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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Γνωρίζουμε ότι το Ελληνικό Δημόσιο διαθέτει αρκετά ακίνητα από τα οποία τα περισσότερα εκτός 

του ότι είναι ανεκμετάλλευτα , απαιτούν πολλές φορές και μεγάλα ποσά για τη συντήρηση τους. 

Μεταξύ των ακινήτων περιλαμβάνονται και αρκετά κτίρια , εκτάσεις και εγκαταλελειμμένα 

στρατόπεδα για τα οποία του Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει την ευθύνη συντήρησης και 

αξιοποίησης.  

Ένα από αυτά τα ακίνητα είναι το ακίνητο της περιοχής «ΠΕΡΔΙΚΑ» που βρίσκεται στο νησί της 

Αίγινας . Το οικόπεδο έχει έκταση 349.510 τετραγωνικά μέτρα και βρίσκεται πολύ κοντά στο 

αεροδρόμιο Βενιζέλος και είναι παραθαλάσσιο. Προτείνoνται, μέσω της παρούσας εργασίας, δύο 

εναλλακτικές επιλογές του ΓΕΝ ως προς την αξιοποίηση της έκτασης είτε με την πώληση έκτασης 

30 στρεμμμάτων από τα 350 συνολικά της έκτασης ή με την παραχώρηση της έκτασης των 30 

στρεμμάτων σε εταιρεία διαχείρισης ξενοδοχειακών υπηρεσιών για ανέγερση ξενοδοχιακών 

εγκαταστάσεων. 

Στη συγκεκριμένη εργασία αρχικά αναφέρονται, στο πρώτο κεφάλαιο, οι δυνατότητες αξιοποίησης 

της περιουσίας του δημοσίου με τις συμφωνίες σύμπραξης του δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα 

(ΣΔΙΤ) . Παραβάλλονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα αυτής της συνεργασίας των δύο 

τομέων .  

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναπτύσσονται οι τεχνικές αποτίμησης της ακίνητης περιουσίας του 

Δημοσίου και γενικότερα, αναφέρονται οι μέθοδοι που λαμβάνουν και δεν λαμβάνουν υπ΄ όψιν 

τους την αγοραστική δύναμη του χρήματος. Αρχικά υπάρχει η θεωρητική ανάπτυξη και στη 

συνέχεια η εφαρμογή στο παράδειγμα μας.  

Στο τρίτο κεφάλαιο αναγράφεται ο τρόπος δραστηριοποίησης της Διεθνούς και Ελληνικής αγοράς 

ακινήτων Real Estate. Αυτό πραγματοποιείται μέσω Μίσθωσης των ακινήτων ή μέσω αγοράς και 

αξιοποίησης για ορισμένα χρόνια ή τέλος με πώληση και παραχώρηση όλων των δικαιωμάτων του 

ακινήτου . Στη τέταρτο κεφάλαιο αναφέρονται και οι τρόποι συνεργασίας της Κτηματικής 

Υπηρεσίας Δημοσίου  και ΣΔΙΤ.  

Στο τελευταίο κεφάλαιο παρατίθενται πίνακας και φωτογραφίες με τα ακίνητα και τους δωρητές 

του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Στο κεφάλαιο αυτό παρατίθενται, επίσης και τα ακίνητα που  

έχουν αξιοποιηθεί από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας  ή από το Δημόσιο γενικότερα.  

 

Λέξεις Κλειδιά: Αξιοποίηση, Ακίνητη Περιουσία, ΣΔΙΤ, REAL Estate, Leasing 
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                                                    ABSTRACT 

 

It is common knowledge that the Greek Public Sector owns and features numerous real estate 

properties, most of which are untapped and in the majority of cases demand vast amounts for their 

maintenance cost. Some of this property includes several buildings, plot areas and abandoned 

military camps for which the Ministry of Defense has the overall responsibility of their maintenance 

and utilization. 

One of the said assets is a property in PERDIKA area on the Aegina isle. It is a waterfront property, 

with an area of 349.510 sq.m. lying in the vicinity of E.Venizelos International Airport. The present 

thesis proposes the utilization of this area by selling approximately 30 acres or by granting the same 

area of 30 acres to a company that is occupied with hotel services in order to construct hotel 

facilities. 

Primarily, the first chapter of the thesis proposes the possibilities of the utilization of the public 

property and the agreements that can be obtained through the collaboration or the venture of the 

Public and the Private Sector. The advantages and disadvantages of the proposed scheme are 

outlined. 

The second chapter of the thesis highlights evaluation methods for the net worth of state-owned real 

estate, taken or not taking under consideration current purchasing power. The methods are outlined 

in theory and are then applied to the specific case. 

The third chapter considers the different utilization modes employed by the International and 

Hellenic real estate markets- leasing,  development and exploitation for a specific time or full sale 

of the asset and all associated rights.  

In the fourth chapter are quoted the methods of collaboration of the public real estate agency and of 

the private sector through an official agreement. 

The final chapter contains lists of the endowments and associated donors for the Hellenic Ministry 

of Defense, as well as a list of properties which so far have been utilized. 

 
Key words: Utilization, Property, Partnership of Public and Private sector (), Real Estate, Leasing 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Η γη αποτελεί, διαχρονικά, έναν από τους πιο σημαντικούς συντελεστές της παραγωγικής 

δραστηριότητας και για το λόγο αυτό, όλο και περισσότερα κράτη έχουν αρχίσει να 

αντιλαμβάνονται την πραγματική αξία και τη συμβολή της στη διαμόρφωση των οικονομικών 

αποτελεσμάτων. Έτσι, είτε τα ίδια τα κράτη λαμβάνουν μέτρα (με καθαρισμό της περιοχής, με 

βιολογικούς καθαρισμούς κτλ.) είτε επιβάλλουν στις επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται εντός 

των ορίων να παίρνουν μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος.  Ωστόσο, όπως  είναι αναμενόμενο, 

η λήψη τέτοιων μέτρων αποτελεί για τις επιχειρήσεις ένα επιπλέον κόστος. Για το λόγο αυτό, για 

να προστατευθεί το περιβάλλον, θα πρέπει κράτος και επιχειρήσεις να συνεργαστούν, ώστε οι 

επιχειρήσεις να μην επιβαρυνθούν με μεγάλα ποσά και να αυξηθεί το κόστος παραγωγής του 

προϊόντος τους. Έτσι, η αναζήτηση της βέλτιστης λύσης για τη χρήση της  γης και της ακίνητης 

περιουσίας, γενικότερα, αποτελεί πλέον αντικείμενο ακαδημαϊκής έρευνας. 

 

Στην Ελλάδα, συγκεκριμένα, το δημόσιο έχει στην κατοχή του μεγάλες εκτάσεις και αριθμό 

κτιρίων, των οποίων η χρήση όχι απλά δεν είναι η αποδοτική, αλλά το επιβαρύνει πολλές φορές με 

ένα υψηλό κόστος συντήρησης. Για πρώτη φορά έγινε λόγος για αξιοποίηση δημόσιας ακίνητης 

περιουσίας, μετά το πέρας των Ολυμπιακών Αγώνων, με πενιχρά, όμως, τα αποτελέσματα, καθώς η 

παραχώρηση τους δεν έγινε με διαφανείς διαδικασίες. Με την έναρξη της κρίσης, κρίθηκε σκόπιμη 

η δημιουργία ενός Ταμείου (ΤΑΙΠΕΔ) που στόχο είχε την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων 

της Ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου και των περιουσιακών στοιχείων ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ 

(Ν.3986/2011), με την ελπίδα ότι θα συμβάλει στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Τα ποσά, 

που ανακοινώνονται σχετικά με τη δυναμικότητα της ακίνητης περιουσίας, συχνά υπερβαίνουν την 

αξία του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος και μπορούν να καλύψουν ένα σημαντικό ποσό του 

χρέους της χώρας μας.   

 

Η προώθηση του θεσμού των Συμβάσεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) έχει, 

αναμφισβήτητα, ως κύριο σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του 

Κράτους προς τον πολίτη, καθώς και τη δημιουργία αναγκαίων υποδομών, με τη χρησιμοποίηση 

ιδιωτικών πόρων και παράλληλα με την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και των διαχειριστικών 

μεθόδων του ιδιωτικού τομέα. Στην προσπάθεια της συνεχούς οικονομικής ανάπτυξης της εθνικής 

οικονομίας, η ΣΔΙΤ παρουσιάζεται ως ένα δυνατό όπλο στη φαρέτρα των κυβερνήσεων, καθώς 
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μπορεί να συμβάλει στην ελάφρυνση των κρατικών προϋπολογισμών και στη μετάθεσης της 

οικονομικής επιβάρυνσης των δημοσίων φορέων. Ωστόσο, η μέθοδος των συμπράξεων αυτών δεν 

πρέπει να αντιμετωπίζεται ως η μοναδική λύση για την επενδυτική πρωτοβουλία του δημόσιου 

φορέα λόγω δημοσιονομικών περιορισμών, και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να 

αντικαταστήσουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. 

