάς του να επιμεριστεί τον κίνδυνο 

(Παπαδόπουλος Δ., Φραγκιαδάκης Α.). Παράδειγμα αποτελεί το Grand Central 

Station Post Office της Νέας Υόρκης, όπου η Ταχυδρομική Υπηρεσία κατείχε ένα 

παλαιό, ιστορικό κτίριο σε μία ιδιαιτέρως ελκυστική τοποθεσία στο κέντρο της 

πόλης. Μίσθωσε το ακίνητο σε ιδιώτη εργολάβο, ο οποίος έκτισε ένα εμπορικό κτίριο 

δίπλα στο ακίνητο. Η Ταχυδρομική Υπηρεσία εισπράττει τα έσοδα από τη μίσθωση 

στον εργολάβο και ο εργολάβος εισπράττει τα έσοδα από τη μίσθωση εμπορικών 

χώρων στο νέο και στο ιστορικό κτίριο. 
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B.T.O (Build-Transfer-Operate) και B.O.O.T. (Build-Own-Operate-

Transfer) 

Στη λογική Β.Τ.Ο ο Ιδιώτης αναλαμβάνει να σχεδιάσει, να χρηματοδοτήσει και να 

κατασκευάσει το έργο. Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής, οι τίτλοι ιδιοκτησίας 

μεταφέρονται στο Δημόσιο, το οποίο στη συνέχεια συμφωνεί να το μισθώσει στο 

συγκεκριμένο ανάδοχο για προκαθορισμένη χρονική περίοδο έναντι 

προσυμφωνημένου αντιτίμου (χρηματοδοτική μίσθωση). Κατά την περίοδο αυτή, ο 

ιδιώτης διαχειρίζεται το έργο και εισπράττει τα έσοδα λειτουργίας του. Μετά το 

πέρας αυτής της περιόδου περιέρχεται και πάλι στο Δημόσιο, το οποίο πρέπει να 

αποφασίσει αν θα το εκμεταλλευτεί το ίδιο ή αν θα το αναθέσει και πάλι σε ιδιώτη, 

που δεν είναι αναγκαστικά ο ίδιος με τον αρχικό ανάδοχο. Η μέθοδος B.O.O.T. είναι 

μία παραλλαγή της λογικής B.T.O., όπου ο ανάδοχος κατασκευάζει και στη συνέχεια 

κατέχει και λειτουργεί το έργο για μία προκαθορισμένη διάρκεια. Παράδειγμα της 

μορφής B.O.O.T. είναι το Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». 

 

B.B.O (Buy-Build-Operate)  

Ο Ιδιώτης αγοράζει ένα πάγιο από το Δημόσιο και αναλαμβάνει την ανακαίνιση ή 

επέκταση που απαιτείται, καθώς και τη λειτουργία του. Εδώ, τους τίτλους ιδιοκτησίας 

κατέχει ο ιδιώτης και τα έσοδα από τη λειτουργία περιέρχονται σε αυτόν. Το Κράτος 

περιορίζεται στο να θέσει συγκεκριμένες προϋποθέσεις λειτουργίας (Παπαδόπουλος 

Δ., Φραγκιαδάκης Α.).  

B.L.O.T. (Build-Lease-Operate-Transfer)  

Ο ιδιώτης κατασκευάζει, μισθώνει, λειτουργεί και στη συνέχεια μεταβιβάζει το έργο 

στο δημόσιο. Ένα παράδειγμα είναι ο διαγωνισμός για την κατασκευή κτιρίου 

στάθμευσης αυτοκινήτων στο Μπαχρέιν που προκηρύχτηκε στο 2013 από το 

Υπουργείο Επενδύσεων Ακινήτων της χώρας. 

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 
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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 τη διάρκεια 

της περιόδου μίσθωσης, τη λειτουργία των εγκαταστάσεων αναλαμβάνει είτε το 

Δημόσιο είτε ο ιδιώτης.  

B.O.O. (Build- Own-Operate)  

Πρόκειται για μία παραλλαγή της λογικής Β.Ο.Ο.Τ. Ο ιδιώτης είναι ο ιδιοκτήτης του 

έργου και δεν είναι υποχρεωμένος να το επιστρέψει στο Δημόσιο. Ο ιδιώτης αποκτά 

άδεια λειτουργίας μεγάλης διάρκειας και είναι υπεύθυνος για τη χρηματοδότηση, το 

σχεδιασμό, την ανέγερση και τη λειτουργία του έργου. Ρόλος του Δημοσίου είναι να 

προσδιορίσει τις προδιαγραφές λειτουργίας για τις προσφερόμενες υπηρεσίες, τους 

κανόνες ασφάλειας και το ανώτατο επίπεδο τυχόν τελών χρήσης του έργου (Little, 

2011). Παράδειγμα αυτού του μοντέλου είναι η κατασκευή του πυρηνικού 

εργοστασίου στο Ακουγιού της Τουρκίας από τη ρωσική Rosatom (2010). Το Μάιο 

του 2010, η Ρωσία και η Τουρκία υπέγραψαν συμφωνία ανέγερσης πυρηνικού 

σταθμού από τη θυγατρική της Rosatom, την Akkuyu NGS Elektrik Uretim Corp. Το 

έργο θα υπόκειται στην εφαρμοστέα νομοθεσία και τους κανονισμούς της Τουρκίας 

και όλες οι άδειες θα χορηγούνται από τις αρμόδιες τουρκικές αρχές. Από την πλευρά 

της, η Τουρκία παραχωρεί το χώρο και τη ρυθμιστική υποστήριξη ενώ η Rosatom 

προσφέρει την τεχνολογία, τη χρηματοδότηση και τη λειτουργική της εμπειρία. 

Σύμφωνα με τη σύμβαση αγοράς ενέργειας, για 15 έτη από την κατασκευή, η τιμή 

αγοράς ενέργειας θα είναι σταθερή στα 12,35 λεπτά/kWh, η TETAS (δημόσια 

επιχείρηση ηλεκτρισμού της Τουρκίας) θα αγοράσει το 70% του ρεύματος από τις 

Μονάδες 1 και 2 και το 30% από τις Μονάδες 3 και 4, ενώ μετά τη λήξη της 

σύμβασης αγοράς ενέργειας, η εταιρεία θα μεταφέρει το 20% των καθαρών κερδών 

στο τουρκικό δημόσιο μέχρι το τέλος του παροπλισμού.  

O.M. (Private Services Contract: Operation and Maintenance)  

Με την σύναψη μιας Ο.Μ. σύμβασης παροχής υπηρεσιών, το Δημόσιο αναθέτει σε 

ιδιώτη τη λειτουργία και συντήρηση ενός έργου, του οποίου όμως διατηρεί την 

ιδιοκτησία και τη διοίκηση.  
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O.M.M (Private Services Contract: Operation Maintenance and 

Management)  

Πρόκειται για σύναψη σύμβασης παροχής «ολοκληρωμένων» υπηρεσιών με την 

οποία το Δημόσιο αναθέτει σε ιδιώτη την λειτουργία, συντήρηση και διοίκηση του 

έργου, διατηρώντας την ιδιοκτησία του.  

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

Ο Ιδιωτικός φορέας είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό, τη κατασκευή, τη λειτουργία 

και τη χρηματοδότηση 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. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει το ρίσκο της χρηματοδότησης 

μέχρι το τέλος της συμβατικής περιόδου. Στη συνέχεια, ο Κύριος του Έργου 

ευθύνεται για τη συντήρηση και λειτουργία. Ορισμένα μειονεκτήματα είναι η 

δυσκολία στις μακροπρόθεσμες σχέσεις μεταξύ Κυρίου του Έργου και Αναδόχου και 

οι ενδεχόμενες αλλαγές κυβέρνησης και πολιτικών γραμμών. Πρόσφατο παράδειγμα 

αυτής της λύσης ΣΔΙΤ είναι το τηλεπικοινωνιακό έργο «Rural Broadband», που 

αποσκοπεί στην ευρυζωνική κάλυψη σε απομακρυσμένες περιοχές στην Ελλάδα και 

αφορά ολική δημόσια χρηματοδότηση του κεφαλαιουχικού κόστους (Capex). Η 

δράση χρηματοδοτείται από τα ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση», «Αγροτική Ανάπτυξη της 

Ελλάδας 2007 – 2013» και το «ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης», στο πλαίσιο του 

ΕΣΠΑ, από το ΕΤΠΑ και από Εθνικούς Πόρους καθώς και από Ιδιωτική Δαπάνη 

προερχόμενη από τους υποψήφιους αναδόχους του έργου. Άλλο παράδειγμα αυτής 

της μορφής ΣΔΙΤ στην Ελλάδα είναι η «Αττική Οδός» (όπου συμπεριλήφθη και η 

συντήρηση) και η «Ζεύξη Ρίου-Αντίρριου». 

 

5. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των ΣΔΙΤ 

Επιγραμματικά, θα μπορούσαμε να διαχωρίσουμε τα πλεονεκτήματα και τα 

μειονεκτήματα των ΣΔΙΤ με τον παρακάτω τρόπο. 

Πλεονεκτήματα: 

- Οι επενδυτικές αποφάσεις υπό συμβάσεις δημοσίου-ιδιωτικού τομέα 

βασίζονται σε μακροπρόθεσμη προσέγγιση. 
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- Το ρίσκο και το έργο ανατίθενται στον εταίρο που είναι ικανότερος να τα 

διαχειριστεί με το χαμηλότερο κόστος, πετυχαίνοντας υψηλότερη αξία. 

- Τα έργα περνούν μέσα από μία ανταγωνιστική διαδικασία τιμολόγησης, που 

σημαίνει ότι το κόστος των δημοσίων υπηρεσιών αξιολογείται με γνώμονα τα 

πρότυπα της αγοράς. 

- Το timing και η τιμολόγηση τείνουν να είναι περισσότερο σαφείς και κατά 

συνέπεια προσφέρουν καλύτερο value for money.  

- Η μεταφορά δεξιοτήτων, γνώσης και εμπειρίας από τον ιδιωτικό τομέα στο 

δημόσιο και αντίστροφα δημιουργεί καινοτομία και αποτελεσματικότητα. 

- Ο ιδιωτικός τομέας έχει συνήθως μεγαλύτερη κατασκευαστική ικανότητα, 

προσωπικό και μέσα από αυτά που θα μπορούσε να διαθέσει το δημόσιο. 

- Οι πληρωμές στους ιδιώτες σε έργα ΣΔΙΤ είναι συνδεδεμένες με το επίπεδο 

των επιδόσεών τους, δημιουργώντας κίνητρα και αποτελεσματικότητα. 

- Αύξηση απασχόλησης. 

 

Μειονεκτήματα: 

- Ο αριθμός των εμπλεκόμενων μερών και ο μακροπρόθεσμος χαρακτήρας 

καταλήγει συχνά σε περίπλοκες συμβάσεις και διαπραγματεύσεις, με 

αποτέλεσμα υψηλές νομικές δαπάνες. Η ολοκλήρωση των έργων ΣΔΙΤ μπορεί 

να διαρκέσει χρόνια.  

- Υπάρχει ο κίνδυνος να πτωχεύσει ο ιδιωτικός εταίρος κατά τη διάρκεια του 

έργου. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει πολιτικά προβλήματα. 

- Ο μακροπρόθεσμος χαρακτήρας ενός έργου ΣΔΙΤ σημαίνει ότι 

δημιουργούνται χρέη πολύ νωρίτερα από την εμφάνιση των οφελών. 

- Ορισμένες φορές ένας δημόσιος φορέας θα μπορούσε να δανειστεί φθηνότερα 

από μόνος του αντί μέσω του ιδιωτικού τομέα. Αυτό πρέπει να εξεταστεί 

λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δαπάνες κεφαλαίου ενός δημόσιου φορέα 

λογίζονται ως κυβερνητικές δαπάνες.  

- Απώλεια ελέγχου από την κυβέρνηση, πολιτικοί κίνδυνοι και λογοδοσία. Από 

τη φύση τους οι ΣΔΙΤ συνεπάγονται την κοινή λήψη αποφάσεων. Για αυτό το 

λόγο, το ζήτημα του ελέγχου πρέπει να προσδιορίζεται ξεκάθαρα στην αρχή 

της διαδικασίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, η δημόσια διοίκηση είναι αυτή 

που φέρει τελικά την ευθύνη και την αρμοδιότητα προστασίας του δημόσιου 

συμφέροντος. Όσον αφορά στους πολιτικούς κινδύνους, πρέπει να πούμε ότι 
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λίγα κράτη έχουν εκτεταμένη εμπειρία σε ΣΔΙΤ. Αυτή η έλλειψη εμπειρίας σε 

συνδυασμό με τον ανώριμο χαρακτήρα των σχέσεων δημόσιου-ιδιωτικού 

τομέα ενδεχομένως να ενέχει κινδύνους, όπως απόρριψη από συνδικαλιστικές 

οργανώσεις, από τους εργαζόμενους ή την κοινωνία. Επιπλέον, στην 

περίπτωση των ΣΔΙΤ το θέμα της λογοδοσίας αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 

- Πληρωμή από τον χρήστη. Στην παροχή ορισμένων υπηρεσιών απευθείας από 

το δημόσιο τομέα, η πληρωμή από τους χρήστες δεν αποτυπώνει το 

πραγματικό κόστος της υπηρεσίας, όπως το κόστος της απόσβεσης των 

παγίων. Ωστόσο, σε μία ΣΔΙΤ, οι δαπάνες που αναλαμβάνονται από τον 

εργολάβο συμπεριλαμβάνονται στις πληρωμές των χρηστών, πράγμα που 

μπορεί να σημαίνει σημαντική αύξηση τελών και αρνητικές αντιδράσεις από 

τους πολίτες. 

- Αναξιόπιστες υπηρεσίες. 

- Αδιαφάνεια στην επιλογή εταίρων: ένα ιδιαίτερο αγκάθι στην ελληνική 

πραγματικότητα.  

 

6. ΣΔΙΤ και Ιδιωτικοποιήσεις 

 

Συχνά οι ΣΔΙΤ θεωρούνται λανθασμένα ως συνώνυμο της ιδιωτικοποίησης, καθώς 

εμπεριέχεται η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και ευθυνών στον ιδιωτικό τομέα, ωστόσο 

υπάρχουν ξεκάθαρες διαφορές μεταξύ των δύο εννοιών. Η πρώτη διαφορά έγκειται 

στη θεσμική ρύθμιση: η ιδιωτικοποίηση έχει μία σχέση principal-agent ενώ η ΣΔΙΤ 

είναι μία συνεργασία που βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και τη συνεργασία. 

Η δεύτερη διαφορά είναι ο στόχος. Η κύρια ιδέα πίσω από την ιδιωτικοποίηση είναι η 

βελτίωση της αποτελεσματικότητας, ήτοι να καταστεί η υπηρεσία γρηγορότερη και 

φθηνότερη. Τα βασικά γνωρίσματα ΣΔΙΤ είναι η αποδοτικότητα, η συνέργια και η 

ποιότητα του προϊόντος. Η τρίτη διαφορά είναι η μορφή του μάνατζμεντ. Η 

ιδιωτικοποίηση είναι μία μορφή διαχείρισης έργου με δεδομένες προδιαγραφές. Η 

ΣΔΙΤ έχει μία μορφή project management με κοινούς στόχους, ενώ η σχέση μεταξύ 

των εταίρων είναι process-oriented. 

 Επιπλέον, όπως αναφέρουν οι Παντελίδης Κ. και Παπαδόπουλος Δ., όταν μία 

δημόσια επιχείρηση ιδιωτικοποιείται εισάγεται σε μία αγορά με έντονο ανταγωνισμό 
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ή σε μία αγορά όπου η επιχείρηση αυτή διατηρεί μονοπωλιακή θέση, απαιτώντας 

συνεπώς την ενεργή κρατική παρέμβαση (active regulation) για την προστασία των 

καταναλωτών. Σε μία ΣΔΙΤ, το εύρος της επιχειρηματικής δραστηριότητας και η 

επίτευξη κέρδους δεν ορίζονται από τις δυνάμεις της αγοράς, αλλά καθορίζονται στο 

πλαίσιο συμβάσεων, όπου ισχύει η βασική αρχή ικανοποιητικής επίδοσης από τον 

ιδιώτη, αποκαλούμενη παθητική παρέμβαση (passive regulation). 