 

Η παρούσα εργασία έχει σκοπό την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, η οποία σχετίζεται με την 

αξιοποίηση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας και παράλληλα, θα επιχειρήσουμε την εμπειρική 

διερεύνηση των δυνατοτήτων αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Πολεμικού Ναυτικού, 

μέσω του Ταμείου Εθνικού Στόλου. Η διερεύνηση θα πραγματοποιηθεί με σύγχρονες  μεθόδους 

αποτίμησης και στη συνέχεια θα εξετασθεί, αν μπορούν να γενικευτούν τα αποτελέσματα και 

συμπεράσματα προς όφελος του δημοσίου. 

 

Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο θα αναφερθούμε στις δυνατότητες αξιοποίησης της 

δημόσιας περιουσίας και στις Συμπράξεις Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα (ΣΔΙΤ). Στο δεύτερο 

κεφάλαιο θα αναφέρουμε τις βασικότερες τεχνικές αποτίμησης ακίνητης πριουσίας και στο τρίτο 

κεφάλαιο θα εξετάσουμε τι συμβαίνει την διεθνή και ελληνική αγορά των real estate. Κλείνοντας, 

στο πέμπτο κεφάλαιο θα αναφερθούμε στην περιουσία του Ταμείου Εθνικού Στόλου (ΤΕΣ) και θα 

επιχειρήσουμε να αποτιμήσουμε και να εξετάσουμε τον τρόπο που μπορεί να αξιοποιηθεί ένα 

ακίνητο του Ταμείου Εθνικού Στόλου (ΤΕΣ) προς το συμφέρον του Ελληνικού Δημοσίου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1ο  

1. Δυνατότητες Αξιοποίησης της Ακίνητης Περιουσίας του Δημοσίου 

 

Το Ελληνικό δημόσιο είναι ο μεγαλύτερος ιδιοκτήτης ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα. Ωστόσο, 

η καταγραφή, η προστασία, η διαχείριση και αξιοποίησή της είναι δύσκολη, διότι ασχολούνται 

πολλοί φορείς µε διαφορετικές ή επικαλυπτόμενες αρμοδιότητες, γεγονός, που καθιστά ακόμη πιο 

δύσκολη την αποτίμηση και εκμετάλλευσή της. Πρόσφατες εκτιμήσεις ανεβάζουν την αξία της 

ακίνητης περιουσίας του δημοσίου (κεντρικής κυβέρνησης, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, 

οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, ΝΠ∆∆, κληροδοτημάτων, δημόσιων επιχειρήσεων)  περίπου 

στα 300 δις ευρώ1.  

 

Τη διαχείριση του μεγαλύτερου μέρους της δημόσιας ακίνητης περιουσίας έχει αναλάβει σήμερα η 

Κτηματική Εταιρία του Δημοσίου (ΚΕ∆), η οποία σύμφωνα µε τον ιδρυτικό της νόμο αποβλέπει 

στην ενιαία διοίκηση και αξιοποίηση της περιουσίας του ∆ηµοσίου, καθώς και στην υλοποίηση 

στεγαστικών προγραμμάτων υπηρεσιών του ∆ηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. 

 

Η ΚΕ∆ ιδρύθηκε το 1979 µε τον Ν. 973/1979, ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε έδρα την 

Αθήνα. Εποπτεύεται από τον Υπουργό Οικονομικών και είναι ανώνυμη εταιρία µε μοναδικό 

μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο. Διαχειρίζεται περίπου το 92% των ακινήτων που ανήκουν στο 

Ελληνικό ∆ημόσιο, ενώ το υπόλοιπο ανήκει σε άλλους δημόσιους φορείς-υπουργεία όπως την 

Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης (ΕΤΑ), τα Ολυμπιακά Ακίνητα, το Ταμείο Εθνικής  Άμυνας, 

ασφαλιστικά ταμεία κ.ά. 

 

Το πρόβλημα µε τη διαχείριση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας συνδέεται µε την ανυπαρξία 

κεντρικής πολιτικής και ενός συνεκτικού και ολοκληρωμένου σχεδίου αξιοποίησης, µε έμφαση στη 

διαφάνεια, τον έλεγχο και την αποδοτικότητα. Ο τρόπος µε τον οποίο επιδιώχθηκε η αξιοποίηση 

της δημόσιας ακίνητης περιουσίας τις προηγούμενες δεκαετίες παρουσιάζει σοβαρά 

μειονεκτήματα. Ο κάθε φορέας ή υπουργείο είχε την ευθύνη της αξιοποίησης της “δικής του” 

ακίνητης περιουσίας είτε μέσα από τους ήδη υπάρχοντες γραφειοκρατικούς μηχανισμούς είτε 

                                                 
 
 
1 Περισσότερες πληροφορίες στο http://www.kathimerini.gr/382980/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/leykh-trypa-
300-dis-gia-to-dhmosio-apo-thn-akinhth-perioysia  
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συγκροτώντας κατά περίπτωση εταιρίες (Ολυμπιακά Ακίνητα κ.ά.) που είχαν στο χαρτοφυλάκιό 

τους περιορισμένο αριθμό ακινήτων. Εκτός από τις συνέπειές της για το διαχειριστικό κόστος και 

την οικονομική αποδοτικότητα, η εν λόγω πολιτική αξιοποίησης βραδύνεται και από περιπτώσεις 

αδιαφανούς διαχείρισης των παράλληλων μηχανισμών αξιοποίησης, που έδιναν την ευκαιρία σε 

ιδιωτικά συμφέροντα να εκμεταλλεύονται. 

 

Στην αξία των 300 δισεκ. ευρώ δεν περιλαμβάνεται η εκκλησιαστική περιουσία. Σε σχετική έκθεσή 

του ∆ΝΤ για την Ελλάδα (IMF, 2009), έκανε µια έμμεση εκτίμηση της περιουσίας του Ελληνικού 

∆ηµοσίου, από την οποία προκύπτει ότι το Ελληνικό ∆ημόσιο το 2008 διέθετε καθαρό απόθεμά 

πάγιου κεφαλαίου αξίας ίσης µε το 51% του ΑΕΠ (δηλαδή της τάξεως των 125 δις ευρώ). 

Σύμφωνα όμως µε τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε, δεν περιλαμβάνεται η αξία της γης, ενώ 

η αξία του αποθέματος του κεφαλαίου υπολογίστηκε έμμεσα, ως το συσσωρευμένο αποτέλεσμα 

επενδύσεων από το 1960 µέχρι και το 2008. 

 

1.1 Δημόσια Περιουσία και Περιορισμοί Αξιοποίησης 

Σύμφωνα με την Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος (2010), η περιουσία του ∆ηµοσίου μπορεί να 

διακριθεί στα εξής: 

 ακίνητα που ιδιοχρησιµοποιούνται από υπηρεσίες του ∆ηµοσίου,  

 ακίνητα που εκμισθώνονται για απόδοση εισοδήματος, 

 µη αξιοποιούμενη δημόσια περιουσία, η οποία μπορεί να αναπτυχθεί και να 

αξιοποιηθεί στο μέλλον, και στη δημόσια περιουσία µε νομικές εκκρεμότητες και 

άλλους περιορισμούς (καταπατημένες εκτάσεις, ακίνητα αμφισβητούμενου 

ιδιοκτησιακού καθεστώτος, ακίνητα µε πολεοδομικές εκκρεμότητες κ.ά.).  

 

Εκφράζεται συχνά η άποψη ότι η τεράστια, συγκριτικά µε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

ακίνητη περιουσία του Ελληνικού ∆ηµοσίου κρύβει σημαντικές υπεραξίες που θα μπορούσαν να 

συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη, στην αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και του 

δηµόσιου χώρου, αλλά και να ενισχύσουν τα δημόσια έσοδα. Ωστόσο, φαίνεται να υπάρχουν 

ορισμένοι περιορισμοί σε κάθε τέτοια προσπάθεια. Ειδικότερα:  

(α) Το Ελληνικό ∆ηµόσιο δεν γνωρίζει το μέγεθος της ακίνητης περιουσίας του, κυρίως λόγω 

της ανυπαρξίας κτηματολογίου. Η πραγματική αξία της δημόσιας περιουσίας θα αναδειχθεί µε 

αξιοπιστία μετά την οριοθέτηση των περιουσιακών στοιχείων του ∆ηµοσίου και τον απαιτούμενο 
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διαχωρισμό της κοινόχρηστης περιουσίας (η οποία είναι εκτός συναλλαγής και δεν μπορεί να 

εκποιηθεί, αν και η χρήση της μπορεί να παραχωρηθεί σε τρίτους µε αντάλλαγμα) από την 

αξιοποιήσιμη δημόσια περιουσία (οικόπεδα, κτίρια, αγρούς, λατομεία, αλυκές κ.λπ.) που μπορεί να 

αποτελέσει αντικείμενο εμπορικής συναλλαγής.  

(β) Η µη κτηματογράφηση της δημόσιας περιουσίας έχει δώσει έδαφος σε συνεχείς 

καταπατήσεις και χρόνιες δικαστικές διενέξεις, µε σημαντικά νομικά προβλήματα διεκδικήσεων 

που παρεμποδίζουν την αξιοποίηση σημαντικού τμήματός της.  