 

7. Επιλογή της κατάλληλης μορφής ΣΔΙΤ από το Κράτος 

 

Η μέθοδος που θα επιλέξει η κυβέρνηση εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του 

έργου, τους κινδύνους που προτίθεται να αναλάβει και το βαθμό ιδιωτικοποίησης που 

επιθυμεί να υιοθετήσει. Ανάλογα με τη μορφή της ΣΔΙΤ, τα δικαιώματα των ιδιωτών 

έχουν διαφορετικό εύρος. Έτσι λοιπόν, τα δικαιώματα των ιδιωτών είναι 

περιορισμένα στο μοντέλο Β.Ο.Τ, αυξημένα στο μοντέλο Β.Ο.Ο.Τ και 

μεγιστοποιούνται στο μοντέλο Β.Ο.Ο. Οι κρατικές αρχές στις χώρες όπου 

χρησιμοποιούνται ΣΔΙΤ υποστηρίζουν ότι η προοπτική υψηλών αποδόσεων για τους 

ιδιώτες δικαιολογούν τη μεταφορά κινδύνου από το δημόσιο τομέα στον ιδιωτικό. 

Σύμφωνα με τους Παπαδόπουλο Δ. και Φραγκιαδάκη Α., δύο θέματα χρήζουν 

ιδιαίτερης προσοχής: 

 Η ιδιοκτησία του έργου. Εύκολα μπορεί να αντιληφθεί κανείς ότι ο ιδιώτης θα 

προτιμούσε να είναι ο ίδιος ιδιοκτήτης του έργου. Ωστόσο, τους δανειστές δεν 

τους ενδιαφέρει αν οι τίτλοι ιδιοκτησίας του έργου πρόκειται να περάσουν στο 

κράτος μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα, διότι το έργο χρηματοδοτείται με 

τη μέθοδο χρηματοδότησης έργου (Project Finance) και η χρηματοδότηση 

βασίζεται στις χρηματαροές κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Αυτό ισχύει 

όμως μόνο στις ΣΔΙΤ όπου ο ιδιώτης λαμβάνει πληρωμές από τον πολίτη κατά 

τη χρήση ή από το κράτος κατά την παράδοση. Οπότε, η υπολειμματική αξία 

ενδιαφέρει μονάχα τους ιδιώτες που συμμετέχουν στην κατασκευή μέσω της 

Ειδικής Εταιρείας Σκοπού (ΕΕΣ) ώστε να υπολογίζουν και να αυξάνουν τη 

συνολική πρόσοδό τους από το έργο. 

 Σταθερότητα νομικού πλαισίου. Αυτό είναι ένα ιδιαίτερο πρόβλημα στην 

ελληνική πραγματικότητα με συνεχείς αλλαγές νόμων και ρυθμίσεων. Τόσο οι 
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δανειστές όσο και οι ιδιώτες επιθυμούν ένα σταθερό νομικό πλαίσιο για να 

επενδύσουν και εγγυήσεις από το κράτος ότι θα στηρίξει την επένδυσή τους 

με αντίστοιχους θεσμούς. Μία τέτοια προσπάθεια παροχής νομικού πλαισίου 

έγινε με το Νόμο 3389/2005 που θα δούμε στη συνέχεια. 

 

8. Ιστορική αναδρομή των ΣΔΙΤ στον κόσμο και στην Ελλάδα 

 

Ανατρέχοντας στο παρελθόν, εντοπίζουμε συμπράξεις δημοσίου-ιδιωτικού τομέα ήδη 

από την αρχαιότητα. Στα τέλη του 4ου αιώνα π.Χ. οι Ερετριείς ανέθεσαν στον 

εργολάβο Χαιρεφάνη το έργο της αποξήρανσης της λίμνης των Πτεχών. Η 

«σύμβαση» προέβλεπε τη χρηματοδότηση και υλοποίηση του έργου από τον 

Χαιρεφάνη με αντάλλαγμα το δικαίωμα εκμετάλλευσης των αποκαλυφθέντων γαιών 

για δέκα χρόνια. Μάλιστα, για να γίνει πιο ελκυστική η επένδυση, οι Ερετριείς 

επέτρεψαν την εισαγωγή υλικών χωρίς δασμούς, την ενσωμάτωση ξένων εργατών 

στο έργο και την απαλλαγή των προϊόντων παραγωγής από φόρους. Ανάλογες 

πρακτικές απαντώνται και στους νεότερους χρόνους, ιδίως για την υλοποίηση έργων 

υποδομής σε αποικίες μεγάλων αυτοκρατοριών στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 

20ού αιώνα. 

Στη σύγχρονη ιστορία, πρωτοπόρος στις ΣΔΙΤ ήταν η Μ. Βρετανία όταν στα 

τέλη της δεκαετίας του ’80, στα πλαίσια της έντονης πολιτικής ιδιωτικοποιήσεων των 

συντηρητικών κυβερνήσεων, θέσπισε την Public-Private Partnership ως ένα 

αυτοτελές οικονομικό εργαλείο. Η στροφή στον ιδιωτικό τομέα ήταν το αποτέλεσμα 

της αναζήτησης εναλλακτικών μεθόδων πρόσθετης χρηματοδότησης έργων υποδομής 

και επενδυτικών σχεδίων, δεδομένων των αυξημένων αναγκών της χώρας και των 

περιορισμένων κεφαλαίων. Στην Ελλάδα εντοπίζονται συμπράξεις μεταξύ του 

Δημόσιου και του Ιδιωτικού Τομέα από το 1927, όπως για παράδειγμα οι συμβάσεις 

του Ελληνικού Δημοσίου με την POWER για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, με 

την ULEN για την παροχή ύδρευσης και αργότερα με τη SIEMENS για την 

τηλεφωνία. Τα νεότερα χρόνια αναπτύχθηκε η μορφή των αυτοχρηματοδοτούμενων ή 

συγχρηματοδοτούμενων έργων που θεωρούνται από τους Τροβά Ε. και Κούτρα Δ. ως 

μορφή ΣΔΙΤ. Τέτοια έργα είναι η Αττική Οδός, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών 

«Ελευθέριος Βενιζέλος», η Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, βασικό χαρακτηριστικό των 
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οποίων είναι ότι ο τελικός χρήστης πληρώνει τον ιδιώτη για το έργο που 

κατασκεύασε. Η ψήφιση του Νόμου 3389/2005 στις 13/09/2005 έθεσε το θεσμικό 

πλαίσιο της εφαρμογής του θεσμού των ΣΔΙΤ, προσδιορίζοντας τους κανόνες 

λειτουργίας του θεσμού και διασφαλίζοντας την ενσωμάτωση της σχετικής 

κοινοτικής νομοθεσίας και την απαιτούμενη προσαρμογή με το ελληνικό κοινωνικό, 

οικονομικό και αναπτυξιακό περιβάλλον. Η χώρα μας, σήμερα, κατέχει την τέταρτη 

θέση στην Ευρωπαϊκή ένωση , ως προς την αξία των συμβάσεων υλοποίησης έργων 

με τη μέθοδο ΣΔΙΤ. Με βάσει την αξία των συμβάσεων ΣΔΙΤ ως ποσοστό του ΑΕΠ 

το Βέλγιο με ποσοστό 56% κατέχει την πρώτη θέση,  ακολουθεί η Μ. Βρετανία  με 

45%, στην τρίτη θέση η Ιρλανδία με 41%  και η Ελλάδα περιορίζεται μόλις στο 14%.   
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Κεφάλαιο 2ο 

Η Λειτουργία των ΣΔΙΤ  
 

1. Το νομοθετικό πλαίσιο - ο Νόμος 3389/2005 

 

Με το Νόμο 3389/2005 «Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα» (ΦΕΚ Α’ 

232/22-9-2005) εισάγεται το νομοθετικό πλαίσιο για τις ΣΔΙΤ στη χώρα μας, το οποίο 

αποσκοπεί στην προαγωγή της εκτέλεσης έργων και παροχής υπηρεσιών μέσω 

συμπράξεων λαμβάνοντας υπόψη τη διεθνή και ελληνική εμπειρία από την εκτέλεση 

έργων υπό το σύστημα παραχώρησης της εκμετάλλευσης και τις προσπάθειες 

υλοποίησης έργων με ιδιωτική χρηματοδότηση, τα οποία ιστορικά δεν ήταν πάντοτε 

επιτυχή. Ο νόμος εισάγει ένα νέο, σταθερό νομικό πλαίσιο για να εξαλείψει τα 

προβλήματα του προηγούμενου καθεστώτος και να δημιουργήσει κλίμα 

εμπιστοσύνης στους επενδυτές. 

Ο Νόμος απαρτίζεται από έξι κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο δίδεται η έννοια 

των ΣΔΙΤ και ορίζεται το πεδίο εφαρμογής του νόμου και οι προϋποθέσεις 

εφαρμογής. Βέβαια, οι σχετικές διατάξεις του νόμου περί έννοιας της σύμπραξης 

δημόσιου και ιδιωτικού τομέα δεν είναι δυνατόν να συμπεριλαμβάνουν όλες τις 

δυνατές μορφές σύμπραξης που εφαρμόζονται διεθνώς, καθώς στόχος του νόμου 

αυτού είναι η δημιουργία ενός απλού και σαφούς πλαισίου που θα βοηθήσει στην 

ανάπτυξη των ΣΔΙΤ στην Ελλάδα. Καθώς κάθε έργο έχει συγκεκριμένα, εγγενή 

χαρακτηριστικά, η ενιαία προσέγγιση θα δημιουργούσε περισσότερα προβλήματα 

από όσα ο Ν. 3389/2005 καλείται να επιλύσει. Δεν θα ήταν εφικτό, άλλωστε, σε ένα 

νόμο να προδιαγραφούν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ορισμένων μόνο κατηγοριών 

έργων ή υπηρεσιών. Στο άρθρο 2 «Πεδίο Εφαρμογής» ορίζεται ότι για να υπαχθεί 

στις προβλέψεις του Ν. 3389/2005 μια ΣΔΙΤ θα πρέπει να συντρέχουν όλες οι 

παρακάτω προϋποθέσεις (ΕΣΔΙΤ): 

 η σύμπραξη να έχει ως αντικείμενο την εκτέλεση έργου ή την παροχή 

υπηρεσιών που ανήκει στην αρμοδιότητα Δημοσίου Φορέα, 
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  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, 

 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 

  το συνολικό συμβατικό προϋπολογιζόμενο κόστος της υλοποίησης του 

αντικειμένου της Σύμπραξης δεν υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων 

εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς συνυπολογισμό του αναλογούντος ΦΠΑ. 

 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και με ομόφωνη απόφαση της ΔΕΣΔΙΤ (βλ. 

κατωτέρω), μπορούν να υπαχθούν Συμπράξεις στις διατάξεις του Ν. 3389/2005, 

χωρίς να συντρέχουν μία ή και περισσότερες από τις παραπάνω προϋποθέσεις. Οι 

δραστηριότητες που θεωρούνται ότι εντάσσονται στον σκληρό πυρήνα των 

αρμοδιοτήτων του κράτους είναι η εθνική άμυνα, η αστυνόμευση, η απονομή της 

δικαιοσύνης και η εκτέλεση των ποινών που επιβάλλονται από τα αρμόδια 

δικαστήρια και δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο σύμπραξης δημόσιου-

ιδιωτικού τομέα. Στο πεδίο εφαρμογής του νόμου δεν εμπίπτουν οι συμπράξεις στις 

οποίες στην Εταιρεία Ειδικού Σκοπού που συμβάλλεται με το Δημόσιο συμμετέχουν 

Δημόσιοι Φορείς (Σαραγιώτης Π, 2010).  

Στο δεύτερο κεφάλαιο προβλέπεται το νέο θεσμικό πλαίσιο με τη δημιουργία 

δύο νέων διοικητικών οργάνων (Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ - ΔΕΣΔΙΤ και Ειδική 

Γραμματεία ΣΔΙΤ - ΕΓΣΔΙΤ) για τη διοικητική και διαχειριστική υποστήριξη των 

δημόσιων φορέων κατά την εκτέλεση έργων ΣΔΙΤ. 

Στο τρίτο κεφάλαιο καθορίζονται οι διαδικασίες ανάθεσης των έργων ΣΔΙΤ. Το 

τέταρτο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στο συμβατικό πλαίσιο και σε θέματα 

χρηματοδότησης. Το πέμπτο κεφάλαιο περιλαμβάνει ειδικές ρυθμίσεις αναφορικά 

με το καταβλητέο αντάλλαγμα από τους χρήστες των έργων ή των υπηρεσιών ΣΔΙΤ, 

την έκδοση αδειών, τα αρχαιολογικά, την προστασία του περιβάλλοντος, τις 

απαλλοτριώσεις και τις δημόσιες υπηρεσίες και τις εργασίες οργανισμών κοινής 
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ωφέλειας. Τέλος, το έκτο κεφάλαιο εξετάζει νομικά θέματα που αφορούν στις 

Συμπράξεις, όπως η εκχώρηση απαιτήσεων, το κύρος των εμπράγματων ασφαλειών, 

οι εταιρικοί μετασχηματισμοί, τα φορολογικά ζητήματα, η επίλυση διαφορών 

(διαιτησία) και το εφαρμοστέο δίκαιο. 

 

2. Το θεσμικό πλαίσιο 

 

Ο Νόμος προβλέπει τη δημιουργία του αναγκαίου θεσμικού πλαισίου για την 

υποστήριξη και τη λειτουργία των συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Υπό 

αυτή την έποψη, δημιουργούνται κρατικά όργανα επιφορτισμένα με την εποπτεία και 

προώθηση του θεσμού των ΣΔΙΤ σε κυβερνητικό επίπεδο (Διυπουργική Επιτροπή 

ΣΔΙΤ) όσο και σε επίπεδο δημόσιας διοίκησης (Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ).  

2.1 Η Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ (ΔΕΣΔΙΤ) 

 

Με το άρθρο 3 του Νόμου 3389/2005 συστήνεται η ΔΕΣΔΙΤ ως κυβερνητικό όργανο 

που διέπεται ως προς την οργάνωση και λειτουργία του από τις διατάξεις του Νόμου 

1558/1985 όπως κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. 63/2006. Η ΔΕΣΔΙΤ είναι το συλλογικό 

όργανο της κυβέρνησης που έχει επιφορτισθεί με την εξειδίκευση της κυβερνητικής 

πολιτικής για την εκτέλεση έργων και την παροχή υπηρεσιών με τη συμμετοχή 

ιδιωτικών κεφαλαίων. Στη 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 αυτή. Στις αρμοδιότητες της ΔΕΣΔΙΤ 

εμπίπτουν (Υπουργείο Εσωτερικών, 2010): 

 

 η έγκριση της υπαγωγής συμπράξεων στις διατάξεις του Ν. 3389/2005, 
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 η ανάκληση τέτοιων εγκρίσεων, σε περίπτωση που οι δημόσιοι φορείς που 

έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ανωτέρω νόμου δεν τηρούν τις υποχρεώσεις 

τους, δηλαδή α) δεν ακολουθούν τις υποδείξεις της Ειδικής Γραμματείας 

ΣΔΙΤ ως προς τη διαδικασία ανάθεσης, β) δεν επεξεργάζονται κάθε κείμενο 

που σχετίζεται με τη διαδικασία ανάθεσης (Τεύχη Δημοπράτησης, ειδική και 

τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων, πρόσκληση υποβολής προσφορών, σχέδιο 

σύμβασης) σύμφωνα με τις οδηγίες, τροποποιήσεις και αλλαγές που 

εισηγείται η ΕΓΣΔΙΤ και γ) δεν μεριμνούν για τη συμμετοχή εκπροσώπου 

ΕΓΣΔΙΤ στις επιτροπές αξιολόγησης, 

 η απόφαση για την ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του 

καταβλητέου στους Ιδιωτικούς Φορείς ανταλλάγματος, 

 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, 

 η λήψη κάθε άλλης συναφούς απόφασης. 

 

Η δημιουργία συλλογικού κυβερνητικού οργάνου με τη συμμετοχή σχεδόν όλων 

των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών διευκολύνει τη χάραξη κυβερνητικής 

πολιτικής στον τομέα της εκτέλεσης έργων και παροχής υπηρεσιών με τη συμμετοχή 

ιδιωτικών κεφαλαίων, ενώ παράλληλα μπορεί να συμβάλει θετικά στη γρήγορη 

επίλυση των προβλημάτων που ανακύπτουν. Επιπλέον, επειδή οι Συμβάσεις 

Σύμπραξης ενδεχομένως να συνεπάγονται την ανάληψη μακροπρόθεσμων 

οικονομικών υποχρεώσεων από τα δημόσια όργανα, η προεδρία της ΔΕΣΔΙΤ και η 

εποπτεία του έργου περιέρχονται στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών που 

είναι ο αρμόδιος για την εφαρμογή της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης. 

 

2.2 Η Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ (ΕΓΣΔΙΤ) 

Η Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ είναι το συντονιστικό όργανο που συστάθηκε στο 

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών δυνάμει του άρθρου 4 του Νόμου 

3389/2005, με σκοπό να επικουρεί τη ΔΕΣΔΙΤ και τους Δημόσιους Φορείς. Έργο της 

είναι: 
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 ο εντοπισμός των έργων ή υπηρεσιών που μπορούν να εκτελεσθούν ή να 

παρασχεθούν μέσω Συμπράξεων και να υπαχθούν στις διατάξεις του Ν. 

3389/2005, 

 η προώθηση της εκτέλεσης έργων ή της παροχής υπηρεσιών μέσω του θεσμού 

των Συμπράξεων, 

 η διευκόλυνση και υποστήριξη των Δημόσιων Φορέων, στο πλαίσιο 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 μέσω των Συμπράξεων, 

 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, 

 η σύνταξη ετήσιας έκθεσης και η παρουσίασή της στην αρμόδια επιτροπή της 

Βουλής (Υπουργείο Εσωτερικών, 2010). 

 

Η σύσταση της ΕΓΣΔΙΤ ακολουθεί τα πρότυπα αντίστοιχων υπηρεσιών σε άλλα 

κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατ’ αυτό τον τρόπο, ως κάτοχος της 

εξειδικευμένης γνώσης και επιφορτισμένη με αρμοδιότητες πληροφόρησης των 

δημόσιων φορέων για τις δυνατότητες που προσφέρει ο νόμος, η ειδική γραμματεία 

έχει την πρωτοβουλία της κίνησης και του συντονισμού όλης της διαδικασίας, 

παρόλο που οι αποφασιστικές αρμοδιότητες παραμένουν στα χέρια της ΔΕΣΔΙΤ.  

3. Πλεονεκτήματα υπαγωγής στο Ν. 3389/2005 

 

Ο Νόμος 3389/2005 παρέχει μια σειρά από ευεργετικές διατάξεις για τις συμβάσεις 

σύμπραξης που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του. Στο παρελθόν, κατά τη 

διαδικασία υλοποίησης στη χώρα μας συγχρηματοδοτούμενων από ιδιώτες έργων, 

εντοπίστηκαν διάφορα θέματα που προκαλούσαν προβλήματα, τόσο στη 

χρηματοδότησή τους, όσο και στην υλοποίησή τους. Τα προβλήματα αυτά 

αντιμετωπίζονταν κατά περίπτωση με ειδικούς νόμους που το Κοινοβούλιο ψήφιζε - 

νόμοι που επικύρωναν και τις συμβάσεις τους. Προκειμένου να δημιουργηθούν οι 

συνθήκες εκείνες που θα εξασφάλιζαν την συμμετοχή των ιδιωτικών φορέων στα 
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έργα ΣΔΙΤ, αλλά, και τη δυνατότητα υλοποίησης από πλευράς του δημοσίου ενός 

ευρύτερου προγράμματος έργων και υπηρεσιών μέσα από σύμπραξη με ιδιώτες, 

κρίθηκε σκόπιμη η συμπερίληψη στο Νόμο 3389/2005 διατάξεων αντίστοιχων με 

εκείνες που, μέσω ειδικών κάθε φορά νόμων, λειτούργησαν επ’ ωφελεία των 

συγχρηματοδοτούμενων έργων. Με τη συνολική αντιμετώπιση θεμάτων, όπως, 

μεταξύ άλλων, η έγκαιρη έκδοση αδειών, η αντιμετώπιση αρχαιολογικών ευρημάτων, 

οι απαλλοτριώσεις, η διαδικασία είσπραξης του συμβατικού ανταλλάγματος από τους 

τελικούς χρήστες των έργων ή των υπηρεσιών, η ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση 

των ιδιωτικών φορέων που αναλαμβάνουν την υλοποίηση των έργων ή των 

υπηρεσιών, δημιουργούνται μέσω του Νόμου 3389/2005 οι συνθήκες εκείνες για την 

επιτυχημένη και απρόσκοπτη ευρύτερη υλοποίηση έργων ΣΔΙΤ στη χώρα μας. Τέλος, 

ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η υπαγωγή ενός έργου στις διατάξεις του Ν. 

3389/2005 παρέχει και τα εξής περαιτέρω πλεονεκτήματα (Υπουργείο Εσωτερικών, 

2010): 

 επίσπευση των διαδικασιών πρόσληψης συμβούλων λόγω της συνδρομής που 

παρέχει η Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ, 

 έγκαιρη και πλήρης ενημέρωση των αρμοδίων κάθε φορά Υπουργών για τα 

εγκεκριμένα έργα ΣΔΙΤ, που έχει ως αποτέλεσμα την ταχεία επίλυση τυχόν 

προβλημάτων, 

 διασφάλιση κονδυλίων για τις πληρωμές διαθεσιμότητας στο πλαίσιο μη 

ανταποδοτικών ΣΔΙΤ (ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων σε 

ξεχωριστές συλλογικές αποφάσεις ένταξης ΣΔΙΤ), 

 διευκόλυνση διαδικασιών ανάθεσης της σύμβασης ΣΔΙΤ λόγω του 

συντονισμού που παρέχει η Διυπουργική Επιτροπή αλλά και της υποστήριξης 

της Ειδικής Γραμματείας και 

 ευελιξία και σαφήνεια νομικού πλαισίου. 

 

4. Υποβολή πρότασης στην Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ 

 

Οι Δημόσιοι Φορείς υποβάλλουν πρόταση προς την Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ για την 

υποβολή ενός έργου ή μιας υπηρεσίας στο σύστημα συμπράξεων του Νόμου 

3389/2005. Η πρόταση θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα στοιχεία που θα 
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τεκμηριώνουν τη σκοπιμότητα υλοποίησής της. Έτσι, λοιπόν, πρέπει να 

περιλαμβάνει: 

 Παρουσίαση αναθέτουσας αρχής. 

 Αναλυτική περιγραφή του έργου ή της υπηρεσίας που αποτελεί το αντικείμενο 

της Σύμπραξης. 

 Τεχνικά χαρακτηριστικά του αντικειμένου της σύμπραξης και 

χρονοδιάγραμμα. 

 Ενδεικτικό προϋπολογισμό. 

 Κόστος λειτουργίας και συντήρησης. 

 Προτεινόμενη μορφή σύμπραξης (μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, 

συντήρηση, λειτουργία, εκμετάλλευση). 

 Έλεγχο οικονομικής αποδοτικότητας (value for money) που θα αιτιολογεί την 

επιλογή της σύμπραξης σε σχέση με την υλοποίηση του έργου με δημόσια 

χρηματοδότηση. 

 Άλλα θέματα που μπορεί να επηρεάζουν σημαντικά την υλοποίηση του έργου, 

όπως, νομικά, περιβαλλοντικά κλπ. 

 

Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να παρέχουν μια αξιόπιστη εικόνα του έργου και της 

απαιτούμενης χρηματοδότησης για όλη τη διάρκεια ζωής του. Για αυτό απαιτείται 

λεπτομερής χρηματοοικονομική ανάλυση, ιδιαίτερα στην περίπτωση των 

ανταποδοτικών έργων, όπου πρέπει να συνεκτιμηθούν και οι κίνδυνοι ζήτησης και 

προβλεπόμενων εσόδων. Η Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ μελετά την πρόταση του 

Δημοσίου Φορέα και αξιολογεί κατά πόσο αυτή μπορεί να υλοποιηθεί ως Σύμπραξη 

και να υπαχθεί στις διατάξεις Νόμου 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», ο οποίος είναι ένας μη δεσμευτικός 

κατάλογος έργων και υπηρεσιών που μπορούν να υλοποιηθούν μέσω συμπράξεων, 

γνωστοποιεί την απόφασή της στο Δημόσιο Φορέα και τον καλεί εντός αποκλειστικής 

προθεσμίας δύο μηνών να καταθέσει στη Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ «Αίτηση 

Υπαγωγής» της συγκεκριμένης Σύμπραξης στο Νόμο 3389/2005 (Παλαιολόγος, 

2006).  
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5. Απόφαση Υπαγωγής 

 

Εφόσον ο Δημόσιος Φορέας υποβάλλει «Αίτηση Υπαγωγής», ο πρόεδρος της 

ΔΕΣΔΙΤ, Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, συμπεριλαμβάνει τη συζήτηση της 

αίτησης αυτής στην ημερήσια διάταξη της επομένης συνεδρίασης της ΔΕΣΔΙΤ και 

προσκαλεί τα τακτικά μέλη αυτής και τον κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργό, ο 

οποίος συμμετέχει ως έκτακτο μέλος. Κατά τη συνεδρίαση της ΔΕΣΔΙΤ, 

παρουσιάζεται Συνοπτική Αιτιολογική Έκθεση που έχει συντάξει η ΕΓΣΔΙΤ ως 

εισήγηση προς τη ΔΕΣΔΙΤ. Στη συνέχεια, η ΔΕΣΔΙΤ εκδίδει απόφαση («Απόφαση 

Υπαγωγής») με την οποία εγκρίνει ή απορρίπτει εν όλω ή εν μέρει την «Αίτηση 

Υπαγωγής». Μετά την έκδοση της «Απόφασης Υπαγωγής», η ΕΓΣΔΙΤ αναλαμβάνει 

το συντονισμό των διαδικασιών ανάθεσης που ορίζονται στο Ν. 3389/2005, για την 

επιλογή του Ιδιωτικού Φορέα που θα συμμετάσχει στη Σύμπραξη (ΕΣΔΙΤ). 

6. Προκήρυξη και ανάθεση των Συμβάσεων Σύμπραξης 

 

Η έγκριση της υπαγωγής στις διατάξεις του Νόμου 3389/2005 σηματοδοτεί τη 

μετάβαση στο στάδιο της ανάθεσης. Στις διαδικασίες ανάθεσης και στις σχέσεις του 

Δημόσιου Φορέα που ενεργεί ως αναθέτουσα αρχή με τους υποψηφίους, 

εφαρμόζονται οι γενικές αρχές της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας (ίση 

μεταχείριση, διαφάνεια, προστασία του δημόσιου συμφέροντος, κλπ). Η ανάθεση 

γίνεται μετά από δημόσιο διαγωνισμό με ανοικτή ή κλειστή διαδικασία. Ο ανοικτός 

διαγωνισμός διεξάγεται σε μία φάση όπου οι συμμετέχοντες υποβάλλουν σε 

χωριστούς φακέλους τα δικαιολογητικά συμμετοχής τους και τα στοιχεία της 

χρηματοοικονομικής τους επάρκειας και της επαγγελματικής ικανότητας, καθώς και 

την τεχνική και οικονομική προσφορά. Ο κλειστός διαγωνισμός γίνεται σε δύο 

φάσεις. Στην πρώτη φάση συμμετέχει κάθε ενδιαφερόμενος που πληροί τις 

προϋποθέσεις συμμετοχής, ενώ στη δεύτερη φάση καλούνται να υποβάλουν τεχνική 

και οικονομική προσφορά αυτοί που προεπιλέχθηκαν από την αναθέτουσα αρχή. Υπό 

ορισμένους όρους μπορεί να εφαρμοστεί και η διαδικασία του ανταγωνιστικού 

διαλόγου ή η διαδικασία διαπραγμάτευσης. Ο ανταγωνιστικός διάλογος είναι μια 

διαδικασία που συνδυάζει χαρακτηριστικά της κλειστής διαδικασίας και της 

διαδικασίας με διαπραγμάτευση, προσφέροντας ευελιξία στις αναθέτουσες αρχές και 
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τη δυνατότητα συνεργασίας με τους υποψηφίους εταίρους. Η χρήση του 

ανταγωνιστικού διαλόγου προβλέπεται σε περιπτώσεις πολύπλοκων συμβάσεων όπου 

η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι δεν θα είναι εφικτή η ανάθεση με την ανοικτή ή 

κλειστή διαδικασία. Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης είναι εξαιρετική διαδικασία, 

περιορισμένη σε επιλεγμένες περιπτώσεις όπου συντρέχουν περιστάσεις ειδικής 

φύσεως. Η ανάθεση των Συμβάσεων ΣΔΙΤ γίνεται με κριτήριο είτε την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, όπου εξετάζονται και 

συνυπολογίζονται και άλλοι παράμετροι πέραν του οικονομικού, όπως η ποιότητα, η 

τεχνική αρτιότητα, τα αισθητικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά, είτε τη 

χαμηλότερη τιμή. Το κριτήριο της χαμηλότερης τιμής δεν επιτρέπεται στις 

διαδικασίες διαπραγμάτευσης και ανταγωνιστικού διαλόγου. Τα ελάχιστα προσόντα 

και οι ικανότητες των Υποψηφίων που συμμετέχουν στη διαδικασία ανάθεσης 

ορίζονται στην Προκήρυξη του Διαγωνισμού (Σαραγιώτης Π, 2010). 

 

7. Οι Συμβάσεις Δημοσίου στους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ 

 

Με τη θέσπιση του Νόμου 3852/2010 για τη «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7‐6‐2010), οι 

πρωτοβάθμιοι ΟΤΑ απέκτησαν ιδιαίτερο ρόλο και μεγαλύτερο εύρος αρμοδιοτήτων. 

Ενισχύεται η δραστηριοποίηση των δήμων στον τοπικό αναπτυξιακό 

προγραμματισμό και στην παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες αξιοποιώντας τα 

τοπικά και περιφερειακά πλεονεκτήματα. Βέβαια για να ανταποκριθούν στις νέες 

απαιτήσεις ως πολιτικές, διοικητικές και οικονομικές μονάδες, απαιτούνται και νέοι 

πρόσθετοι πόροι με τη χρήση άλλων πηγών χρηματοδότησης πέραν των 

παραδοσιακών τρόπων.  

Στα πλαίσια αυτά, οι ΣΔΙΤ μπορούν να αποτελέσουν ένα σημαντικό εργαλείο 

περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης, εφαρμοζόμενες σε ένα ευρύ φάσμα δράσεων, 

που αφορούν στη μελέτη, την κατασκευή, τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία 

έργων και υπηρεσιών αλλά και στην αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας. 

Τα οφέλη για τους ΟΤΑ είναι σημαντικά: 



[36] 
 

 Η Τοπική Αυτοδιοίκηση αποκτά πρόσβαση σε ένα φάσμα ειδικοτήτων του 

ιδιωτικού τομέα που της επιτρέπει να παρέχει αποτελεσματικότερες και 

λιγότερο δαπανηρές υπηρεσίες. 

 Ο ιδιωτικός τομέας αναλαμβάνει μία σειρά από κινδύνους, τους οποίους στο 

πλαίσιο μιας παραδοσιακής δημόσιας σύμβασης θα τους ανελάμβανε 

αποκλειστικά η Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

 Αποφυγή αύξησης του δημοτικού χρέους και κατά συνέπεια των δημοτών.  

 Μεταφορά της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας των ιδιωτικών φορέων με την 

ταυτόχρονη αξιοποίηση των ανθρώπινων και οικονομικών πόρων των ΟΤΑ. 

 Βελτίωση της ποιότητας υλοποίησης και της μεταγενέστερης διαχείρισης των 

έργων . 

 Καλύτερη και αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της περιουσίας τους, η οποία 

συχνά παραμένει ανεκμετάλλευτη, ελλείψει πόρων και τεχνογνωσίας. 

 Ταχύτερη ολοκλήρωση και απόδοση των έργων σε κοινή χρήση. 

 Απελευθέρωση πόρων για άλλα έργα και υπηρεσίες που δεν προσφέρονται για 

συμπράξεις με τον ιδιωτικό τομέα. 