(γ) Με την καταγραφή, προστασία, διαχείριση και αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας 

ασχολείται μεγάλος αριθμός φορέων (υπουργεία, ασφαλιστικοί οργανισμοί, η ΚΕ∆ και οι άλλες 

εταιρίες που είχε συστήσει το ∆ηµόσιο, ειδικές υπηρεσίες των εφοριών, οργανισμοί τοπικής 

αυτοδιοίκησης κ.ά.), µε διαφορετικές, επικαλυπτόμενες ή αντικρουόμενες αρμοδιότητες που 

καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολη τη συνολική αποτίμηση και αξιοποίησή της.  

(δ) Μεγάλο μέρος των δημόσιων ακινήτων έχουν πολλαπλές δεσμεύσεις και περιορισμούς ως 

προς την αξιοποίησή τους, µε αποτέλεσμα να διαμορφώνεται η εμπορική αξία της δημόσιας 

περιουσίας σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα από εκείνα της αγοράς. Ειδικότερα, πολλά σημαντικά 

αστικά ακίνητα εντός σχεδίου πόλεως, που θα είχαν πολύ μεγάλη εμπορική αξία εάν ήταν ιδιωτικά, 

υπόκεινται σε σοβαρούς περιορισμούς ως προς την εκμετάλλευσή τους. Αυτό ισχύει και για πολλά 

άλλα δημόσια ακίνητα και εκτάσεις σε παραθαλάσσιες κυρίως περιοχές, τα οποία έχουν 

περιορισμένη προοπτική αξιοποίησης µε εμπορικούς όρους, λόγω των περιορισμών που τίθενται 

(προστασία του περιβάλλοντος ή της τοπικής αρχιτεκτονικής ταυτότητας, αρχαιολογικοί 

περιορισμοί, χαρακτηρισμοί δασαρχείων κ.λπ.).  

(ε) Σημαντικοί περιορισμοί, που συνήθως έχουν τεθεί από την πλευρά των δωρητών, 

δεσμεύουν συνήθως την αξιοποίηση της περιουσίας των κληροδοτημάτων η οποία έχει περιέλθει 

στο ∆ηµόσιο. Η νομοθεσία που διέπει το καθεστώς εποπτείας των κληροδοτημάτων θα πρέπει να 

αναμορφωθεί, καθώς ο μηχανισμός παρακολούθησης και διοίκησής τους έχει αποδειχθεί 

γραφειοκρατικός και αναποτελεσματικός. Ο εκσυγχρονισμός της σχετικής νομοθεσίας αλλά και 

των διοικητικών και ελεγκτικών μηχανισμών είναι αναγκαίος, προκειμένου τα κληροδοτήματα να 

αξιοποιηθούν και να εκπληρώσουν τον κοινωνικό τους ρόλο.  

 

Τα προβλήματα και οι περιορισμοί που προαναφέρθηκαν δεν σημαίνουν ότι δεν υπάρχουν 

αξιόλογες δυνατότητες αξιοποίησης της δημόσιας ακίνητης περιουσίας και επομένως ουσιαστικής 

συμβολής στην εξυγίανση και ενίσχυση των δημόσιων οικονομικών. Μια δυναμική, ορθολογική 
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και άμεση αξιοποίηση και ανάπτυξη της δημόσιας ακίνητης περιουσίας μπορεί να εξασφαλίσει 

σημαντικά, σταθερά και σε μακροχρόνια βάση έσοδα για το Ελληνικό ∆ηµόσιο, καθώς και 

πρόσθετα αναπτυξιακά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες και οικονομίες, φροντίζοντας ταυτόχρονα για 

την προστασία του περιβάλλοντος και της τοπικής αρχιτεκτονικής ταυτότητας και κληρονομιάς. 

Πάντως, φαίνεται µάλλον δύσκολο να αμβλυνθεί σημαντικά, άμεσα ή βραχυπρόθεσμά το 

δημοσιονομικό πρόβλημα της χώρας από τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του ∆ηµοσίου.  

 

Ωστόσο, ορισμένες ενέργειες, όπως είναι η επαναδιαπραγμάτευση των συμβολαίων μίσθωσης που 

έχει ήδη εξαγγελθεί, εκτιμάται ότι θα συμβάλουν στην ενίσχυση των εσόδων και τη μείωση των 

δημόσιων δαπανών. Η επωφελής διαχείριση και η ορθολογική αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας 

μπορούν μεσοπρόθεσμά να γίνουν σημαντική πηγή δημόσιων εσόδων. Αυτό όμως προϋποθέτει τη 

διευκόλυνση της αξιοποίησής της, την πλήρη καταγραφή της και κυρίως την άρση των πολλαπλών 

περιορισμών και γραφειοκρατικών ή οργανωτικών δυσλειτουργιών που σήμερα υπάρχουν. Για την 

αποτελεσματική διαχείριση και αξιοποίηση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας αλλά και τη 

διασφάλιση του κοινωνικού συμφέροντος, απαιτείται συντονισμός όλων των φορέων διαχείρισης 

και πρωτίστως δημιουργία ενός πλήρους ηλεκτρονικού μητρώου ακινήτων του ∆ηµοσίου (της 

κεντρικής διοίκησης, των ΟΤΑ, των ΟΚΑ, των ΝΠ∆∆, των κληροδοτημάτων κ.ά.) µε την 

ενοποίηση όλων των διάσπαρτων πληροφοριών σε µία ηλεκτρονική γεωγραφική βάση δεδομένων.  

 

Ο θεσμός των συμβάσεων παραχώρησης είναι ένα ιδιαίτερα αποτελεσματικό εργαλείο αξιοποίησης 

της δημόσιας περιουσίας, π.χ. στις υποδομές αλλά και στα επαγγελματικά ακίνητα. Το ρόλο αυτό 

θα μπορούσε π.χ. να τον αναλάβει, µετά από αναδιοργάνωση εκ βάθρων και σαφή προσδιορισμό 

αρμοδιοτήτων, ένας από τους ήδη υπάρχοντες φορείς, όπως η ΚΕ∆, η οποία ήδη διαχειρίζεται 

εξαιρετικά μεγάλο μερίδιο της δημόσιας περιουσίας. Πρόκειται για την πώληση ενός ακινήτου µε 

την ταυτόχρονη επαναµίσθωσή του από το ∆ηµόσιο ώστε να συνεχιστεί η χρησιμοποίησή του. 

Ανάλογα, ακίνητα δημόσιας ιδιοκτησίας παραχωρούνται σε εργολάβο/ανάδοχο έργων, ο οποίος 

αναλαμβάνει την αναβάθμιση και ανακαίνισή τους και στη συνέχεια εκμισθώνονται για ορισμένο 

χρονικό διάστημα από το ∆ηµόσιο. Στη λήξη της μίσθωσης η ιδιοκτησία του κτιρίου επανέρχεται 

στο ∆ηµόσιο. 

 

Ωστόσο, τα διαχρονικά σχέδια αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του ∆ηµοσίου προσκρούουν 

σε πλήθος νοµικών, τεχνικών και διαδικαστικών ζητηµάτων, στην εµπλοκή φορέων οι οποίοι 
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εκφράζουν διαφορετικά και συχνά αντικρουόµενα συµφέροντα, αλλά και στους περιορισµένους 

πόρους. Το 2011, µε την ίδρυση του ΤΑΙΠΕ∆, ξεκίνησε µια οργανωµένη προσπάθεια προσέλκυσης 

άµεσων επενδύσεων στις υποδοµές, την ενέργεια, αλλά και την ακίνητη περιουσία. ∆ηµόσια 

ακίνητα τα οποία συγκέντρωναν σηµαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον, αλλά και υψηλό βαθµό 

νοµοτεχνικής ωρίµανσης, συγκεντρώθηκαν από το Ταµείο προκειµένου να προωθηθούν µέσω 

διαγωνισµών στην αγορά, µε σκοπό τη µακροχρόνια παραχώρηση, µίσθωση, πώληση ή και 

τιτλοποίησή τους.  

 

Ναυαρχίδα της συγκεκριµένης προσπάθειας αποτέλεσε η αξιοποίηση της έκτασης του πρώην 

διεθνούς αερολιµένα στο Ελληνικό, ο διαγωνισµός για την αξιοποίηση του οποίου ξεκίνησε στα 

τέλη του 2011. Ωστόσο, η εκκίνηση του έργου βρίσκεται ακόµη σε εκκρεµότητα, παρά το γεγονός 

ότι έχει οριστεί ανάδοχο σχήµα από το Νοέµβριο του 2014. Προτεραιότητα δόθηκε και σε άλλα 

µικρότερα αλλά υψηλού επενδυτικού ενδιαφέροντος ακίνητα, κυρίως σε τουριστικές περιοχές 

(Ρόδος, Κέρκυρα, Χαλκιδική, Πόρτο Χέλι κ.ά.). Οι διαδικασίες και η εξέλιξη των διαγωνισµών 

ήταν χρονοβόρες, µε αποτέλεσµα µέχρι σήµερα να µην έχει ξεκινήσει οποιοδήποτε από τα 

παραπάνω έργα ανάπτυξης. Τα βασικότερα προβλήµατα που ανακύπτουν κατά την εξέλιξη των 

διαγωνισµών και την υλοποίηση των συµβάσεων σχετίζονται µε:  

 τεχνικά ζητήματα, όπως περιβαλλοντικοί περιορισµοί, χαρακτηρισµοί δασικών εκτάσεων, 

καθορισµός αιγιαλών και παραλίας, ολοκλήρωση περιβαλλοντικών µελετών, Ειδικών 

Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης ∆ηµόσιων Ακινήτων (ΕΣΧΑ∆Α) και πολεοδοµικών σχεδίων, 

καθορισµός χρήσεων κ.ά.,  

 νοµικά ζητήµατα, όπως καταπατήσεις, διεκδικήσεις, παραχωρήσεις κ.ά.,  

 συνεχείς προσφυγές στο Συµβούλιο της Επικρατείας κατά των αποφάσεων σε όλα τα 

στάδια της διαδικασίας.  