 

Το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» ήταν μια προσπάθεια αξιοποίησης του 

θεσμού των ΣΔΙΤ από την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Προσέφερε χρηματοδότηση για την 

προσυμβατική διαδικασία έργων (πρόσληψη συμβούλων) για την ωρίμανση και την 

ολοκλήρωση κάθε πρότασης που πρόκειται να υλοποιηθεί με τη μέθοδο ΣΔΙΤ με 

σειρά ενεργειών όπως προκαταρκτικές μελέτες σκοπιμότητας χρήσης της μεθόδου, 

έξοδα διαγωνιστικής διαδικασίας, επιλογής και κατάρτισης συμβάσεων με τους 

ιδιώτες επενδυτές, καθώς και πιθανή ιδία συμμετοχή του δήμου στη σύμπραξη. 

Φιλοδοξούσε να δημιουργήσει μια νέα κουλτούρα στη διαχείριση και αξιοποίηση των 

περιουσιακών στοιχείων των δήμων και να θέσει τις βάσεις για ένα σωστό 

προγραμματισμό στη διαχείριση των πόρων, διασφαλίζοντας οφέλη τόσο για τους 

ΟΤΑ. και την τοπική κοινωνία, όσο και για το Πρόγραμμα. 

 

Πρόσφατο παράδειγμα σύμπραξης δημοσίου-ιδιωτικού τομέα σε Δήμο της 

Θεσσαλονίκης ήταν μια σειρά νέων σχολείων που δρομολογούνται στο δήμο 

Πυλαίας-Χορτιάτη. Συγκεκριμένα, το 3ο Δημοτικό Σχολείο Πανοράματος, το 3ο 

Γυμνάσιο και το 3ο Λύκειο Πυλαίας (θα χρηματοδοτηθούν μέσω ΣΔΙΤ και μέσω του 



[37] 
 

προγράμματος Jessica), το Νηπιαγωγείο Ασβεστοχωρίου (αίθουσα πολλαπλών 

χρήσεων και βιβλιοθήκη) και το Δημοτικό σχολείο της Εξοχής. Η πρωτοβουλία 

ξεκίνησε από το Δήμο «σε μια περίοδο, όπου οι στρόφιγγες για κονδύλια από τη 

μεριά της πολιτείας έχουν σχεδόν κλείσει», όπως τόνισε ο δήμαρχος Πυλαίας-

Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης.  
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Κεφάλαιο 3ο 

Η Χρηματοδότηση των ΣΔΙΤ 

1. Μορφές Χρηματοδότησης 

 

Η χρηματοδότηση της κατασκευής των μεγάλων έργων υποδομής πραγματοποιείται 

ακολουθώντας τρία βασικά μοντέλα: τη δημόσια χρηματοδότηση (Public Finance) με 

επιχορηγήσεις από τον κρατικό μηχανισμό και τα διαρθρωτικά ταμεία της Ε.Ε., την 

εταιρική χρηματοδότηση (Corporate Finance) και τη χρηματοδότηση έργου (Project 

Finance).  

Στη δημόσια χρηματοδότηση, το κράτος χρηματοδοτεί την κατασκευή των 

υποδομών που χρειάζεται η χώρα για την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας. Οι 

επιχορηγήσεις προέρχονται από τον κρατικό προϋπολογισμό μέσω του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και από κονδύλια διαφόρων ταμείων της Ε.Ε. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί μεγάλα έργα υποδομής στα πλαίσια υλοποίησης 

της περιφερειακής διαρθρωτικής πολιτικής της. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και το Ταμείο Συνοχής (Τ.Σ.) αποτελούν τις 

βασικές πηγές εξασφάλισης πόρων.  

Τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού προέρχονται από την έκδοση και 

πώληση κρατικών ομολόγων και τη φορολογία φυσικών και νομικών προσώπων. 

Αρνητικό στοιχείο σε αυτή την περίπτωση χρηματοδότησης είναι ότι ορισμένες 

χώρες δεν μπορούν να διαθέσουν τα ομόλογά τους και να εξασφαλίσουν τη 

χρηματοδότηση λόγω πολιτικοοικονομικών παραγόντων. Ως αποτέλεσμα, 

παρατηρήθηκε το φαινόμενο δανεισμού από τη διεθνή διατραπεζική αγορά και τη 

Διεθνή Τράπεζα, οδηγώντας στην υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της 

χώρας. Εύλογα λοιπόν οι κυβερνήσεις προσπαθούσαν να αποφύγουν το δανεισμό 

αυτό στο μέτρο του δυνατού. Επιπλέον, η χρηματοδότηση μεγάλων έργων από τον 

προϋπολογισμό του κράτους επιβαρύνει το δημόσιο χρέος, δημιουργώντας έλλειμμα 

που βάσει του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης για τις χώρες της Ε.Ε. όπως η 

Ελλάδα πρέπει να μειώνεται, διατηρώντας υψηλό ρυθμό ανάπτυξης. Αυτό σε 
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συνδυασμό με τα παραπάνω οδήγησε στην αποδυνάμωση του θεσμού της δημόσιας 

χρηματοδότησης και στην υιοθέτηση μοντέλων χρηματοδότησης βασισμένων στο 

ιδιωτικό κεφάλαιο.  

Στην εταιρική χρηματοδότηση, οι επιχειρήσεις συγκεντρώνουν κεφάλαια με 

την έκδοση ομολογιών ή με την αύξηση κεφαλαίου ή δανειζόμενες από την 

τραπεζική αγορά. Κατά τη μέθοδο αυτή, η εταιρεία αναλαμβάνει από μόνη της τον 

κίνδυνο της συνολικής επένδυσης. Για αυτό το λόγο, το corporate finance 

χρησιμοποιείται για έργα σχετικά μικρού μεγέθους και η εταιρεία δεν ιδρύεται μόνο 

για το σχετικό έργο, αλλά μπορεί ταυτόχρονα να συμμετέχει στη χρηματοδότηση και 

άλλων έργων. Έτσι λοιπόν είναι αντιληπτό ότι οι εταιρείες που χρησιμοποιούν αυτή 

τη μέθοδο πρέπει να είναι οικονομικά εύρωστες και με αναγνωρισμένη πιστοληπτική 

ικανότητα. Συνεπώς, εδώ αναφερόμαστε σε μεγάλους διεθνείς κατασκευαστικούς 

οίκους. Σε γενικές γραμμές, οι εταιρείες αποφεύγουν αυτό τον τρόπο 

χρηματοδότησης επειδή έχει μεγάλο κόστος, είναι δεσμευτικός και επιβαρύνει τον 

ισολογισμό (Παπαδόπουλος Δ., Φραγκιαδάκης Α.).  

Η πιο διαδεδομένη και ευρέως αποδεκτή μέθοδος χρηματοδότησης των ΣΔΙΤ 

είναι η χρηματοδότηση έργου, δηλαδή το Project Finance. Αυτή η μέθοδος 

βασίζεται σε ένα συνδυασμό ιδιωτικών και δημοσίων κεφαλαίων για την 

χρηματοδότηση έργων μεγάλης κλίμακας. 

Ως Project Finance ορίζεται η τεχνική χρηματοδότησης έργων (χωρίς ή με 

περιορισμένη αναγωγή στους μέτοχους / επενδυτές), η αποπληρωμή των οποίων 

βασίζεται κυρίως στα έσοδα που θα προκύψουν από τη δραστηριότητα που θα 

αναπτυχθεί. Ειδικότερα, η τεχνική χρηματοδότησης Project Finance προϋποθέτει τη 

δημιουργία μιας ανεξάρτητης από τους κατασκευαστές (sponsors) Εταιρίας Ειδικού 

Σκοπού (ΕΕΣ), στην οποία συμμετέχουν οι μέτοχοι / επενδύτες και η οποία έχει 

συνήθως ορισμένη διάρκεια ζωής. Η ΕΕΣ χρηματοδοτείται με ιδία και υψηλής 

μόχλευσης δανειακά κεφάλαια και σκοπός της είναι ο σχεδιασμός, η κατασκευή, η 

λειτουργία και η χρηματοδότηση ενός συγκεκριμένου Έργου (International Project 

Finance Association – I.P.F.A.). Οι δανειστές λοιπόν προσβλέπουν μόνο στις 

μελλοντικές χρηματαροές του συγκεκριμένου έργου και τα περιουσιακά στοιχεία του 

έργου που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια και κατά την ολοκλήρωση του έργου.  

Από πολλούς συγγραφείς θεωρείται το Project Finance ως οντότητα που δεν 

εξαρτάται από τη βιωσιμότητα και την πιστοληπτική ικανότητα των μερών που 

στηρίζουν την επιχειρηματική ιδέα με τη χρηματοδότησή της. Η απόφαση για τη 
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χρηματοδότηση του εγχειρήματος δεν εξαρτάται από τα στοιχεία του ενεργητικού 

που ανήκουν στους αναδόχους και τα χρησιμοποιούν ως collateral έναντι των 

χρηματοδοτών. Το Project Finance είναι συνάρτηση της ικανότητας της επένδυσης να 

αποπληρώσει τα δάνειά της με δικά της έσοδα και του ρυθμού επιστροφής των 

κεφαλαίων σε βαθμό ανάλογο του κινδύνου της επένδυσης. 

Στο Project Finance η χρηματοδότηση του έργου έχει λοιπόν ως κύρια ή 

αποκλειστική πηγή αποπληρωμής των δανείων τα έσοδα που αναμένεται να 

υπάρξουν και εξασφαλίζεται με τα στοιχεία του ενεργητικού του έργου. Οι 

κατασκευαστές έχουν τη δυνατότητα να κάνουν off-balance τα χρέη τους, δηλαδή να 

μην καταγράφουν τα χρέη του έργου στον ισολογισμό τους αλλά στον ισολογισμό της 

ΕΕΣ. Αυτή η μακροπρόθεσμη εκτός ισολογισμού (off balance) χρηματοδότηση 

βασίζεται στην αρχή της κατανομής των πιστωτικών κινδύνων. 

Συνεπώς τα βασικά χαρακτηριστικά του Project Finance είναι: 

- Επένδυση σε ένα δεδομένο έργο. 

- Δημιουργία Εταιρείας Ειδικού Σκοπού η οποία είναι νομικά αυτόνομη και 

έχει περιορισμένη διάρκεια ζωής.  

- Έργο του οποίου η συναλλακτική και λειτουργική δραστηριότητα μπορεί να 

διαχωριστεί πλήρως από τις υπόλοιπες δραστηριότητες και σε περίπτωση 

αποτυχίας του έργου δεν θα επηρεαστούν οι δραστηριότητες αυτές. 

- Χρηματοδότηση με περιορισμένη ή χωρίς αναγωγή. 

Στο Project Finance η χρηματοδότηση του έργου έχει αρκετά εμπλεκόμενα μέρη: 

- Κύριος του Έργου 

- Μέτοχοι / Επενδυτές 

- Παραχωρησιούχος 

- Δανειστές 

- Κατασκευαστής 

- Ανεξάρτητος Μηχανικός κλπ. 

Ο κύριος του έργου, οι δανειζόμενοι (sponsors) και οι δανειστές έχουν συχνά 

αντικρουόμενα συμφέροντα οπότε η εξισορρόπηση των δυνάμεων επιτυγχάνεται με 

τον επιμερισμό του κινδύνου όπως θα δούμε στη συνέχεια.  
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2. Σύγκριση Corporate Finance και Project Finance 

 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η εταιρική χρηματοδότηση θεωρείται καλύτερη 

μέθοδος για μικρότερα έργα και η χρηματοδότηση έργου για μεγαλύτερα. 

Μεγαλύτερα έργα σημαίνει περισσότερος χρόνος και πιο εξειδικευμένο προσωπικό 

για την εκπλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών πριν και κατά τη διάρκεια του 

έργου. Πρώτο συμπέρασμα, λοιπόν, είναι ότι η χρηματοδότηση έργου είναι πιο 

δαπανηρή.  

Στην επιλογή της εταιρικής χρηματοδότησης, οι sponsors χρησιμοποιούν τα 

περιουσιακά στοιχεία και τις χρηματοοικονομικές ροές της εταιρείας ως collateral 

έναντι των δανειστών, οπότε εάν το επενδυτικό σχέδιο αποτύχει τα εναπομείναντα 

περιουσιακά στοιχεία και χρηματικά διαθέσιμα, αλλά και οι μελλοντικές 

χρηματαροές από άλλες δραστηριότητες θα χρησιμοποιηθούν για να αποπληρωθούν 

τα δάνεια. Στην χρηματοδότηση έργου, το χρέος από τη χρηματοδότηση εμφανίζεται 

μόνο στις ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΕΕΣ και όχι στις 

εταιρείες που συμμετέχουν σε αυτή, με αποτέλεσμα να μην επηρεάζεται η 

πιστοληπτική ικανότητα των εταίρων, επιτυγχάνοντας δανεισμό με μικρότερο 

κόστος. 

Στην εναλλακτική του Project Finance, η ΕΕΣ και η υπάρχουσα εταιρεία είναι 

δύο διαφορετικές οντότητες, οπότε σε περίπτωση αποτυχίας του νέου επενδυτικού 

σχεδίου οι δανειστές θα διεκδικήσουν μέρος μόνο από τα περιουσιακά στοιχεία της 

προϋπάρχουσας εταιρείας. Βέβαια, η αρνητική πλευρά σε αυτή τη λύση είναι ότι το 

κόστος σχεδιασμού και υλοποίησης της επένδυσης είναι υψηλότερο από το αν είχε 

επιλεγεί η χρηματοδότηση με στοιχεία του ενεργητικού. Ωστόσο, η χρήση αυτής της 

τεχνικής προσφέρει καλύτερο επιμερισμό του κινδύνου, σημαντικό στοιχείο για 

επενδύσεις υψηλού κινδύνου και απόδοσης καθώς μπορεί να υποστηριχτεί υψηλός 

δείκτης debt to equity. Επιπλέον, στην τεχνική αυτή, όπως είπαμε, εγγυήσεις για τους 

δανειστές είναι μόνο τα περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την 

ολοκλήρωση της συγκεκριμένης επένδυσης. Συνεπώς, τα υπόλοιπα στοιχεία του 

ενεργητικού των αναδόχων μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως επιπλέον 

χρηματοδότηση.  

Ακολουθεί μία σύντομη σύγκριση μεταξύ του corporate finance και του 

project finance. 
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Παράγοντας Corporate Finance Project Finance 

Εγγυήσεις έναντι των 

δανειστών 

Περιουσιακά στοιχεία των 

δανειζόμενων 

Περιουσιακά στοιχεία της 

ΕΕΣ 

Επίδραση στη 

χρηματοοικονομική 

δραστηριότητα 

Μείωση της 

ελαστικότητας για το 

δανειζόμενο 

Καμία ή μειωμένη 

επίδραση για τον ανάδοχο 

Λογιστική απεικόνιση Στοιχείο ισολογισμού Στοιχείο εκτός 

ισολογισμού 

Κύριες μεταβλητές που 

εγγυώνται τη 

χρηματοδότηση 

Πελατειακές σχέσεις 

Αξιοπιστία ισολογισμού 

Κερδοφορία 

Μελλοντικές ταμειακές 

ροές 

Βαθμός δανεισμού Εξαρτάται από την 

επίδραση στον ισολογισμό 

του έργου 

Εξαρτάται από τις 

χρηματοοικονομικές ροές 

του έργου 

Πηγή: Ροδίτης Ρ., 2009 

 

3. Ενδεχόμενοι κίνδυνοι της χρηματοδότησης έργου 

 

Η αναγνώριση όλων των σημαντικών κινδύνων που ενέχει ένα ενδεχόμενο έργο και ο 

επιμερισμός τους στα εμπλεκόμενα μέρη αποτελεί την ουσία της χρηματοδότησης 

έργου. Χωρίς μία σαφή και λεπτομερή ανάλυση αυτών των κινδύνων δεν μπορούν οι 

εμπλεκόμενοι να αποκτήσουν ξεκάθαρη εικόνα των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων 

που απορρέουν από το εγχείρημά τους. Αναγνωρίζοντας τους κινδύνους θα 

μπορέσουν στην πορεία να τους αντιμετωπίσουν σχετικά γρήγορα, οικονομικά και 

χωρίς αντιδικίες όσον αφορά στην ευθύνη. Συνεπώς, η προκαταρκτική αυτή 

επισκόπηση είναι βασικό συστατικό της επιτυχίας του εγχειρήματος. 