 

Επιπρόσθετα, το δυσµενές οικονοµικό περιβάλλον των τελευταίων ετών και οι συνθήκες πολιτικής 

αβεβαιότητας κατά τη διάρκεια του 2015 είχαν ως αποτέλεσµα περαιτέρω καθυστερήσεις ή και 

αναβολές στην προώθηση των νέων έργων και στην υπογραφή και υλοποίηση των σε εξέλιξη 

συµβάσεων. Παράλληλα, όπως αναφέρεται στη νέα Σύµβαση Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης, η 

κυβέρνηση δεσµεύεται να δηµιουργήσει ένα νέο ταµείο για την αξιοποίηση της δηµόσιας 

περιουσίας. Με την ολοκλήρωση της δηµιουργίας του εντός του α’ εξαµήνου του 2016, θα 

διευκρινιστούν οι αρµοδιότητες και οι στόχοι του νέου σχήµατος και θα οργανωθεί εκ νέου το 
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πρόγραµµα αποκρατικοποιήσεων. Σηµαντικά τουριστικά ακίνητα, µαρίνες αλλά και πρώην 

ολυµπιακά ακίνητα, για τα οποία έχει γίνει ήδη προεργασία από το ΤΑΙΠΕ∆, θα αποτελέσουν ορι- 

σµένους από τους σηµαντικότερους νέους διαγωνισµούς και συµβάσεις τις οποίες θα κληθεί να 

ολοκληρώσει το νέο ταµείο. 

 

1.2  Συμπράξεις Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα (ΣΔΙΤ) 

1.1.1 Σύντομη Ιστορική Αναδρομή 

Οι συνεργασίες του Δημοσίου με ιδιωτικούς επιχειρηματικούς φορείς για την κατασκευή έργων ή 

για την παροχή υπηρεσιών δεν αποτελούν θεωρητική επινόηση της εποχή μας. Αντίθετα, η 

εμπλοκή των ιδιωτών στα δημόσια πράγματα είναι ένα φαινόμενο που παρατηρείται σε όλη την 

ιστορική διαδρομή του οργανωμένου κράτους. Στην Ευρώπη η Γαλλία υπήρξε πρωτοπόρος. Η ιδέα 

της συνεργασίας του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα προς όφελος του γενικού συμφέροντος 

αναπτύχθηκε αρκετούς αιώνες πριν την εμφάνιση των ΣΔΙΤ στο αγγλοσαξονικό δίκαιο. Ήδη από 

τον 16ο αιώνα καταρτίζονταν συμφωνίες, με τις οποίες οι Φεουδάρχες ή οι Δήμοι ασκούσαν την 

εξουσία τους μέσω ιδιωτών-βοηθών, στους οποίους παραχωρούσαν αντίστοιχες εμπορικές, 

διοικητικές και δικαστικές εξουσίες και υπηρεσίες. 

 

Επιπλέον, το 1870, κατά την ανάπτυξη του σιδηροδρομικού δικτύου στη Γαλλία υπήρξαν πολλές 

συμφωνίες ¨σύμπραξης¨ του δημοσίου με ιδιώτες για την κατασκευή, χρηματοδότηση και 

εκμετάλλευση σχετικών έργων.  Εν γένει, στη Γαλλία τον 19ο και τον 20ο αιώνα, ενισχύθηκε η 

τάση αυτών των μορφών συνεργασίας, με αποτέλεσμα να παρατηρηθεί η διαμόρφωση των 

λεγόμενων ¨εμπορικών δημοσίων υπηρεσιών¨, στην παροχή των οποίων εμπλέκονταν ιδιωτικοί 

φορείς (Αδαμαντίδου, 2006; Βενιέρης, 2007).  

 

Κατά την ίδια χρονική περίοδο και ιδίως τον 20ο αιώνα, τόσο στην Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ ο 

ιδιωτικός τομέας ανέλαβε την κατασκευή και διαχείριση σιδηροδρομικών γραμμών και σταθμών, 

αλλά και άλλων δημόσιων εγκαταστάσεων και έργων υποδομής. Ωστόσο, ως ιδιαίτερο μοντέλο και 

αυτοτελές οικονομικό εργαλείο στα χέρια κυβερνήσεων, οι συνεργασίες του Δημοσίου με 

ιδιωτικούς επιχειρηματικούς φορείς (συμπράξεις) πρωτοεμφανίζονται στα τέλη της δεκαετίας του 

1980 στη Μεγάλη Βρετανία. Αναπτύσσονται υπό τον αγγλικό όρο  “Public – Private 
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Partnerships (PPPs)” και ορίζονται ως κάθε μορφή συνεργασίας μεταξύ δημοσίου και ιδιωτών με 

σκοπό την κατασκευή έργων ή και την παροχή υπηρεσιών προς το κοινό2. 

 

Η πρακτική των συμπράξεων από την Αγγλία αποτέλεσε παράδειγμα προς μίμηση σε διάφορα 

ευρωπαϊκά κράτη, όπου και άρχισε να αναπτύσσεται πλέον με διάφορες μορφές και εκφάνσεις, η 

ποικιλομορφία των οποίων είναι εντυπωσιακή. Η ραγδαία αυτή εξάπλωση του θεσμού των Private 

Finance Initiative (PFI) προκάλεσε την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς 

διαπιστώθηκε ότι ο πολλαπλασιασμός των συμβάσεων παραχώρησης στα κράτη-μέλη 

δημιουργούσε ζητήματα εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου για τις δημόσιες συμβάσεις. Στην αρχή 

αντιμετωπίστηκαν πολλές δυσκολίες λόγω έλλειψης εμπειρίας. Το 2000, το Δημόσιο, έχοντας 

συσσωρεύσει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση έργων με τη μορφή συμπράξεων, προχωρεί στη 

θεσμοθέτηση των ΣΔΙΤ δίνοντας μια πιο ευρεία διάσταση στον όρο, αφού περιλαμβάνει εκτός από 

το PFI, τις συμβάσεις παραχώρησης (concession agreements) και τις κοινοπραξίες (joint ventures)3. 

 

Στη σύγχρονη Ελλάδα αναφέρονται ως παραδείγματα τέτοιου είδους συνεργασιών, οι συμβάσεις με 

τις εταιρείες Power και Ulen για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης, καθώς και οι 

συμβάσεις του ΕΟΤ με ιδιώτες για την ανάπτυξη του τουρισμού μέσω ανέγερσης ξενοδοχείων από 

ιδιώτες επί ακινήτων του Δημοσίου, τα οποία διαχειριζόταν το Δημόσιο (Φλογαϊτης, 1991).  Τα 

νεότερα χρόνια, επίσης, αναπτύχθηκε η μορφή των αυτοχρηματοδοτούμενων ή 

συγχρηματοδοτούμενων έργων, τα οποία θεωρούνται από πολλούς ως προπομπός των συμπράξεων 

στην Ελλάδα. Ως τέτοια έργα αναφέρονται το Μετρό της Αθήνας, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, 

η Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, η Εγνατία Οδός, κ.α. (Τρόβα & Κούτρας, 2001) 

 

1.1.2 Εννοιολογική προσέγγιση - Ορισμοί    

Αν και οι ΣΔΙΤ αποτελούν μια σημαντική στρατηγική, όσον αφορά την παροχή δημόσιων 

υποδομών και υπηρεσιών σε πολλές χώρες, ωστόσο ο όρος ΣΔΙΤ δεν έχει ακόμη καθοριστεί με 

σαφήνεια και δεν υπάρχει ακριβής και ευρέως αποδεκτός ορισμός αυτών. Στη σχετική 

βιβλιογραφία, άλλοτε προσεγγίζεται ως  εργαλείο διακυβέρνησης και διαχείρισης, άλλοτε ως 

εργαλείο για την οικονομική ρύθμιση, άλλοτε πάλι ως μια στρατηγική ανάπτυξης αλλά και ως ένα 

                                                 
 
 
2 Περισσότερες πληροφορίες στο http://www.eib.org/epec/resources/publications/epec_uk_england_public_en.pdf  
3 Περισσότερες πληροφορίες στο http://www.eib.org/epec/resources/publications/epec_uk_england_public_en.pdf 
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γλωσσικό παιχνίδι, μια έκφραση της γλώσσας της Νέας Δημόσιας Διοίκησης (Khanom, 2010). Ο 

Linder (1999) αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ο όρος ΣΔΙΤ έχει πλέον εξελιχθεί σε μια ετικέτα 

«catchall» για όλες τις πιθανές  μορφές συνεργασίας μεταξύ του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα.  

 

Οι Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) αποτελούν μία μορφή συμβάσεων που 

συνάπτει ο Δημόσιος Τομέας με φορείς του Ιδιωτικού, και που έχουν ως αντικείμενο την ανάθεση 

από το δημόσιο φορέα στον ιδιωτικό της εκτέλεσης έργου ή παροχής υπηρεσίας, δραστηριότητας 

που συνιστά αρμοδιότητα του δημόσιου φορέα. Σύμφωνα με έκθεση του ΟΟΣΑ, οι ΣΔΙΤ ορίζονται 

ως «μια συμφωνία μεταξύ της εκάστοτε κυβέρνησης και ενός ή περισσότερων ιδιωτικών εταίρων, 

σύμφωνα με την οποία οι εταίροι του ιδιωτικού τομέα συμμετέχουν στην παροχή υπηρεσιών, κατά 

τέτοιο τρόπο, ώστε οι στόχοι του δημοσίου τομέα, όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών, να 

ευθυγραμμίζονται με τους στόχους του κέρδους των ιδιωτικών εταίρων και όπου η 

αποτελεσματικότητα της εναρμόνισης εξαρτάται από την επαρκή μεταβίβαση των κινδύνων στον 

εταίρο του ιδιωτικού τομέα» (OECD, 2008).  

 

Στην ουσία ανταποκρίνονται στην ανάγκη του δημοσίου τομέα για ιδιωτική χρηματοδότηση ώστε 

να βελτιώσει με ταχείς ρυθμούς υποδομές και παρεχόμενες υπηρεσίες, επωφελούμενος από την 

τεχνογνωσία και τις μεθόδους λειτουργίας του ιδιωτικού τομέα (European Commission, 1998). 

Έτσι, οι ΣΔΙΤ θεωρούνται ως ένα εργαλείο για την αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης 

των κρατών αλλά και ως εργαλείο για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, των χαμηλών 

επιδόσεων του δημοσίου τομέα στην παροχή υποδομών και υπηρεσιών, της μείωσης του κόστους 

αλλά και της αύξησης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών (Grimsey & Lewis, 2004) 

αποφεύγοντας την πλήρη ιδιωτικοποίηση (Jamali 2007). Ωστόσο, η υιοθέτηση μιας διαδικασίας 

ΣΔΙΤ πρέπει πάντα να τεκμηριώνεται και να υιοθετείται μόνο εάν έχει πράγματι πρόσθετη αξία, 

τόσο από οικονομική όσο και από κοινωνική άποψη. 

 

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, σήμερα, τα κράτη στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης, του 

αυξανόμενου ανταγωνισμού και των νέων κοινωνικό-οικονομικών συνθηκών που έχουν 

διαμορφωθεί είναι πολλές. Ειδικότερα, όμως, η στενότητα των δημοσιονομικών πόρων και τα 

περιορισμένα οικονομικά μέσα που διατίθενται μέσω των εθνικών προϋπολογισμών επιβάλλουν 

την εξεύρεση καινοτόμων λύσεων και την αξιοποίηση εναλλακτικών τρόπων χρηματοδότησης για 

την υλοποίηση δημόσιων υποδομών και την παροχή δημόσιων υπηρεσιών.  
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Τις τελευταίες δεκαετίες,  η αναβίωση και υπεροχή της φιλελεύθερης ιδεολογίας της αγοράς 

οδήγησε σε ριζικές μεταρρυθμίσεις στον τρόπο που οι δημόσιες υπηρεσίες παρέχονται σε 

παγκόσμιο επίπεδο. Μεταρρυθμίσεις, οι οποίες οδηγούνται από την αντίληψη της 

αναποτελεσματικότητας του Δημοσίου Τομέα και τη στροφή προς τη «Νέα Δημόσια Διαχείριση – 

New Public Management (NPM)» (Girard et al., 2009), στο πλαίσιο της οποίας οι συνεργασίες 

δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, οι ιδιωτικοποιήσεις, η απορρύθμιση και ο επαναπροσδιορισμός του 

ρόλου του κράτους αποτελούν τις λέξεις –κλειδιά.  

 

Είναι γνωστό ότι, στο πλαίσιο της κυριαρχικής δράσης της διοίκησης εντάσσεται και η διοικητική 

αρμοδιότητά της να παρέχει αγαθά και υπηρεσίες προς τους ιδιώτες, σκοπός της οποίας αποτελεί η 

εξασφάλιση της κάλυψης στοιχειωδών αναγκών των ιδιωτών, και συνεπώς η ικανοποίηση και η 

μεγιστοποίηση του δημοσίου συμφέροντος (Δαγτόγλου, 2015). Η κυριαρχική διοίκηση, λοιπόν, 

εκτός από διοικητικές πράξεις συνάπτει και διοικητικές συμβάσεις. Μία κατηγορία συμβάσεων που 

συνάπτει η Διοίκηση είναι και οι συμβάσεις που αποσκοπούν στην προσέλκυση επενδύσεων για τη 

χρηματοδότηση ενός δημόσιου έργου  ή μίας δημόσιας υπηρεσίας. Σε αυτήν την κατηγορία 

συμβάσεων ανήκουν και οι συμβάσεις Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) του ν. 

3389/2005.  

 

Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό το γεγονός ότι, από τη σωστή αξιοποίηση του θεσμού αυτού 

εξαρτάται η αντιμετώπιση των διαφόρων κινδύνων που ελλοχεύουν, ώστε η ιδιωτική 

χρηματοοικονομική πρωτοβουλία να μην καταλήξει να γίνει δημόσια χρηματοδότηση ιδιωτικού 

κέρδους. Με τη διασφάλιση, επομένως, ότι η «ιδιωτικοποίηση» δραστηριοτήτων με δημόσιο 

χαρακτήρα δεν θα οδηγήσει στη μετατροπή των «κοινωνικών αγαθών» σε «εμπορεύσιμα 

προϊόντα» θα καταξιωθεί και η σπουδαιότητα του θεσμού των ΣΔΙΤ στις συνειδήσεις των πολιτών. 

Και εδώ ακριβώς, έγκειται ο νέος ρόλος του σύγχρονου κράτους.  

 

1.1.3 Νομοθετικό Πλαίσιο 

Α. Η κοινοτική εκδοχή 

Τα τελευταία χρόνια, οι ΣΔΙΤ γίνονται όλο και πιο δημοφιλείς σε ολόκληρη την υφήλιο. Τα 

πρότυπά τους, όμως, διαφέρουν σημαντικά στα διάφορα κράτη, ανάλογα με το εκάστοτε εθνικό 

νομοθετικό πλαίσιο και τους τομείς εφαρμογής τους.  Εφόσον, σήμερα, ούτε στη διεθνή πρακτική 
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αλλά ούτε και σε κοινοτικό επίπεδο δεν υπάρχει ένας ενιαίος και σταθερά διαμορφωμένος ορισμός 

για τις ΣΔΙΤ, ο όρος αυτός αποτελεί μια γενική περιγραφή συμφωνιών μεταξύ δημοσίων αρχών και 

ιδιωτικών επιχειρήσεων.  

 

Σε επίπεδο Ε.Ε., δεν προβλέπεται ειδική ρύθμιση για τις ΣΔΙΤ, παρά μόνο το γεγονός ότι η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβη το 2000 σε ερμηνευτική ανακοίνωση, το 2003 σε κατευθυντήριες 

οδηγίες για τη διάδοση βέλτιστων πρακτικών συμπράξεων, το 2Κ004 στην έκδοση Πράσινης 

Βίβλου, και τέλος σε Ανακοίνωση το 2005.  

 

Η Επιτροπή βασίστηκε στις εμπειρίες των επιμέρους κρατών-μελών, προκειμένου να εντοπίσει τα 

κοινά εννοιολογικά στοιχεία και να επιχειρήσει μια πρώτη κωδικοποίηση των μορφών σύμπραξης. 

Ειδικότερα, σκοπός της Πράσινης Βίβλου ήταν, μέσω της διατύπωσης ορισμένων κοινών στοιχείων 

και διακρίσεων των ΣΔΙΤ, να δοθεί μια γενική κατεύθυνση εφαρμογής των Οδηγιών στα σύνθετα 

προβλήματα που ανακύπτουν ιδίως κατά την εφαρμογή της διαδικασίας του «ανταγωνιστικού 

διαλόγου» και της δημοπράτησης. Έτσι, η Επιτροπή διατύπωσε τα ελάχιστα κοινά χαρακτηριστικά 

των ΣΔΙΤ, όπως η μακρά διάρκεια των συμβάσεων αυτών, η ιδιωτική χρηματοδότηση του 

αντικειμένου της σύμπραξης και η ιδιαίτερη κατανομή των κινδύνων μεταξύ του δημοσίου και του 

ιδιωτικού φορέα, ενώ κωδικοποίησε τις Συμπράξεις σε δύο (2) βασικές κατηγορίες:  

 Στις συμπράξεις θεσμοθετημένου τύπου, όπου η συνεργασία λαμβάνει χώρα στα πλαίσια 

ενός τρίτου φορέα (joint ventures), που διαθέτει χωριστή νομική προσωπικότητα. 