 Μπορούμε να διαχωρίσουμε τους κινδύνους ανάλογα με το στάδιο στο οποίο 

ενδέχεται να ανακύψουν. Έτσι λοιπόν κατηγοριοποιούνται σε: 

1. Κίνδυνοι κατά τη μελέτη και κατασκευή του έργου. 

2. Κίνδυνοι κατά τη λειτουργία του έργου. 

3. Κίνδυνοι που είναι κοινοί και στις δύο φάσεις. 
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3.1. Κίνδυνοι κατά το στάδιο μελέτης και κατασκευής 

Εδώ κατανέμονται οι κίνδυνοι που μπορεί να εμφανιστούν κατά τη διάρκεια μελέτης 

του έργου, κατά την αδειοδότηση, τα προκαταρκτικά στάδια κατασκευής και κατά 

την κατασκευή. 

 

 Κίνδυνος Προγραμματισμού Δραστηριοτήτων:  

Το πλάνο προγραμματισμού σκιαγραφεί το χρόνο που απαιτείται για την 

ολοκλήρωση της μελέτης, την προπαρασκευαστική φάση και τη φάση 

κατασκευής, υπό τη μορφή διαγράμματος Γκαντ. Ο ανεπαρκής 

σχεδιασμός του πλάνου μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα, να 

προκαλέσει οικονομικές κυρώσεις και ενδεχομένως να ματαιώσει όλο το 

έργο. 

 

 Τεχνολογικός κίνδυνος 

Πρόκειται για τον κίνδυνο παλαίωσης της χρησιμοποιούμενης 

τεχνολογίας. Για το λόγο αυτό, οι δανειστές παρακολουθούν τις εξελίξεις 

της τεχνολογίας και δεν χρηματοδοτούν έργα στα οποία οι κατασκευαστές 

δεν μπορούν να αποδείξουν την αποτελεσματικότητα της τεχνολογίας. 

 

 Κίνδυνος ολοκλήρωσης 

Ο κίνδυνος να μην ολοκληρωθεί το έργο ή να δημιουργηθεί καθυστέρηση 

στην παράδοσή του. 

 

3.2. Κίνδυνοι κατά τη λειτουργία του έργου 

Οι κίνδυνοι σε αυτό το στάδιο αφορούν στην προμήθεια των πρώτων υλών, την 

απόδοση του έργου σε σχέση με τα πρότυπα που αντιστοιχούν και στην πώληση των 

προϊόντων ή υπηρεσιών που απορρέουν από το έργο. Αυτοί οι κίνδυνοι μπορούν να 

προκαλέσουν μείωση των χρηματικών ροών από τη λειτουργία του έργου με 

αποτέλεσμα να μην είναι αποδοτικό. 
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 Κίνδυνος προμήθειας πρώτης ύλης 

Σχετίζεται με την ανάγκη εξασφάλισης της απαιτούμενης ενέργειας και 

των πρώτων υλών για την κατασκευή του έργου. Η κατασκευάστρια 

εταιρεία πρέπει να διασφαλίσει τις εισροές αυτές με προϋπολογισμένες 

διαδικασίες για την ομαλή λειτουργία του έργου και την εισροή ταμειακών 

ροών. 

 

 Κίνδυνος αντισυμβαλλόμενου 

Ο κίνδυνος που ελλοχεύει σε περίπτωση που ένας από τους 

εμπλεκόμενους αθετήσει τις υποχρεώσεις του. 

 

 Κίνδυνος επιδόσεων 

Αφορά στην πιθανότητα να μην επιτευχθεί η μέγιστη απόδοση όπως είχε 

σχεδιαστεί με μείωση των απαραίτητων ταμειακών ροών για τη διεξαγωγή 

λειτουργίας του έργου και την εξυπηρέτηση του χρέους. Για παράδειγμα, 

ένα ενεργειακό έργο μπορεί να λειτουργεί με χαμηλότερο του 

αναμενόμενου συντελεστή απόδοσης, προκαλώντας μειωμένες ταμειακές 

εισροές ή ενδεχομένως αυξημένες εκροές. 

 

 Κίνδυνος ζήτησης 

Ο κίνδυνος που υπάρχει όταν τα παραγόμενα προϊόντα δεν βρίσκουν 

ικανοποιητικό αριθμό αγοραστών στην αγορά στην τιμή που πωλούνται. 

Για το λόγο αυτό, οι τράπεζες ελέγχουν πριν τη χρηματοδότηση αν οι 

sponsors έχουν εξασφαλίσει μια ώριμη αγορά για τα προϊόντα που 

πρόκειται να παράσχουν στο μέλλον. 

 

3.3. Κίνδυνοι κοινοί στις δύο φάσεις 

Οι κίνδυνοι που είναι κοινοί και στις δύο παραπάνω φάσεις είναι οι συναλλαγματικές 

ισοτιμίες, τα επιτόκια, ο πληθωρισμός και η ρευστότητα. 

 

 Συναλλαγματικός κίνδυνος. 
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Αυτός ο κίνδυνος προέρχεται από το γεγονός ότι τα περιουσιακά στοιχεία 

και οι εισροές για την κατασκευή του έργου δεν εκφράζονται σε ένα 

συγκεκριμένο νόμισμα. Τα περισσότερα δάνεια για τη χρηματοδότηση 

έργου δίνουν τη δυνατότητα στους δανειζόμενους να ξεπληρώσουν το 

χρέος τους σε διάφορα νομίσματα. Η καλύτερη στρατηγική για να 

αντιμετωπιστεί αυτός ο κίνδυνος είναι το currency matching, δηλαδή όσο 

το δυνατόν περισσότερες εισροές ή εκροές να είναι εκπεφρασμένες σε 

όρους του εγχώριου νομίσματος και να αποφεύγονται οι συναλλαγές σε 

ξένο νόμισμα. 

 

 Κίνδυνος επιτοκίων 

Ο κίνδυνος που προέρχεται από τις μεταβολές στα επιτόκια δανεισμού ή 

καταθέσεων. Η δανειοδότηση στην χρηματοδότηση έργου γίνεται πάντα 

με μεταβλητό επιτόκιο λόγω του μεγάλου χρονικού διαστήματος που 

διαρκεί η αποπληρωμή. Η χρηματοοικονομική μελέτη που θα εκπονήσει ο 

χρηματοοικονομικός σύμβουλος του έργου θα πρέπει να συμπεριλάβει 

ρεαλιστικές προβλέψεις και οι χρηματαροές του έργου να είναι τέτοιες 

ώστε να μπορούν να εξυπηρετούν το δανεισμό παρά την όποια αλλαγή 

στα επιτόκια. Αν η μελέτη προβλέπει αυξημένο κίνδυνο των επιτοκίων 

τότε η αντιμετώπιση πρέπει να γίνει με hedging (Παπαδόπουλος Δ., 

Φραγκιαδάκης Α.) 

 

 Κίνδυνος πληθωρισμού 

Ο κίνδυνος αυτός προέρχεται από το γεγονός ότι οι συμβάσεις βασίζονται 

σε μηχανισμούς αναθεώρησης για τα επιτόκια ή τις πληρωμές με βάση τη 

συμπεριφορά ενός επιλεγμένου δείκτη τιμών. Για αυτό το λόγο, η 

κατασκευάστρια εταιρεία πρέπει να μελετά και να προβλέπει τον 

πληθωρισμό ώστε να περνάει τις τυχόν αρνητικές μεταβολές στις τελικές 

τιμές των προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρει. 

 

 Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος που σχετίζεται με την έλλειψη ρευστότητας για την 

εκπλήρωση των τρεχουσών βραχυπρόθεσμων αναγκών της 

κατασκευάστριας εταιρείας. 
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Πέραν των ανωτέρω, πρέπει να αναφερθούμε και στους πολιτικούς, 

περιβαλλοντικούς και νομικούς κινδύνους. 

 

Πολιτικοί κίνδυνοι:  

Αυτοί οι κίνδυνοι δεν μπορούν άμεσα να ελεγχθούν και να αντιμετωπιστούν από την 

κατασκευάστρια εταιρεία. Εναπόκεινται στην αρμοδιότητα των κυβερνήσεων. Ως 

υποκατηγορίες μπορούμε να διακρίνουμε τους επενδυτικούς κινδύνους που 

σχετίζονται με τους περιορισμούς της πραγματοποίησης συναλλαγών σε συνάλλαγμα 

ή μεταφοράς κεφαλαίων στο εξωτερικό που ενδεχομένως να τεθούν για 

μακροοικονομικούς λόγους από την κυβέρνηση, π.χ. συγκράτηση του ισοζυγίου 

πληρωμών, διαμόρφωση συναλλαγματικής ισοτιμίας κτλ. Επίσης, μπορούμε να 

διακρίνουμε τους κινδύνους από νομοθετικές μεταβολές και τους κινδύνους που 

σχετίζονται με τη συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης στα έργα, όπου σε 

περίπτωση χρεοκοπίας η κεντρική κυβέρνηση δεν είναι υποχρεωμένη να καλύψει τη 

συμμετοχή τους στην ΕΕΣ. 

 Οι πολιτικοί κίνδυνοι λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από τους δανειστές και 

επηρεάζουν τα έργα ΣΔΙΤ ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες χώρες. Για το λόγο αυτό, 

πάγια τακτική είναι η σύναψη συμφωνίας με την κυβέρνηση όπου θα εγγυάται τη 

δημιουργία του περιβάλλοντος ώστε να μην τεθούν εμπόδια στην πραγμάτωση του 

έργου ή η σύναψη ασφαλιστικού συμβολαίου. 

 

Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι: 

Πρόκειται για τους κινδύνους να προκληθεί ζημία στο περιβάλλον από το σχετικό 

έργο. Τα περιβαλλοντικά ζητήματα είναι κρίσιμα για τις επενδύσεις και τα τελευταία 

χρόνια η νομοθεσία έχει γίνει ιδιαίτερα αυστηρή. Για το λόγο αυτό οι κατασκευαστές 

πρέπει να μελετούν το σχετικό νομικό πλαίσιο και να μελετήσουν την εφικτότητα της 

κατασκευής λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνολογικές προδιαγραφές του έργου. Η 

International Finance Corporation, ο χρηματοδοτικός και επενδυτικός βραχίονας της 

Παγκόσμιας Τράπεζας δημιούργησε ένα κανονιστικό πλαίσιο διαχείρισης κινδύνου, 

το οποίο ονομάζεται Equator Principles, που πρέπει να τηρείται από όσους 

χρησιμοποιούν το Project Finance για τον καθορισμό, την αξιολόγηση και τη 

διαχείριση του περιβαλλοντικού κινδύνου στα έργα τους ώστε να θεωρούνται 
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ασφαλισμένοι απέναντι στους περιβαλλοντικούς κινδύνους (Παπαδόπουλος Δ., 

Φραγκιαδάκης Α.). 

 

Νομικοί κίνδυνοι: 

Πρόκειται για τους κινδύνους που ελλοχεύουν όταν το νομικό σύστημα της χώρας 

όπου εκτελείται το έργο δεν συμβαδίζει με εκείνο της χώρας όπου εδρεύει η 

κατασκευάστρια εταιρεία.  



ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ PROJECT FINANCE 

 

Κατηγορία Κινδύνου Διερεύνηση / Ανάληψη Κινδύνου Αντιμετώπιση 

 

1. Λειτουργικός Κίνδυνος (Operating 

Risk) 

Διαιρείται στις υποκατηγορίες: 

Διερευνάται η ικανότητα των συντελεστών 

του έργου να πετύχουν τον επιθυμητό ρυθμό 

παραγωγής – απόδοσης (συνάρτηση των 

μηχανολογικών εφαρμογών της ικανότητας 

και ποιότητας του προσωπικού) 

Ανάλογα με την υποκατηγορία: 

1α. Τεχνικός Κίνδυνος (Technical Risk) Εξετάζεται: 

 Η χρήση γνωστής και εφαρμοσμένης 

τεχνολογίας 

 Η διατήρηση τεχνολογικά 

ανταγωνιστικών εγκαταστάσεων 

 Αν η διάρκεια της επένδυσης είναι 

τουλάχιστον διπλάσια της διάρκειας 

χρηματοδότησης 

Ανάληψη Κινδύνου: Χρηματοδότες 

 Εγγύηση λειτουργίας (technology 

guarantee) 

 Εγγύηση προμηθευτή για την ποιότητα 

του παραγόμενου προϊόντος (quality 

assurance) 

 Ασφάλιση για χαμένο εισόδημα από 

ατύχημα ή τυχαίο γεγονός (business 

interruption guarantee) 

1β. Κίνδυνος Κόστους (Cost Risk) Ελέγχονται: 

 Εργατικές και υλικές εισροές (πρώτες 

ύλες) 

 Παραγωγικότητα 

 Λειτουργικά έξοδα 

 Σύμβαση με προβλεπόμενο κόστος 

 Εγγύηση κόστους από τους 

προμηθευτές 

 Απαλλαγές έργου για ορισμένη 

περίοδο από φόρους, δικαιώματα, 
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 Πληθωρισμός 

Ανάληψη Κινδύνου: Ανάδοχος (Sponsor) 

μερίσματα, έξοδα διοίκησης (cost 

waivers) 

 Διακοπή / επανεξέταση παραγωγικής 

διαδικασίας από ανεξάρτητο μηχανικό 

σε περίπτωση αρνητικού cash flow 

1γ. Κίνδυνος Διοίκησης (Management 

Risk) 

Εξετάζεται: 

 Η ικανότητα και εμπειρία της 

διοίκησης στη χρησιμοποίηση της 

δεδομένης τεχνολογίας και στον 

έλεγχο των λειτουργικών εξόδων 

 Η δυνατότητα πρόσληψης 

εκπαιδευμένου προσωπικού 

Ανάληψη Κινδύνου: Ανάδοχος (Sponsor) 

 Συμφωνίες προσέλκυσης στελεχιακού, 

επιστημονικού και εργατικού 

δυναμικού Management Agreements – 

Labor Contracts 

 Συμφωνίες εκπαίδευσης προσωπικού 

2. Κίνδυνος Φορέα Επενδυτή (Sponsor 

Risk) 

Εξετάζεται η οικονομική ευρωστία και η 

τεχνική εμπειρία των αναδόχων / μετόχων της 

ΕΕΣ 

Ανάληψη Κινδύνου: Χρηματοδότες 

 Συνεχής έλεγχος και εξέταση 

 Διαβάθμιση πιστοληπτικής ικανότητας 

από τις rating agencies 

3. Κίνδυνος ολοκλήρωσης (Completion 

Risk) ή Κατασκευαστικός Κίνδυνος 

Διερευνάται η δυνατότητα έγκαιρης 

κατασκευής με τήρηση του προϋπολογισμού 

και ποσοτικής-ποιοτικής παραγωγής του 

προϊόντος και παραγωγής ικανοποιητικού 

cash flow για την αποπληρωμή του δανείου 

Ανάληψη Κινδύνου: Ανάδοχος (Sponsor) 

 Εγγύηση ολοκλήρωσης (completion 

guarantee – turn key contract) 

 Ασφάλιση καθυστερήσεων έναρξης 

παραγωγής (delay in start up 

insurance) 

 Κάλυψη τυχόν ελλειμμάτων cash flow 

για την εξυπηρέτηση του δανείου 

(shortfall agreement) 
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4. Κίνδυνος Προμηθειών (Supply or 

reserve risk) 

Εξετάζεται η ύπαρξη εκτίμησης – μελέτης από 

ανεξάρτητους συμβούλους 

Ανάληψη Κινδύνου: Ανάδοχος (Sponsor) 

 Ασφάλιση για επιθυμητό ύψος 

αποθεμάτων, κυκλοφοριακού φόρτου 

κλπ. (reserve insurance) 

5. Κίνδυνος Αγοράς (Market Risk) Εξετάζεται ο κίνδυνος μη επίτευξης του 

προβλεπόμενου εισοδήματος 

Ανάληψη Κινδύνου: Χρηματοδότες 

 Συμφωνίες εξασφαλισμένης πώλησης 

προϊόντος (sales contracts, product 

purchase agreements) 

6. Κίνδυνος Υποδομών (Infrastructure 

Risk)  

Ελέγχεται η ύπαρξη κατάλληλων υποδομών 

Ανάληψη Κινδύνου: Χρηματοδότες 

 Μεταφορά του κινδύνου στον 

αγοραστή (FOB sales contracts) 