Πρόκειται, ουσιαστικά, είτε για ad hoc σύσταση ενός νέου φορέα μικτού κεφαλαίου, ο 

οποίος θα ελέγχεται από κοινού από το δημόσιο και τον ιδιώτη, είτε για την απόκτηση του 

ελέγχου μιας υφιστάμενης δημόσιας επιχείρησης από ιδιωτικό φορέα, μέσω της συμμετοχής 

του στο μετοχικό κεφάλαιο. Οι θεσμοθετημένες ΣΔΙΤ θεωρούνται πιο κατάλληλες για τη 

διατήρηση του δημόσιου ελέγχου, εξαιτίας της συμμετοχής του δημοσίου φορέα στη 

διαχείριση και διοίκηση των έργων.  

 Στις συμπράξεις καθαρά συμβατικού τύπου, όπου η συνεργασία οδηγεί στην υπογραφή 

μιας σύμβασης. Η σύμπραξη αυτή βασίζεται σε αποκλειστικά συμβατικούς δεσμούς, σε 

πράξη ανάθεσης που χαρακτηρίζεται είτε ως Δημόσια Σύμβαση είτε ως Σύμβαση 

Παραχώρησης. Στο πλαίσιο αυτών των συμπράξεων αναγνωρίζεται και η δυνατότητα των 

συμπράξεων ιδιωτικής πρωτοβουλίας, κατά τις οποίες η πρωτοβουλία για την εκκίνηση 
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μιας σύμπραξης ανήκει στον ιδιωτικό φορέα με την υποβολή μιας λεπτομερειακής 

πρότασης σχεδίου στη διοίκηση.         

 

Γενικές θέσεις της Επιτροπής, όπως αυτές προκύπτουν από τις ερμηνευτικές ανακοινώσεις, την 

Πράσινη Βίβλο και τις Κοινοτικές Οδηγίες  (2004/18/ΕΚ, 2004/17ΕΚ, 2005/51/ΕΚ και τον 

2083/2005/ΕΚ κανονισμό) είναι:  

 α) για όλες τις μορφές συμπράξεων συμβατικού τύπου βάση εκκίνησης αποτελεί ένας 

δημόσιος διαγωνισμός ή μια διαδικασία ανάθεσης, από τις περιοριστικά αναφερόμενες στις 

Οδηγίες για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων και  

β) σε κάθε περίπτωση οι κρατικές πράξεις που καθορίζουν τις προϋποθέσεις άσκησης μιας 

οικονομικής δραστηριότητας που παραχωρείται σε ιδιώτη με μεταβίβαση και της ευθύνης 

εκμετάλλευσης, υπόκεινται στους κανόνες και τις αρχές της Συνθήκης ΕΚ, ιδίως στην αρχή 

της ελευθερίας εγκατάστασης και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών (άρθρα 43 και 49 

Συνθήκη ΕΚ). Ειδική έκφανση των  αρχών αυτών στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων 

αποτελούν, ενδεικτικά, οι αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης, της μη διάκρισης 

και της αναλογικότητας. 

 

Αναφορικά,  λοιπόν,  με το σημερινό νομικό πλαίσιο των ΣΔΙΤ, πρέπει να σημειωθεί ότι στο 

ευρωπαϊκό δίκαιο δεν περιλαμβάνονται ειδικές ρυθμίσεις ούτε για την επιλογή του ιδιωτικού 

εταίρου, ούτε για τη φάση εφαρμογής. Απλώς, όπως προαναφέρθηκε, για την επιλογή του εταίρου 

ισχύουν οι γενικές αρχές της Συνθήκης ΕΚ και οι υφιστάμενες οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις. 

Εξαιτίας αυτής της έλλειψης ενιαίου νομικού πλαισίου για τις ΣΔΙΤ σε ευρωπαϊκό επίπεδο και της 

ανομοιογένειας των εθνικών νόμων, θα πρέπει να τεθεί το ερώτημα αν, τελικά, χρειάζονται ενιαίοι 

κανόνες που να διασφαλίζουν τη διαφάνεια και τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό μεταξύ των 

παραγόντων της αγοράς. 

 

Β. Η ελληνική εκδοχή 

 

Στην ελληνική έννομη τάξη αυτή η μορφή συνεργασίας μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού 

τομέα ρυθμίστηκε με τον Ν.3389/2005 «Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα» (ΦΕΚ 

Α΄232/22.09.2005), ο οποίος μέχρι και σήμερα έχει τροποποιηθεί από τους νόμους Ν.3483/2006, 

Ν.3746/2009, Ν.3775/2009, Ν.3840/2010, Ν.3982/2011, Ν.4013/2011 και Ν. 4146/2013.  
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Μέχρι την έκδοση του ως άνω νόμου, η ιδιωτική χρηματοδότηση δημοσίων έργων, σε μορφή 

αυτοχρηματοδότησης ή συγχρηματοδότησης, προβλεπόταν ήδη, βάσει του Ν.2052/1992. 

Σημαντικά έργα υποδομής στην ελληνική επικράτεια ολοκληρώθηκαν με την υπογραφή και 

εκτέλεση Συμβάσεων Παραχώρησης. Κοινό χαρακτηριστικό των έργων αυτών ήταν ότι κάθε μία 

από τις συμβάσεις αυτές κυρώθηκε με νόμο εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν υπήρχε θεσμικό 

πλαίσιο. Η έλλειψη αυτού του θεσμικού πλαισίου δεν επέτρεψε για ένα χρονικό διάστημα την 

ανάπτυξη των ΣΔΙΤ και την πλήρη επέκτασή τους σε διάφορους τομείς. Το θεσμικό αυτό κενό 

καλύφθηκε με την ψήφιση του Ν. 3389/2005 και είναι πλέον το μέσο για την πραγματοποίηση 

έργων που έχει ανάγκη το κοινωνικό σύνολο, αλλά οι δημοσιονομικοί περιορισμοί δεν επιτρέπουν 

τη διάθεση των σχετικών κονδυλίων. 

 

Με το νόμο αυτό καθορίζονται το περιεχόμενο μιας ΣΔΙΤ, το πλαίσιο εφαρμογής τους στην 

Ελλάδα και προσδιορίζονται οι διαδικασίες εκείνες που πρέπει να ακολουθηθούν, προκειμένου ένα 

έργο να χαρακτηριστεί επιλέξιμο και να ενταχθεί στις διατάξεις του νόμου αυτού. Επισημαίνεται, 

ωστόσο, εξ αρχής, ότι η ιδιαιτερότητα της νέας νομοθετικής πρόβλεψης σε σχέση με τις 

προγενέστερες, έγκειται στο γεγονός ότι ο ιδιωτικός φορέας αποκτά το δικαίωμα εκμετάλλευσης 

του έργου ή της υπηρεσίας, καθώς προβλέπεται η δυνατότητα να λαμβάνει αντάλλαγμα από τους 

τρίτους-χρήστες του έργου ή της υπηρεσίας (Κίτσος, 2014). 

Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 του νόμου αυτού, πρόκειται για «έγγραφη σύμβαση συνεργασίας 

από επαχθή αιτία, μεταξύ δημόσιων φορέων και νομικών προσώπων ιδιωτικού τομέα, με 

αντικείμενο την εκτέλεση έργου ή την παροχή υπηρεσίας, αρμοδιότητας του δημοσίου φορέα». Ως 

συμπράξεις, επομένως, νοούνται μόνο οι συμβατικού τύπου και κατά τούτο η ελληνική οριοθέτηση 

της έννοιας είναι σαφώς στενότερη της κοινοτικής εκδοχής. Βασικά σημεία του νόμου αυτού και 

εννοιολογικά χαρακτηριστικά των συμβάσεων ΣΔΙΤ, τα οποία πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά, 

με την επιφύλαξη του άρθρου 2 παρ. 2, ορίζονται στο άρθρο 2 παρ. 1 και είναι τα εξής: 

α) Να έχουν ως αντικείμενο την εκτέλεση έργων ή και την παροχή υπηρεσιών που ανήκουν 

στην αρμοδιότητα δημοσίων φορέων. 

β) Να προβλέπεται ότι οι ιδιωτικοί φορείς αναλαμβάνουν ουσιώδες μέρος των κινδύνων 

χρηματοδότησης, κατασκευής και διαθεσιμότητας ή ζήτησης του αντικειμένου της 

σύμπραξης, έναντι ανταλλάγματος είτε από τον δημόσιο φορέα είτε από τους τελικούς 

χρήστες του έργου ή της υπηρεσίας. 
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γ) Να γίνεται η χρηματοδότηση του αντικειμένου της σύμπραξης, εν όλω ή εν μέρει, με 

κεφάλαια που εξασφαλίζουν οι ιδιωτικοί φορείς. 

δ) Να μην υπερβαίνει το συμβατικό προϋπολογιζόμενο κόστος του αντικειμένου της 

Σύμπραξης το ποσό των 500.000.000 ευρώ, χωρίς συνυπολογισμό του αναλογούντος 

Φ.Π.Α. 

 

Από το υπό στοιχείο γ) εννοιολογικό χαρακτηριστικό, δηλαδή από την κάλυψη της 

χρηματοδότησης κυρίως από τον ιδιωτικό φορέα, προκύπτει ότι ο νόμος αποσκοπεί στην 

προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων για τη χρηματοδότηση της κατασκευής ενός δημόσιου έργου ή 

μίας δημόσιας υπηρεσίας. Για το λόγο αυτό, εντάσσεται ο ν.3389/2005 στην κατηγορία των 

επενδυτικών νόμων.  

 

Τα δύο βασικά συμβαλλόμενα μέρη που μετέχουν σε μια ΣΔΙΤ είναι ο Δημόσιος και ο Ιδιωτικός 

Φορέας. Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 ως Δημόσιοι Φορείς ορίζονται το Δημόσιο, οι ΟΤΑ, τα 

ΝΠΔΔ και οι ΑΕ των οποίων το σύνολο του μετοχικού τους κεφαλαίου (έμμεσα ή και άμεσα) 

ανήκει σε κάποιον από τους προηγούμενους φορείς. Στο άρθρο 1 παρ. 4 ορίζεται ότι στις 

συμβάσεις σύμπραξης οι Ιδιωτικοί Φορείς δεν συμβάλλονται απευθείας με το Δημόσιο Φορέα αλλά 

μέσω μιας Εταιρείας Ειδικού Σκοπού (ΕΕΣ), η οποία συνίσταται αποκλειστικά για τους σκοπούς 

της σύμπραξης. Η εταιρεία αυτή εδρεύει στην Ελλάδα και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 

ν.2190/1920 (Περί Ανωνύμων Εταιρειών) και της οποίας μέτοχος δεν μπορεί να αποτελέσει κάποιο 

νομικό πρόσωπο που αποτελεί δημόσιο φορέα, βάσει του ορισμού του άρθρου 1 παρ. 1 του 

ν.3389/2005.  

 

Εξ αντιδιαστολής, λοιπόν, προκύπτει ότι μπορεί να συμβληθεί σε μία ΕΕΣ ένα ΝΠΙΔ, του οποίου 

μέρος του μετοχικού κεφαλαίου, και όχι το 100% ανήκει σε έναν δημόσιο φορέα του άρθρου 1 

παρ.1. Τέτοιες περιπτώσεις συνιστούν λ.χ. η ΔΕΗ, η ΔΕΠΑ, η ΕΥΔΑΠ, κ.α., των οποίων το 

μετοχικό κεφάλαιο δεν ανήκει καθ’ ολοκληρίαν στο Δημόσιο. Επιπλέον, η επιλογή της συμμετοχής 

των ιδιωτικών φορέων μέσω μίας Α.Ε. ειδικού σκοπού, αποσκοπεί, σύμφωνα και με την 

αιτιολογική έκθεση του νόμου, στη δημιουργία ενός φερέγγυου νομικού προσώπου, μοναδικός 

σκοπός του οποίου θα είναι το αντικείμενο της σύμπραξης, ώστε να εξασφαλίζεται τραπεζική 

πίστωση, ενόψει του σημαντικού οικονομικού ύψους του αντικειμένου της σύμβασης-σύμπραξης, 
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καθώς και στην εξασφάλιση διαφάνειας, μέσω των προβλέψεων δημοσιότητας του κ.ν. 2190/1920 

(Κίτσος, 2014).  

 

Πέραν των δύο (2) ανωτέρω βασικών μερών σε μια ΣΔΙΤ (Δημόσιος και Ιδιωτικός Φορέας), άλλα 

μέρη που εμπλέκονται και είναι εξίσου σημαντικά είναι: τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που 

χρηματοδοτούν το έργο, ο/οι κατασκευαστές, οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι εταιρείες λειτουργίας 

και συντήρησης του έργου, οι προμηθευτές (όπου απαιτείται), αλλά και οι τεχνικοί και οι νομικοί 

σύμβουλοι που θα συνδράμουν στην υλοποίηση του έργου.  

 

Καθοριστικό στοιχείο των ΣΔΙΤ, το οποίο αποτελεί και την κύρια διαφορά αυτών από τις 

παραδοσιακές δημόσιες συμβάσεις κατασκευής έργων ή παροχής υπηρεσιών, αφορά την κατανομή 

των κινδύνων, καθώς στον σχετικό νόμο ορίζεται ότι ο ιδιωτικός φορέας αναλαμβάνει ουσιώδες 

μέρος των κινδύνων. Η κατανομή των κινδύνων αποτελεί ιδιαίτερα περίπλοκη διαδικασία, η 

σημασία της οποίας, ωστόσο, είναι τεράστια δεδομένου ότι από αυτήν εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 

η αποτελεσματικότητα και η επιτυχία της σύμπραξης. Άλλωστε, η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

διευκρινίζει ότι δεν είναι αυτονόητο ότι ο ιδιώτης θα αναλάβει όλους ή έστω το μεγαλύτερο μέρος 

των κινδύνων. Η ακριβής κατανομή των κινδύνων πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με την 

αρχή της ορθής κατανομής των κινδύνων κατά την οποία οι κίνδυνοι που σχετίζονται με το 

εκάστοτε σχέδιο πρέπει να κατανέμονται ανάλογα με την ικανότητα της κάθε πλευράς να τους 

αξιολογεί, να τους διαχειρίζεται και να τους ελέγχει (Βενιέρης, 2007).  

Συνεπώς, τα έργα που μπορούν να υλοποιηθούν μέσω ΣΔΙΤ διακρίνονται σε δύο (2) μεγάλες 

κατηγορίες: σε ανταποδοτικά έργα ΣΔΙΤ και σε μη ανταποδοτικά έργα ΣΔΙΤ. Η διάκριση αυτή 

συνεπάγεται διαφορές όσον αφορά τόσο τα χαρακτηριστικά των έργων, όσο και τον τρόπο 

αποπληρωμής, τον καταμερισμό του επενδυτικού κινδύνου, τον υπολογισμό των εσόδων, αλλά και 

τη χρηματοδοτική υποστήριξη του Δημοσίου.  

 Ανταποδοτικά έργα ΣΔΙΤ: νοούνται τα έργα εκείνα 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 μέσω είσπραξης τελών από τους πολίτες 

για τη χρήση του έργου ή της υπηρεσίας. Το ύψος των τελών, οι προϋποθέσεις και ο τρόπος 

είσπραξης προσδιορίζονται με σαφήνεια στη σύμβαση σύμπραξης που συνάπτεται με την 

αναθέτουσα αρχή. Από την εκμετάλλευση αυτή, οι ιδιωτικοί φορείς αποπληρώνουν την 

αρχική χρηματοδότηση και προσδοκούν στην εξασφάλιση εύλογου κέρδους. Στην 
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περίπτωση αυτή, οι ιδιωτικοί φορείς αναλαμβάνουν πέρα από τους κινδύνους της 

χρηματοδότησης και της κατασκευής, και τον κίνδυνο ζήτησης. Μετά το πέρας της 

συμβατικής περιόδου λειτουργίας, το έργο μεταβιβάζεται στο Δημόσιο. Συνήθως 

ανταποδοτικά έργα είναι τα συγκοινωνιακά (λιμάνια, αεροδρόμια), τα ενεργειακά ή 

περιβαλλοντικά έργα, τα έργα τουριστικής υποδομής (ΕΕΕΔΕ, Έκθεση για τις ΣΔΙΤ, 2004).  

 Μη Ανταποδοτικά έργα ΣΔΙΤ: νοούνται τα έργα εκείνα ή οι υπηρεσίες, στις οποίες   δεν 

υπάρχει το στοιχείο της εκμετάλλευσης για τους ιδιωτικούς φορείς. Πρόκειται, ουσιαστικά, 

για κοινωνικού χαρακτήρα υποδομές ή υπηρεσίες, τις οποίες λειτουργεί το  κράτος και 

απολαμβάνουν δωρεάν οι πολίτες (π.χ. σχολεία, νοσοκομεία). Σε τέτοια έργα, οι ιδιώτες 

αποπληρώνονται απευθείας από το κράτος, ενώ αναλαμβάνουν τους κινδύνους μόνο τη 

χρηματοδότησης και της κατασκευής, όχι και της ζήτησης. Αντ’ αυτού αναλαμβάνουν τον 

κίνδυνο διαθεσιμότητας, δηλαδή τη διαχείριση και συντήρηση της υποδομής ή της 

υπηρεσίας, ώστε να την καθιστούν διαθέσιμη, να διατηρούν δηλαδή τη λειτουργικότητά της 

σε σαφώς καθορισμένα από το δημόσιο επίπεδα ποιότητας, για όσο χρόνο ορίζει η σύμβαση 

σύμπραξης. 

 
1.1.3.1 Διαδικαστικά Στάδια 

1ο Στάδιο: Η Διαδικασία Υπαγωγής ενός έργου στις ΣΔΙΤ 

Για το στάδιο, το οποίο προηγείται της σύναψης μιας σύμβασης ΣΔΙΤ, ο νόμος προβλέπει δύο (2) 

διοικητικά όργανα, έργο των οποίων αποτελεί ο εντοπισμός δημοσίων αναγκών που θα μπορούσαν 

να ικανοποιηθούν με αυτή τη μορφή συνεργασίας (Βενιέρης, 2007). Τα όργανα αυτά είναι η 

Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ (ΔΕΣΔΙΤ) και η Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ (ΕΓΣΔΙΤ).  