 Κρατικές δεσμεύσεις (government 

commitments) 

7. Περιβαλλοντικός Κίνδυνος 

(Environmental Risk) 

Διερευνάται η συμμόρφωση με τους εκάστοτε 

ισχύοντες κανονισμούς και η ύπαρξη 

περιβαλλοντικής μελέτης 

Ανάληψη Κινδύνου: Ανάδοχος (Sponsor) 

 Διαχείριση περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων (environmental 

management) 

 Ασφάλιση μόλυνσης περιβάλλοντος 

(environmental insurance) 

8. Πολιτικός Κίνδυνος (Political Risk) Εξετάζονται οι πιθανές πηγές κινδύνου όπως: 

 Τρομοκρατία 

 Πόλεμος – εξέγερση 

 Αλλαγές φόρων και ιδιοκτησιών 

 Πιστοδοτικοί περιορισμοί 

 Μη κυβερνητικοί πολιτικοί 

παράγοντες (συνδικάτα, δικηγόροι, 

ιδιοκτήτες γης, περιβαλλοντολόγοι) 

 Ασφάλιση πολιτικού κινδύνου 

(political risk insurance) 

 Εγγυήσεις εκπατρισμού 

επενδεδυμένων κεφαλαίων (currency 

inconvertibility guarantees) 

 Διατάξεις για διαιτησία  



[51] 
 

Ανάληψη Κινδύνου: Δημόσιο 

9. Ανωτέρα Βία (Force Majeure) Εξετάζονται επιπτώσεις από: 

 Ενέργειες ανθρώπων (απεργίες) 

 Φυσικά φαινόμενα (σεισμοί, 

πλημμύρες) 

 Κυβερνητικές ενέργειες (εμπάργκο) 

 Απρόσωπες πράξεις (πάγωμα αγορών) 

Ανάληψη Κινδύνου: Δημόσιο 

 Ασφαλιστική κάλυψη διακοπής 

εργασιών (business interruption 

insurance) 

10. Συναλλαγματικός Κίνδυνος (Foreign 

Exchange Risk) 

Διερευνάται η αντιστοίχηση νομίσματος 

εισροών και δανειακών κλπ. υποχρεώσεων 

Ανάληψη Κινδύνου: Χρηματοδότες 

 Hedging με currency futures contracts 

 Swaps 

11. Κίνδυνος Μηχανικού (Engineering 

Risk) 

Ελέγχεται η ύπαρξη εμπειρίας και 

εξειδίκευσης για τη σύνταξη μελετών και 

σχεδίων  

Ανάληψη Κινδύνου: Ανάδοχος (Sponsor) 

 Ασφαλιστική κάλυψη λαθών ή 

παραλείψεων (business interruption 

insurance) 

 Εγγυημένος έλεγχος των μελετών και 

σχεδίων (independent certification) 

12. Νομικός Κίνδυνος (Legal Risk) Αφορά τα έγγραφα που θα απαιτηθούν και τα 

οποία κατανέμουν τους κινδύνους στους 

συμμετέχοντες 

Ανάληψη Κινδύνου: Χρηματοδότες – 

Ανάδοχος 

 Έλεγχος συμβατικών κειμένων, 

τίτλων ιδιοκτησίας, κλπ., από 

ανεξάρτητους νομικούς συμβούλους 

(legal opinion) 

 

Πηγή: Φουρτούνης Δ., 2013



Κεφάλαιο 4ο 

Οικονομική Αποδοτικότητα και Επιμερισμός 

Επιχειρηματικού Κινδύνου 

1. Οι βασικές αρχές του value for money και risk allocation  

 

Η μεγαλύτερη οικονομική αποδοτικότητα (value for money) και η κατανομή του 

επιχειρηματικού κινδύνου (risk allocation) αποτελούν ουσιώδη στοιχεία των έργων 

ΣΔΙΤ. Εάν δεν μπορούν να επιτευχθούν αυτά τα δύο χαρακτηριστικά, τότε θα πρέπει 

να εφαρμοστούν οι παραδοσιακές μέθοδοι των δημόσιων συμβάσεων (ΕΣΔΙΤ). 

 Η οικονομική αποδοτικότητα - Value for money  

 

Ένα έργο ΣΔΙΤ προσφέρει value for money εάν έχει ως αποτέλεσμα ένα καθαρό 

κέρδος για την κοινωνία, το οποίο είναι μεγαλύτερο από αυτό που θα είχε επιτευχθεί 

μέσω μίας εναλλακτικής μεθόδου υλοποίησης του έργου. Το UK Treasury δίνει τον 

ακόλουθο ορισμό του value for money: 

«Το Value for Money (VFM) είναι ο βέλτιστος συνδυασμός κόστους κύκλου 

ζωής και ποιότητας (ή καταλληλότητας για τον επιδιωκόμενο σκοπό) ενός αγαθού ή 

υπηρεσίας που ικανοποιεί τις απαιτήσεις του χρήστη». 

 Σε ορισμένες χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, που έχει εκτεταμένη 

εμπειρία σε προγράμματα συμπράξεων δημοσίου-ιδιωτικού τομέα, θεωρείται ότι μία 

ΣΔΙΤ επιτυγχάνει οικονομική αποδοτικότητα εάν κοστίζει λιγότερο από την 

καλύτερη ρεαλιστική εναλλακτική λύση υλοποίησης του έργου από το δημόσιο τομέα 

(χρησιμοποιώντας μία υποθετική εκδοχή του έργου) που θα παρείχε τα ίδια ή αρκετά 

παρόμοια αποτελέσματα. 

 Η εμπειρία μάς υποδεικνύει ότι η πιθανότητα να αποκτηθεί υψηλότερο value 

for money από ένα έργο ΣΔΙΤ όταν πληρούνται όλες ή οι περισσότερες από τις 

ακόλουθες προϋποθέσεις: 
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 Το εμπλεκόμενο έργο είναι μεγάλης κλίμακας και θα επωφεληθεί από την 

αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με την κατασκευή 

και την παράδοση. 

 Ο ιδιωτικός τομέας έχει την εμπειρία μελέτης και υλοποίησης σύνθετων 

έργων. 

 Ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να καθορίσει τις ανάγκες που έχει, διατυπώνοντας 

αυτές τις ανάγκες στη σύμβαση, διασφαλίζοντας αποτελεσματική παράδοση 

και λογοδοσία μακροπρόθεσμα. 

 Ο επιμερισμός των κινδύνων μεταξύ του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα 

μπορεί να προσδιοριστεί ξεκάθαρα. 

 Είναι δυνατή η εκτίμηση του μακροπρόθεσμου κόστους παροχής των 

εμπλεκόμενων αγαθών ή υπηρεσιών σε όλη τη διάρκεια ζωής τους. 

 Η αξία του έργου είναι αρκετά μεγάλη ώστε να διασφαλίζεται ότι οι δαπάνες 

δημοπράτησης δεν είναι δυσανάλογες. 

 Οι τεχνολογικές πτυχές του έργου είναι σχετικά σταθερές και όχι ιδιαίτερα 

πιθανές να καταστούν απαρχαιωμένες βραχυπρόθεσμα. 

 

Συνεπώς, στα πλαίσια της υλοποίησης ενός έργου ΣΔΙΤ θα πρέπει να γίνει 

ανάλυση της οικονομικής αποδοτικότητας. Συνήθως η οικονομική αποδοτικότητα 

ισοδυναμεί με ελαχιστοποίηση της οικονομικής συμμετοχής στο έργο. Τη διασφάλιση 

αυτή θα την επιδιώξει το Δημόσιο μέσα από το συνδυασμό τριών συνιστωσών:  

 της επιλογής του εταίρου με τον οποίο θα συμβληθεί,  

 της δυναμικής και αυστηρά ανταγωνιστικής διαδικασίας επιλογής του 

εταίρου 

 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 
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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 (ΕΣΔΙΤ).  

 

 Δημόσια Συγκριτική Κοστολόγηση 

 

Σύμφωνα με τον Sarmento (2010), η Δημόσια Συγκριτική Κοστολόγηση είναι ένα 

αποτελεσματικό εργαλείο εκτίμησης της οικονομικής αποδοτικότητας διότι επιτρέπει 

στο δημόσιο τομέα να βασίσει τις αποφάσεις του σε μία χρηματοοικονομική 

αξιολόγηση των εναλλακτικών. Η Δημόσια Συγκριτική Κοστολόγηση είναι η 

διαφορά μεταξύ του κόστους για το Δημόσιο που συνεπάγεται η πληρωμή μίας ΣΔΙΤ 

και το κόστος κατασκευής του έργου ή παροχής της υπηρεσίας με τη συμβατική 

μέθοδο.  

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,  
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 συνυπολογίζει τους επιχειρηματικούς κινδύνους που θα 

αντιμετωπίζονταν με τον παραδοσιακό τρόπο των δημοσίων 

προμηθειών.  

 

Η ΔΣΚ πρέπει λοιπόν 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) (ΕΣΔΙΤ).  

 

 Ο επιμερισμός του κινδύνου - Risk allocation 

 

Τα υψηλά οικονομικά κόστη του ιδιωτικού τομέα πρέπει να αντισταθμιστούν 

με υψηλότερη αποδοτικότητα και διαχείριση κινδύνου για την απόκτηση επαρκώς 

υψηλού value for money. Ο βέλτιστος επιμερισμός κινδύνου μειώνει το οικονομικό 

κόστος, παρέχει κίνητρα για ορθή διαχείριση και μειώνει την ανάγκη για μελλοντικές 

επαναδιαπραγματεύσεις (Asenova & Beck, 2010). Μία έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο (Li, 2005) απέδειξε ότι ο επιμερισμός 
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κινδύνου είναι η πρώτη προτεραιότητα για τον ιδιωτικό τομέα και δευτερεύουσα για 

τον ιδιωτικό ακολουθούμενη την υπέρβαση των περιορισμών του προϋπολογισμού.  

Η εξειδικευμένη βιβλιογραφία εντοπίζει τρεις παράγοντες επιμερισμού των 

κινδύνων: 1) κατηγοριοποίηση κινδύνων, 2) γενική κατανομή κινδύνων και 3) 

επιμερισμός συγκεκριμένου κινδύνου. 

Ο κίνδυνος μπορεί να κατηγοριοποιηθεί με διαφορετικούς τρόπους: α) 

ενδογενείς έναντι εξωγενών κινδύνων (οι εξωγενείς κίνδυνοι δεν μπορούν να 

ελεγχθούν), β) εμπορικός κίνδυνος (κατανέμεται στον ιδιωτικό τομέα) έναντι νομικού 

και πολιτικού κινδύνου (κατανέμεται στον δημόσιο τομέα) (OECD, 2008), γ) 

κίνδυνος φάσης ανάπτυξης, ήτοι ο κίνδυνος κατά το στάδιο λειτουργίας και 

μεταβίβασης, καθώς και της φάσης διάρκειας ζωής (πολιτικοί, οικονομικοί, 

περιβαλλοντικοί και ανωτέρα βία) και δ) κίνδυνοι μακροεπιπέδου (macro-level), 

μεσοεπιπέδου (meso-level) και μικροεπιπέδου (micro-level). Οι κίνδυνοι macro-level 

είναι εξωγενείς και συνίστανται σε κινδύνους εγγενείς του κλάδου ή της χώρας. Οι 

κίνδυνοι meso-level περιλαμβάνουν ενδογενείς κινδύνους που ανακύπτουν εντός των 

ορίων του έργου και αφορούν στην κατασκευή, τη ζήτηση και την τεχνολογία. Οι 

κίνδυνοι micro-level αναλαμβάνονται από τους εταίρους και αφορούν τους ίδιους. 

Οι περισσότεροι κίνδυνοι των ΣΔΙΤ μπορούν να κατανεμηθούν με απλό 

τρόπο: οι κίνδυνοι μπορεί να αναληφθούν από τον δημόσιο τομέα ή να μεταφερθούν 

στην ιδιωτική εταιρεία (που θα μπορούσε να τους μεταβιβάσει σε τρίτους) ή να 

κατανεμηθούν μεταξύ των ιδιωτικών και δημόσιων εταίρων. Ο πολιτικός κίνδυνος 

αναλαμβάνεται πάντα από το δημόσιο (π.χ. αλλαγές στη νομοθεσία δημοσίων έργων, 

αρχαιολογικά, κ.ά). Άλλοι μεταβιβάζονται πάντα στον ιδιώτη όπως η κατασκευή, η 

λειτουργία και η συντήρηση. Ο κίνδυνος της ζήτησης πρέπει να κατανέμεται πάντα 

στον ιδιώτη. Η διαχείριση του κινδύνου της ζήτησης απαιτεί πρόσθετη προσπάθεια 

και αποδοτικότητα από τον ιδιωτικό τομέα. Ο ιδιωτικός τομέας αντιλαμβάνεται πώς 

να προσελκύει χρήστες και να υπολογίζει την ελαστικότητα της ζήτησης. Επειδή οι 

κίνδυνοι χρηματοδότησης είναι οικονομικοί κίνδυνοι συσχετιζόμενοι με το project 

finance, ορισμένοι ερευνητές θεωρούν ότι πρέπει να κατανέμονται στον ιδιωτικό 

τομέα. Ο κίνδυνος επιτοκίων επίσης. Οι ΣΔΙΤ αποτελούν στην ουσία ένα εγχείρημα 

project finance με δανειακές υποχρεώσεις χωρίς αναγωγή (non-resource debt). Αυτό 

σημαίνει ότι οι τράπεζες θα δανείσουν χρήματα μόνο βάσει των μελλοντικών cash 

flows. Η κατανομή του οικονομικού κινδύνου στον ιδιωτικό τομέα ενθαρρύνει τη 

ΣΔΙΤ να υιοθετήσει μία προσέγγιση ορθής διαχείρισης κινδύνου. Επειδή η 



[57] 
 

χρηματοδότηση είναι το υψηλότερο κόστος, ο ιδιωτικός τομέας έχει το κίνητρο να το 

ελαχιστοποιήσει. Τέλος, ο ιδιωτικός τομέας είναι πιο εξοικειωμένος με τις 

χρηματαγορές από ό,τι το δημόσιο. Ωστόσο, ορισμένοι συγγραφείς (π.χ. Wang, 2000) 

θεωρούν ότι τα επιτόκια δανεισμού του δημοσίου είναι χαμηλότερα από αυτά για τον 

ιδιωτικό τομέα και ότι ο κίνδυνος αυτός πρέπει να επιμερίζεται με την κυβέρνηση. 

Σύμφωνα με την ΕΣΔΙΤ, 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 κύριο συστατικό στοιχείο κάθε έργου 

ΣΔΙΤ. Εφόσον μεταβιβαστεί ο κατάλληλος 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.  

Όλα τα μέρη που συμμετέχουν σε έργα ΣΔΙΤ χρειάζεται να προχωρήσουν σε 

ανάλυση του κινδύνου. Υπάρχουν τρεις ομάδες που συμμετέχουν σε αυτή τη 

διαδικασία: ο Δημόσιος Τομέας, ο επιλεγείς Ιδιωτικός Φορέας και οι χρηματοδότες 

του. 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 δημόσιος τομέας χρειάζεται να τηρήσει κάποιες οδηγίες σχετικά με τη 

μεταβίβαση του κινδύνου, οι οποίες καταρτίζονται επίσημα ως βοήθημα 

χάραξης πολιτικής για τις ΣΔΙΤ.  
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 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.  

 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.  

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, εν τέλει, την επιτυχία ή μη του έργου. 

Οι προμηθευτές 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. 

 

Δημόσιο: Ανάληψη κινδύνων Μεταφορά ή Ανάληψη κινδύνων Ιδιώτης: Μεταφορά  κινδύνων 

Απαιτούμενες άδειες 

Θεσμικό πλαίσιο  

σχεδιασμός – φόροι κλπ.  
 

 

Πληθωρισμός 
Ζήτηση (χρήση / μέγεθος) 

Υπολειμματική αξία 
Γεγονότα ανωτέρας βίας 

Σχεδιασμός 
Κατασκευή 
Λειτουργία 

Χρηματοδότηση 

Τεχνολογία 

 

 

 Επιμερισμός κινδύνων μεταξύ Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα (Πηγή: IFS / 

PWC) 

 

 

2. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα για το Δημόσιο και τον 

Ιδιωτικό Τομέα 
 

Τα πλεονεκτήματα για το Δημόσιο από την εφαρμογή ΣΔΙΤ, είναι: 

 Βελτίωση υποδομών και παγίων - Ευελιξία 
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Οι ΣΔΙΤ μπορούν να αναπτυχθούν σε πολλούς τομείς υποδομών όπως η ύδρευση, η 

ενέργεια, οι τηλεπικοινωνίες, οι οδικοί άξονες, οι μεταφορές, τα νοσοκομεία, τα 

σχολεία, οι φυλακές, η στέγαση γραφείων και υπηρεσιών, τα μουσεία κλπ, καθώς και 

στους τομείς ανάπτυξης της ακίνητης περιουσίας του. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις 

βελτιώνεται η καινοτομία, η ποιότητα και η ποσότητα των παραγόμενων αγαθών / 

υπηρεσιών / παγίων. 

 Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και καλύτερη διοίκηση έργου 

Η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών με μορφή συμβάσεων ΣΔΙΤ, μπορεί να 

είναι υψηλή σε σχέση με αυτή που λαμβάνεται με τον παραδοσιακό τρόπο, ως 

αποτέλεσμα του ανταγωνισμού, της καινοτομίας, του κινήτρου της αποδοτικότητας 

και την προσχεδιασμένη συντήρηση για όλη τη διάρκεια ζωής του έργου. 

 Καινοτομία και εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος 

Η εξειδίκευση και η εμπειρία που διαθέτει ο Ιδιωτικός τομέας σε αντίστοιχα έργα 

παρέχει τη δυνατότητα για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων, μείωσης του κόστους 

και του χρόνου παράδοσης των έργων, βελτίωσης του λειτουργικού σχεδιασμού, 

κατασκευής και διαχείρισης των διαδικασιών. Οι διαδικασίες αυτές που θα 

αναπτυχθούν μπορούν να αποτελέσουν τα πρότυπα για μεταγενέστερα έργα και να 

εφαρμοστούν αντίστοιχα και σε αυτά (Grimsey, 2005). 

 Παροχή υπηρεσιών με συνολικά χαμηλότερο κόστος 

Η καθαρή παρούσα αξία του συνολικού κόστους των παρεχομένων υπηρεσιών μέσω 

συνεργασιών της μορφής ΣΔΙΤ εφόσον το σχήμα και η σύμβαση έχουν δομηθεί και 

εφαρμοσθεί σωστά κατά κανόνα είναι μικρότερη από το κόστος που επιβαρύνει το 

Δημόσιο όταν η προμήθεια των αντίστοιχων αγαθών ή υπηρεσιών γίνεται με τον 

παραδοσιακό τρόπο. Παρότι μπορεί να υπάρξει 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. Οι συνέργιες αυτές μπορεί να οδηγήσουν σε μείωση του λειτουργικού 

κόστους και του κόστους συντήρησης και στη βελτίωση του επιπέδου των 

παρεχομένων υπηρεσιών (value for money), με αποτέλεσμα το συνολικό κόστος 
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ανάπτυξης και λειτουργίας του έργου να είναι μικρότερο από αυτό που προκύπτει 

από το συμβατικό τύπο προμηθειών. Η ιδιωτική χρηματοδότηση για την κατασκευή 

του έργου και η μεταφορά της ευθύνης της λειτουργίας στον Ιδιωτικό τομέα έχει 

συνήθως ως αποτέλεσμα την αποφυγή υπερβάσεων κόστους και την τήρηση του 

χρονοδιαγράμματος κατασκευής, παράγοντες που δύσκολα ελέγχονται στο συμβατικό 

τρόπο προμήθειας των αγαθών και των υπηρεσιών. 

Στο σχήμα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι διαφορές συμβάσεων δημοσίων έργων 

και συμβάσεων ΣΔΙΤ ως προς το χρόνο και το κόστος. 

  

 

Υπερβάσεις 

κόστους 

 

 

Εκτιμώμενο 

κόστος 

επένδυσης Υ
π
ερ

β
ά

σ
ει

ς 
χρ

ό
ν
ο
υ

 

Εκτιμώμενο κόστος συντήρησης / 

λειτουργίας 

Υπερβάσεις κόστους συντήρης / 

λειτουργίας 

5.1.1.1.2 Πλ

ηρ

ω

μέ

ς 

Έτη

Περίοδος Λειτουργίας & Συντήρησης

 

0 5 10 15 20 

Κατασκευαστική 

Περίοδος Περίοδος Λειτουργίας & Συντήρησης 

Συμβάσεις Δημοσίου 

 

 

Μη καταβολή 

πληρωμών 

μέχρι την 

ολοκλήρωση 

του έργου 

 

 

Πληρωμές Διαθεσιμότητας 

 

Πληρωμές χρήσης 

5.1.1.1.1 Πλ

ηρ

ω

μέ

ς 

Έτη 

0 5  15 20 

Κατασκευαστική 

Περίοδος Περίοδος Λειτουργίας 

Συμβάσεις ΣΔΙΤ 

 
 

 Διαφορές συμβάσεων Δημοσίων έργων με συμβάσεις ΣΔΙΤ ως προς το χρόνο και 

το κόστος (Πηγή: IFS / PWC) 

 

 Βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των νέων 

υπηρεσιών  

Μέσω του επιμερισμού των κινδύνων στον φορέα εκείνο που μπορεί να τους 

χειριστεί καλύτερα και με τη σύνδεση των πληρωμών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες 

με την αποδοτικότητα, οι συμβάσεις ΣΔΙΤ μπορούν να αποτελέσουν ένα σαφές 

κίνητρο για την παράδοση των έργων εντός χρονοδιαγράμματος και χωρίς 
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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 (Jooste, 

2011). 

 Σαφής προσήλωση στον πελάτη/ πολίτη  

Με την ανάπτυξη συνεργασιών μορφής ΣΔΙΤ, το Δημόσιο σκοπεύει στην 

ικανοποίηση των αναγκών και των απαιτήσεών του σε σχέση με τις ζητούμενες 

υπηρεσίες και όχι στη διαχείριση των υφιστάμενων διαδικασιών παροχής υπηρεσιών. 

Η μετακίνηση του στόχου από τη διαχείριση διαδικασιών στην ποιότητα του 

παραγόμενου αποτελέσματος αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την προώθηση και 

ανάπτυξη καινοτομικών λύσεων και για τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ Δημοσίου 

και πολιτών. 

 Διαφοροποίηση υπηρεσιών 

Με την ανάπτυξη αυτών των μορφών σύμπραξης 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 (benchmarking), γεγονός που συμβάλλει στη 

βελτίωση της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας. 

 Χρηματοδότηση – Ανάπτυξη περισσότερων 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  
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Με την ανάπτυξη και ολοκλήρωση ενός σημαντικού αριθμού έργων σε περιόδους 

όπου υπάρχουν περιορισμοί στους κρατικούς προϋπολογισμούς, η ανάπτυξη 

συμβάσεων της μορφής ΣΔΙΤ μπορεί να αποτελέσει κίνητρο για τον ιδιωτικό τομέα 

να συνεισφέρει στην αύξηση της απασχόλησης και στην ανάπτυξη της οικονομίας. 

 Τεχνογνωσία 

Με την εφαρμογή των μεθόδων αυτών επιτυγχάνεται μεταφορά τεχνογνωσίας στο 

Δημόσιο τομέα μέσω της συνεργασίας του με τον Ιδιωτικό τομέα (Codecasa, 2011). 

Τα πλεονεκτήματα για τον Ιδιωτικό τομέα από την εφαρμογή ΣΔΙΤ, είναι:  

 Συμμετοχή σε έργα δημοσίου και κοινή «ιδιοκτησία» επί των παγίων. 

 Ελκυστικά περιθώρια κέρδους. 

 Μεγάλης διάρκειας συμβάσεις. 

 



[63] 
 

 

 

Κεφάλαιο 5ο  
 

Σύγκριση του έργου «Μετρό Θεσσαλονίκης» με το έργο «Αττική 

Οδός» 

 1. Μετρό Θεσσαλονίκης - Ιστορικό 

 

Τον Σεπτέμβριο του 2003 αποφασίστηκε να κατασκευαστεί το Μετρό Θεσσαλονίκης 

ως δημόσιο έργο με χρηματοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Στις 06-01-2004 η Αττικό Μετρό (ΑΜ), Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου 

Δικαίου, προκήρυξε διαγωνισμό με κλειστή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου 

κατασκευής του δημόσιου έργου «Μελέτη, Κατασκευή και Θέση σε Λειτουργία του 

Μετρό Θεσσαλονίκης». Στις 27-02-2006 ολοκληρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία 

και η ΑΜ με σχετική απόφαση του Δ.Σ. ανακήρυξε ανάδοχο την Κοινοπραξία 

«ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. – IMPREGILO – ANSALDO STS – SELI – 

ANSALDOBREDA» με Κύριο του Έργου και Φορέα Κατασκευής την Αττικό 

Μετρό. Στις 07-04-2006 υπεγράφη από κοινού η εργολαβική σύμβαση κατασκευής. 

Η ανάθεση του εν λόγω δημοσίου έργου αντί του συμβατικού κατ’ αποκοπή 

τιμήματος ύψους 798.000.000,00 Ευρώ αντιστοιχούσε σε τεκμαρτή έκπτωση 11,54% 

σε σχέση με την προϋπολογισθείσα δαπάνη της ΑΜ ύψους 902.093.391,00 Ευρώ 

χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ. Η συγκεκριμένη σύμβαση από την 

υπογραφή της μέχρι την περάτωση της διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και 

συγκεκριμένα από τις διατάξεις του Ν. 1418/84 και του ΠΔ 609/85. Επίσης, ο 

συμβατικός χρόνος για την ολοκλήρωση του συνόλου των εργασιών της σύμβασης 

ορίστηκε σε 2.370 ημερολογιακές ημέρες (6,5 χρόνια) από την υπογραφή της 

σύμβασης, δηλαδή μέχρι τις 07-10-2012. 
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1.1 Μετρό Θεσσαλονίκης – Τεχνικό Αντικείμενο 

 

Το Μετρό Θεσσαλονίκης είναι το μεγαλύτερο Δημόσιο Έργο που κατασκευάζεται 

σήμερα στη χώρα μας και το σημαντικότερο συγκοινωνιακό και περιβαλλοντικό έργο 

στη Θεσσαλονίκη. Σχεδιάστηκε ώστε να είναι κατασκευαστικά εφάμιλλο των πιο 

σύγχρονων Μετρό του κόσμου. Ξεκινά από το Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό, θα 

διατρέχει μία υπόγεια γραμμή δύο σηράγγων μονής τροχιάς μήκους 9,6 χλμ. και θα 

καταλήγει στην ανατολική πλευρά της πόλης, στο Αμαξοστάσιο Πυλαίας. Κατά 

μήκος της ως άνω γραμμής έχουν χωροθετηθεί 13 υπερσύγχρονοι σταθμοί με τις 

απαιτούμενες διασταυρώσεις τροχιογραμμών, δύο διακλαδώσεις για τις μελλοντικές 

επεκτάσεις του δικτύου, ο επίσταθμος για την στάθμευση των συρμών και, τέλος, το 

Αμαξοστάσιο με το κέντρο ελέγχου λειτουργίας και το κτίριο διοίκησης.  

Το τεχνικό αντικείμενο της από 07-04-2006 εργολαβικής σύμβασης 

κατασκευής συνοπτικά είναι η μελέτη, κατασκευή, προμήθεια και εγκατάσταση του 

εξοπλισμού και η θέση σε λειτουργία του ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Το συμβατικό 

αντικείμενο περιλαμβάνει την εκπαίδευση του προσωπικού και τη συντήρηση του 

έργου για τρία χρόνια από την βεβαιωμένη περαίωση. 

1.2 Μετρό Θεσσαλονίκης – Εξέλιξη της Σύμβασης 

 

Στις 30-11-2007 ο τότε υπουργός ΥΠΕΧΩΔΕ Γεώργιος Σουφλιάς υποδέχθηκε τον 

πρώτο από τους δύο μετροπόντικες που θα χρησιμοποιούνταν στο πλαίσιο της 

διάνοιξης της σήραγγας για το Μετρό Θεσσαλονίκης. Στις 04-04-2008 έφτασε και ο 

δεύτερος μετροπόντικας. 

Το καλοκαίρι του 2010, τέσσερα χρόνια μετά την υπογραφή της σύμβασης 

κατασκευής, η ανάδοχος Κοινοπραξία δήλωσε πως έχει κατασκευαστεί μόλις το 

14,5% του οικονομικού αντικειμένου του έργου. Μέχρι τότε οι καθυστερήσεις 

υπολογίζονταν περίπου στα 2,5 χρόνια. Έχει ανατραπεί πλήρως ο χρονικός και 

οικονομικός προγραμματισμός υλοποίησης του έργου για τους εξής λόγους:  

1. Αδυναμία παράδοσης των αναγκαίων χώρων για την κατασκευή των 

Σταθμών που οφείλεται στην μη έγκαιρη διαδικασία ολοκλήρωσης των 

απαιτούμενων απαλλοτριώσεων. Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση 

είναι ο Σταθμός «Παπάφη», ο οποίος προβλεπόταν να παραδοθεί στον 
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ανάδοχο του έργου στις 03-11-2006 και τελικά παραδόθηκε στις 22-10-

2012. 

2. Μεγάλη έκταση αρχαιολογικών ευρημάτων κατά το στάδιο κατασκευής 

των σταθμών, ιδιαιτέρως εκείνων που χωροθετούνται στο ιστορικό 

κέντρο της Θεσσαλονίκης. 

3. Υπέρμετρες καθυστερήσεις ολοκλήρωσης των αρχαιολογικών ερευνών 

σε σχέση με τους χρόνους που είχαν εκτιμηθεί και ενσωματωθεί στο 

εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. 

4. Εύρεση πλήθους αγωγών μη καταχωρημένων στα συμβατικά σχέδια 

καθώς και μη έγκαιρη έγκριση των απαιτούμενων μελετών του έργου, 

που συνέβαλαν αρνητικά στην ομαλή εξέλιξη του. 

 

Στη διάρκεια των επόμενων χρόνων, ο ανάδοχος του έργου ισχυρίστηκε πως 

χωρίς υπαιτιότητά του εξαναγκάζεται να κατασκευάσει ουσιαστικά «άλλο έργο» σε 

σχέση με αυτό που είχε κοστολογήσει με την υποβολή της οικονομικής και τεχνικής 

προσφοράς του. Το αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής είναι να έχει υποστεί 

δυσβάσταχτες οικονομικές ζημίες. Τα επόμενα χρόνια ακολούθησε μια σειρά 

προτάσεων και υποσχέσεων μεταξύ των δύο φορέων που δυστυχώς δεν έφεραν την 

αναμενόμενη λύση. Έτσι στις 03-04-2013, ο επικεφαλής της Κοινοπραξίας 

κατασκευής του έργου προειδοποιεί με επιστολή του την Αττικό Μετρό με διακοπή 

εκτέλεσης των εργασιών του ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Τελικά, στις 14-03-2014 η 

ανάδοχος κοινοπραξία δήλωσε ότι αποχωρεί από το έργο. Ο Κύριος του Έργου, 

Αττικό Μετρό, δηλώνει ότι το έργο επιβάλλεται να συνεχιστεί απρόσκοπτα, χωρίς να 

χαθεί ούτε μία μέρα, υποχρεώνοντας την Κοινοπραξία να εκτελέσει κατασκευαστικές 

εργασίες σε όλους τους σταθμούς που είναι διαθέσιμοι. Για πρώτη φορά στην ιστορία 

των δημοσίων έργων στην Ελλάδα οι οικονομικές απαιτήσεις της Κοινοπραξίας που 

προσδιορίζονται με τις υποβληθείσες αιτήσεις θεραπείας δεν θα εκδικαστούν στο 

Συμβούλιο Δημόσιων Έργων, αλλά θα οριστεί Διαιτησία. Πρέπει να τονίσουμε πως 

οι διεκδικήσεις της Κ/Ξ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ αγγίζουν τα 500 εκατομμύρια 

Ευρώ και ότι η διαιτησία έχει χαρακτηριστεί ως διεθνής λόγω της έδρας τεσσάρων 

από τις πέντε εταιρίες που απαρτίζουν την Κοινοπραξία στο εξωτερικό. Η απόφαση 

του Διαιτητικού Δικαστηρίου αναμένεται, λοιπόν, να έχει σημαντικό αντίκτυπο σε 

διαφορές μεταξύ αναδόχων και φορέων κατασκευής σε διεθνές επίπεδο.  
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Πέρα από το ως άνω περιγραφόμενο αδιέξοδο μεταξύ των δύο φορέων που 

ανέλαβαν την κατασκευή του μεγαλύτερου έργου που πραγματοποιήθηκε ποτέ στην 

πόλη, πρέπει να επισημάνουμε και την άμεση αντανάκλαση της μέχρι τώρα 

αποτυχίας στην εμπορική και οικονομική δραστηριότητα της πόλης και στην εν γένει 

λειτουργία της. Επιχειρήσεις αναγκάστηκαν να κλείσουν εξαιτίας της μη εύκολης 

πρόσβασης του αγοραστικού κοινού στις βιτρίνες τους διότι οι λαμαρίνες των 

εργοταξίων έκλειναν ερμητικά την είσοδο για χρόνια. Επομένως, στο κόστος 

κατασκευής του έργου του Μετρό Θεσσαλονίκης πρέπει να προστεθεί και η ζημία 

που προκλήθηκε στην αγορά της Θεσσαλονίκης.  

Αν αναλογιστούμε πως ένα δημόσιο έργο συγχρηματοδοτούμενο από το 

Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικού προϋπολογισμού 1,052 δις 

Ευρώ, το οποίο έχει ανατεθεί αντί του συμβατικού κατ’ αποκοπή τιμήματος ύψους 

798 εκατομμυρίων Ευρώ, τελικά θα στοιχίσει πολλά εκατομμύρια παραπάνω, θα 

πρέπει να διερευνήσουμε τις αιτίες και να αναρωτηθούμε μήπως τελικά το έργο του 

Μετρό της Θεσσαλονίκης θα έπρεπε να είχε προκηρυχθεί υπό άλλη μορφή σύμβασης.  

2. Αττική Οδός – Ιστορικό και ολοκλήρωση του έργου 

 

Στις αρχές της δεκαετίας του ’90 το Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και 

Δημόσιων Έργων διεξήγαγε διεθνή κλειστό διαγωνισμό για την υλοποίηση του έργου 

«Μελέτη, Κατασκευή, Αυτοχρηματοδότηση και Εκμετάλλευση Ελεύθερης 

Λεωφόρου Ελευσίνας - Σταυρού-Α/Δ Σπάτων και Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου 

Υμηττού».  

Στις 26-03-1996 η ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε., αποτελούμενη από την ΑΚΤΩΡ 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. που κατέχει ποσοστό 59,25%, την J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. που 

κατέχει ποσοστό 21,00%, την ΕΤΕΘ Α.Ε. με ποσοστό 9,82%, την ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ/ΑΤΕ με ποσοστό 9,88% και τη γαλλική EGIS PROJECTS S.A., είναι η 

εταιρία που ανέλαβε μέσω σύμβασης με το Ελληνικό Δημόσιο τη μελέτη, κατασκευή, 

χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση του αυτοκινητοδρόμου.  

Η Αττική Οδός είναι ένα έργο που κατασκευάστηκε με τη μέθοδο της 

παραχώρησης (concession agreement) και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα 

συγχρηματοδοτούμενα οδικά έργα της Ευρώπης. Η μορφή ΣΔΙΤ που ακολουθήθηκε 
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ήταν D.B.F.O.M (Design-Build-Finance-Operate-Maintenance). Πρόκειται για ένα 

σύγχρονο αυτοκινητόδρομο μήκους 65 χλμ. που αποτελεί τον περιφερειακό δακτύλιο 

της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας και την σπονδυλική στήλη του οδικού δικτύου 

ολόκληρου του Νομού Αττικής. Οι φορείς που συνεργάστηκαν για την 

χρηματοδότηση του έργου είναι το Ελληνικό Δημόσιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η Ανάδοχος Εταιρία «Αττική Οδός Α.Ε.» και 

Όμιλος Εμπορικών Τραπεζών. 

Πιο συγκεκριμένα με το νόμο 2445/96 που ψηφίστηκε στις 16-12-1996 

πραγματοποιήθηκε η νομοθετική κύρωση της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ 

αφ’ενός του Ελληνικού Δημοσίου και αφ’ ετέρου : α) της Ανώνυμης Εταιρίας με την 

επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ 

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΣΤΑΥΡΟΥ- Α/Δ ΣΠΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ», β) «της Κοινοπραξίας Αττικής Οδός – Κατασκευή 

Ε.Λ.Ε.Σ.Σ. και Δ.Π.Λ.Υ., γ) των μελών της Κοινοπραξίας και δ) των συμβαλλόμενων 

Επενδυτών. Συνοπτικά οι ειδικότερες συμβατικές σχέσεις όριζαν πως η Αττική Οδός 

Α.Ε. υπό την ιδιότητα του Ανάδοχου του Έργου έχει έναντι του Κυρίου του Έργου 

όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από την παραπάνω 

Σύμβαση. Επίσης οριζόταν ξεκάθαρα η περίοδος εκμετάλλευσης του έργου, όπου ο 

ανάδοχος θα έχει το δικαίωμα να εκμεταλλεύεται το κατά φυσική υπόσταση Έργο 

εισπράττοντας για λογαριασμό του τα διόδια - τέλη και άλλα έσοδα από την 

εκμετάλλευση των εγκαταστάσεων. Συγκεκριμένα η επιστροφή του έργου θα γίνει 

εφόσον έχει επιτευχθεί το ποσοστό Μέσης Απόδοσης Μετοχικού Κεφαλαίου εκ 

μέρους του αναδόχου και το οποίο υπολογίζεται από τις οικονομικές καταστάσεις που 

υποβάλλονται στις πιστώτριες τράπεζες και το Ελληνικό Δημόσιο ανά τρίμηνο και 

συνολικά μετά το τέλος έκαστου οικονομικού έτους.  

Το Ελληνικό Δημόσιο, εκπροσωπούμενο από την Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων 

Έργων / Λειτουργίας και Συντήρησης Έργων Παραχώρησης είχε την αρμοδιότητα 

της εποπτείας και επίβλεψης της μελέτης και κατασκευής του Έργου. Μετά την 

ολοκλήρωση του έργου, η συγκεκριμένη Υπηρεσία ασκεί παρακολούθηση και έλεγχο 

της σωστής συντήρησής του. Το κόστος του έργου ανήλθε περίπου σε 1,3 δις Ευρώ 

και προσέγγιζε το ποσό προσφοράς της Αττικής Οδού για το κατ’ αποκοπήν 

αντικείμενο. Το κόστος αυτό χρηματοδοτήθηκε κατά 420 εκατομμύρια Ευρώ από το 

Ελληνικό Δημόσιο με συμμετοχή και πόρους του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Το 
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υπόλοιπο τίμημα καταβλήθηκε από την ανάδοχο εταιρία. Συγκεκριμένα, κάλυψε με 

ίδια και δανειακά κεφάλαια το ποσό των 880 εκατομμυρίων Ευρώ. Τα δάνεια που 

έλαβε η Εταιρία Παραχώρησης καλύφθηκαν από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων και από εμπορικές τράπεζες, ενώ οι μέτοχοι της Αττικής Οδού 

εξασφάλισαν εγγυήσεις για το σύνολο των δανείων από Όμιλο Διεθνών Τραπεζών για 

όλη τη διάρκεια της κατασκευαστικής περιόδου. 

Η κατασκευή του έργου της Αττικής Οδού ολοκληρώθηκε, χωρίς 

καθυστερήσεις, τον Ιούνιο του 2004 προλαβαίνοντας την έναρξη των Ολυμπιακών 

Αγώνων της Αθήνας. Η κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση της πρωτεύουσας, η μείωση 

της ρύπανσης, η προστασία του οικοσυστήματος, η εξοικονόμηση χρόνου, οι νέες 

θέσεις εργασίας είναι μερικά από τα οφέλη που προέκυψαν από την κατασκευή του 

έργου.  
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Συμπεράσματα 
 

Συγκρίνοντας τα δύο παραπάνω έργα αναπόφευκτα προκύπτει το δίλημμα μεταξύ των 

μορφών χρηματοδοτήσεις που μπορεί να επιλέξει μία Κυβέρνηση. Η μία επιλογή 

είναι τα έργα τα οποία εντάσσονται στο Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων, σε 

συνδυασμό ή όχι με το Πρόγραμμα Χρηματοδότησης της Ε.Ε. και υλοποιούνται με 

βάση τη νομοθεσία των δημόσιων έργων. Η ένταξη ενός έργου στο ΠΔΕ συνεπάγεται 

ότι θα χρηματοδοτείται ως το τέλος. Επομένως κάθε έτος, το μεγαλύτερο μέρος του 

ΠΔΕ εξυπηρετεί έργα σε εξέλιξη και το μέρος το οποίο είναι διαθέσιμο για νέα έργα 

συρρικνώνεται συνεχώς. Η δεύτερη επιλογή που έχει στην διάθεση της η Κυβέρνηση 

για την χρηματοδότηση μεγάλων έργων είναι να προβεί στη λήψη μακροπρόθεσμων 

δανείων δυστυχώς όμως τα τελευταία χρόνια η χώρα μας ήταν εκτός αγορών. Με τα 

παραπάνω προβλήματα να υπάρχουν στην ελληνική οικονομία, η επιλογή της 

χρηματοδότησης μεγάλων έργων υποδομής με την μορφή της παραχώρησης κερδίζει 

προβάδισμα. Πολλές φορές τα μεγάλα έργα επενδύσεων παρουσιάζονται από την 

πολιτική ηγεσία της χώρας ως προσωπικά επιτεύγματα και ως εξαγγελίες για 

ανατροπή του πολιτικού βαρόμετρου που φυσικά είναι εντελώς λανθασμένη 

προσέγγιση για μία ευρωπαϊκή χώρα. Συγκεκριμένα για το έργο του Μετρό 

Θεσσαλονίκης, η προπαρασκευαστική φάση κατασκευής του έργου έγινε αρκετά 

γρήγορα και σχετικά πρόχειρα με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται βασικές ελλείψεις 

στην πορεία κατασκευής, όπως μη απαλλοτριωμένοι χώροι. Η υπερκοστολόγηση των 

δημοσίων έργων στη χώρα είναι εδώ και χρόνια ένα αγκάθι για την ανάπτυξη 

κρίσιμων υποδομών στην Ελλάδα. Κατά την άποψη μου, ο μοναδικός τρόπος για να 

αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα σε τόσο κρίσιμες υποδομές είναι η άμεση σύνδεση 

του οικονομικού αποτελέσματος με τον κατασκευαστή του έργου. Στο έργο «Αττική 

Οδός», ο Έλληνας φορολογούμενος είναι υποχρεωμένος να καταβάλει κάθε φορά 

διόδια για να κάνει χρήση των υπηρεσιών του αυτοκινητοδρόμου, πράγμα που δεν 

συνάδει με την λογική του ανταποδοτικού κράτους. Το συγκεκριμένο έργο, όμως, δεν 

επιβάρυνε τον ελληνικό προϋπολογισμό με ολόκληρο το κόστος κατασκευής του. 

Ολοκληρώθηκε χωρίς καθυστερήσεις και η ποιότητα κατασκευής του είναι 

υποδειγματική. Η κατασκευή ενός μεγάλου έργου υποδομής είναι σοβαρή υπόθεση 
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και πρέπει να αντιμετωπίζεται με υπευθυνότητα και σύνεση. Το παράδειγμα της 

Αττικής Οδού μάς αποδεικνύει πως όταν η σύμβαση με το Ελληνικό Δημόσιο 

περιλαμβάνει και την λέξη «χρηματοδότηση» ο ανάδοχος του έργου καθίσταται 

άμεσος συνεργάτης του Ελληνικού Δημοσίου, σε μία συνέργια όπου και οι δύο 

φορείς επιθυμούν την γρήγορη περάτωση του έργου ώστε να αρχίσει γρήγορα η 

διαδικασία αποπληρωμής των δανειακών κεφαλαίων που αντλήθηκαν. Στο έργο του 

Μετρό Θεσσαλονίκης έχει παρατηρηθεί σε πλείστες περιπτώσεις το φαινόμενο της 

αντιπαλότητας των δύο φορέων, ήτοι της Αττικό Μετρό Α.Ε. και της Αναδόχου 

Κοινοπραξίας, σχετικά με τις ευθύνες που αντιστοιχούν στον καθένα. Ενώ υπάρχει 

κοινός στόχος, η κατασκευή του μεγαλύτερου έργου στην πόλη, αντί να υπάρχει 

συναίνεση και φιλικό πνεύμα συνεργασίας, ορίστηκε Διαιτησία για να επιλυθούν οι 

διαφορές τους. Η Κοινοπραξία ισχυρίζεται πως κατασκευάζει ουσιαστικά «άλλο 

έργο» σε σχέση με αυτό που είχε κοστολογήσει με την υποβολή της οικονομικής και 

τεχνικής προσφοράς της και ότι έχει υποστεί τεράστιες ζημίες από την εμπλοκή της. 

Από την πλευρά της, η Αττικό Μετρό Α.Ε. ισχυρίζεται πως η κακή οικονομική 

κατάσταση της leader εταιρίας της Κοινοπραξίας, ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

Α.Ε., έχει αντανάκλαση στην επίδοση του έργου. Το αποτέλεσμα αυτού του 

αδιεξόδου που έχει δημιουργηθεί και έχει παγιωθεί εδώ και αρκετά χρόνια είναι η 

λύση μέσω της διαιτησίας. Οι διεκδικήσεις της Κοινοπραξίας ανέρχονται σε 500 

εκατομμύρια Ευρώ και προφανώς ο Έλληνας φορολογούμενος θα πληρώσει μέρος 

του τιμήματος που θα προκύψει.  

Σύμφωνα με το Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών 2014-2025 που 

παραδίδέται από το υπουργείο Υποδομών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή , μόνο για την 

ολοκλήρωση των σιδηροδρομικών και των οδικών έργων του προηγούμενου ΕΣΠΑ, 

απαιτούνται περίπου 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Το πρόγραμμα μεταφορών του νέου 

ΕΣΠΑ είναι 4,2 δισεκατομμύρια ευρώ και θα απαιτηθούν κονδύλια από τα 

περιφερειακά προγράμματα για να ολοκληρωθούν τα εν εξελίξει έργα. Συνεπώς οι 

παραχωρήσεις και τα έργα ΣΔΙΤ θα πρέπει να είναι το μέλλον κατασκευής μεγάλων 

έργων υποδομών στη χώρα. Επισημαίνεται πως στο παρελθόν, στις αρχές του 2000, 

είχε εξεταστεί η δυνατότητα κατασκευής γραμμής Μετρό και Τραμ μέσω ΣΔΙΤ ,αλλά 

η προσπάθεια δεν καρποφόρησε. Φυσικά η οικονομική κατάσταση της χώρας σήμερα 

απέχει παρασάγγας, δυστυχώς, από τότε. Υπάρχει ένας μεγάλος κατάλογος έργων 

υποδομών που μπορεί να συμβάλει τάχιστα στην ανάπτυξη και αναβάθμιση της 
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χώρας και πρέπει να αξιολογηθεί η προοπτική της χρηματοδότησης τους μέσω 

μορφών ΣΔΙΤ. Όπως ήδη αναφέραμε  για να υπαχθεί στις προβλέψεις του Ν. 

3389/2005 μια ΣΔΙΤ θα πρέπει να συντρέχουν τέσσερις προϋποθέσεις. Μία από αυτές 

είναι ότι το συνολικό συμβατικό προϋπολογιζόμενο κόστος της υλοποίησης του 

αντικειμένου της Σύμπραξης δεν θα υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων 

εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς συνυπολογισμό του αναλογούντος ΦΠΑ. Το 

συγκεκριμένο όριο πρέπει να αυξηθεί. Οι άγονες νοοτροπίες  του παρελθόντος πρέπει 

να ξεπεραστούν και να προσφέρουν ένα ξεκάθαρο και σταθερό πλαίσιο ανάπτυξης 

του θεσμού ΣΔΙΤ στη χώρα.    
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