 

Ειδικότερα, η ΕΓΣΔΙΤ εντοπίζει τα δημόσια έργα ή τις δημόσιες υπηρεσίες που πληρούν τις 

προϋποθέσεις του άρθρου 2 παρ. 1 και συντάσσει τον Κατάλογο Προτεινόμενων Συμπράξεων, η 

σύνταξη του οποίου αποτελεί εκτελεστή διοικητική πράξη. Έπειτα, καλεί τον αρμόδιο Δημόσιο 

Φορέα να υποβάλει μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών αίτηση στη ΔΕΣΔΙΤ για την 

υπαγωγή του έργου στις ΣΔΙΤ. Κατόπιν, η ΔΕΣΔΙΤ εκδίδει απόφαση με την οποία, είτε εγκρίνει 

είτε απορρίπτει εν όλω ή εν μέρει την αίτηση.  

 

2ο στάδιο: Η Διαδικασία Ανάθεσης του ενταχθέντος στις ΣΔΙΤ έργου 
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Η Διαδικασία Ανάθεσης του έργου σε έναν ιδιωτικό φορέα συντονίζεται από την ΕΓΣΔΙΤ.Ο 

Δημόσιος Φορέας συντάσσει την Προκήρυξη και προκηρύσσει διαγωνισμό για την επιλογή του 

ιδιωτικού φορέα που αποτελεί μια σύνθετη διοικητική διαδικασία. Το περιεχόμενο της προκήρυξης 

(άρθρο 8 και 12) συνιστά κανονιστική διοικητική πράξη που θέτει τους κανόνες τόσο της 

διαδικασίας ανάθεσης, όσο και της σύμβασης (Βενιέρης, 2007). 

 

Στο άρθρο 8 προβλέπονται τέσσερις κατηγορίες διαγωνισμού: α) Διαγωνισμός Ανοικτού Τύπου, β) 

Διαγωνισμός Κλειστού Τύπου, γ) Διαγωνισμός Ανταγωνιστικού Διαλόγου (άρθρο 13) και δ) η 

λεγόμενη Διαδικασία Διαπραγμάτευσης, η οποία ακολουθείται σε ειδικές περιπτώσεις, οι οποίες 

ορίζονται ρητά στο κείμενο του νόμου.  

 

3ο στάδιο : Η κατάληξη της διαδικασίας. Η Σύναψη της Σύμβασης 

Η διαγωνιστική διαδικασία αποτελεί σύνθετη διοικητική ενέργεια, που ολοκληρώνεται με την 

κατακυρωτική απόφαση-έγκριση από το αρμόδιο διοικητικό όργανο του πρακτικού κατακύρωσης 

με το οποίο γίνεται δεκτή η προσφορά ενός υποψήφιου αναδόχου (Κίτσος, 2014).  

 

1.1.3.2 Νομική Φύση των Συμβάσεων ΣΔΙΤ 

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για το χαρακτηρισμό μίας σύμβασης που συνάπτει η 

Διοίκηση ως διοικητικής, σύμφωνα με πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, είναι οι 

εξής τρεις, οι οποίες θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά: 

α) Το ένα τουλάχιστον από τα συμβαλλόμενα μέρη πρέπει να είναι το Κράτος ή ΟΤΑ ή ΝΠΔΔ. 

Άρα, σύμφωνα με την κρατούσα νομολογία, δεν αποτελεί διοικητική σύμβαση, εκείνη που 

συνάπτεται από ΝΠΙΔ, 

β) Αντικείμενο της σύμβασης πρέπει να είναι η άσκηση δραστηριότητας που αποτελεί κρατική 

αρμοδιότητα, η οποία αποσκοπεί στην ικανοποίηση του δημοσίου συμφέροντος, 

γ) Να προβλέπονται, είτε από το νόμο είτε από την ίδια τη σύμβαση, προνόμια υπέρ του 

δημοσίου φορέα, θέτοντάς τον σε υπερέχουσα θέση. 

 

Συνεπώς, μια σύμβαση ΣΔΙΤ μπορεί να είναι διοικητική, όταν δεν συμβάλλεται ως δημόσιος 

φορέας ΑΕ της περ. δ΄ του άρθρου 1 παρ. 1, και όταν στη σύμβαση έχουν προβλεφθεί προνόμια 

υπέρ του δημοσίου φορέα, δίνοντάς του τη δυνατότητα να επεμβαίνει μονομερώς στη σύμβαση, 
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προνόμια που συνεπάγονται την άσκηση δημόσιας εξουσίας από τον συμβαλλόμενο δημόσιο 

φορέα.  

 

Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να αναφερθεί και μία ιδιαιτερότητα του ν.3389/2005,  που αφορά την 

αναγκαιότητα ή μη νομοθετικής κύρωσης των συμβάσεων ΣΔΙΤ. Σύμφωνα με νομολογία του ΣτΕ, 

οι συμβάσεις παραχώρησης δημόσιας υπηρεσίας πρέπει να κυρώνονται πάντα με νόμο. Η 

νομοθετική αυτή κύρωση δεν αποτελεί τμήμα της σύμβασης, αλλά αίρεση ισχύος της ή όρος του 

ενεργού. Συνέπεια της νομοθετικής κύρωσης της σύμβασης είναι ότι πλέον αυτή αποκτά ισχύ 

νόμου και με τον τρόπο αυτόν θεραπεύεται οποιαδήποτε ακυρότητά της. 

 

Στον Ν.3389/2005 δεν υπάρχει πρόβλεψη ούτε δημοσίευσης της σύμβασης στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως, ούτε η υποχρέωση κύρωσής της με νόμο από τη Βουλή. Σύμφωνα δε με την 

αιτιολογική έκθεση, αναφέρεται ότι, ενώ δεν προβλέπεται ρητά η νομοθετική κύρωση των 

συμβάσεων ΣΔΙΤ, αυτή θα είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς θα καθιστούσε δεσμευτική τη διαδικασία 

είσπραξης του ανταλλάγματος, η οποία ορίζεται συμβατικά. Έχει υποστηριχθεί ότι η απαιτούμενη 

νομοθετική εξουσιοδότηση παρέχεται από τον ίδιο τον ν.3389/2005 με τους περιορισμούς που 

προβλέπει, όσον αφορά το αντικείμενο της σύμπραξης (άρθρο 2 παρ.3), αλλά και μέσω της 

πρόβλεψης της ΔΕΣΔΙΤ και της ΕΓΣΔΙΤ, οι οποίες από την όλη νομική διαδικασία ασκούν έλεγχο 

επί του αντικειμένου της σύμπραξης (Κίτσος, 2014).  

 

1.1.3.3 Εφαρμοστέο επί της Ουσίας Δίκαιο για τις ΣΔΙΤ  

Σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ.1 , το οποίο ρυθμίζει το περιεχόμενο των συμβάσεων ΣΔΙΤ, ορίζεται 

ότι η σύμβαση περιλαμβάνει τους όρους και τις ρυθμίσεις που ορίστηκαν από το Δημόσιο Φορέα 

με την Προκήρυξη, και αποτελεί το μόνο συμβατικό πλαίσιο που δεσμεύει τα συμβαλλόμενα μέρη. 

Επίσης, στις ΣΔΙΤ εφαρμόζονται οι όροι της Σύμβασης Σύμπραξης και συμπληρωματικά ο Αστικός 

Κώδικας. Περαιτέρω, στο άρθρο 31 ορίζεται ότι για την επίλυση των διαφορών που προκύπτουν 

από την ερμηνεία, την εφαρμογή ή το κύρος της Σύμβασης Σύμπραξης, εφαρμόζεται το ελληνικό 

ουσιαστικό δίκαιο και κάθε διαφορά που ανακύπτει επιλύεται με τη διαδικασία της διαιτησίας. 

 

Πρέπει να σημειωθεί ότι, εφόσον το περιεχόμενο της σύμβασης αποτελούν κατά βάση οι όροι της 

Προκήρυξης, την οποία έχει διατυπώσει ο δημόσιος τομέας, οι όροι αυτοί εν προκειμένω 
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επιβάλλονται από τον δημόσιο φορέα μονομερώς, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την υπερέχουσα 

θέση αυτού.  

 

1.1.4 Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα στην εφαρμογή των ΣΔΙΤ 

Βασικό χαρακτηριστικό των ΣΔΙΤ, όπως προαναφέρθηκε, είναι η πολυπλοκότητα και η ποικιλία 

που προσφέρει η διεθνής εμπειρία από την εφαρμογή τους σε διαφορετικά πεδία της κοινωνικής 

και οικονομικής ζωής. Οι προσπάθειες αυτές, όπως εξάλλου κάθε κοινωνικό γεγονός, δεν είναι 

μονοσήμαντες. Εμπεριέχουν και θετικά και αρνητικά στοιχεία. Στη συνεχεια, παρουσιάζονται οι 

λόγοι που οδηγούν στην εφαρμογή μεθόδων ΣΔΙΤ, όπως, επίσης, και τα σχετικά πλεονεκτήματα 

και μειονεκτήματά τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλά από τα πλεονεκτήματα μπορούν εύκολα να 

μετατραπούν σε μειονεκτήματα και αντιστρόφως.  

 

Κύριο πλεονέκτημα θεωρείται η ελάφρυνση των δημόσιων οικονομικών, εξαιτίας της αξιοποίησης 

των ιδιωτικών κεφαλαίων, καθώς και η μη επιβάρυνση του δημόσιου προϋπολογισμού, εφόσον το 

κόστος των ΣΔΙΤ δεν εγγράφεται στον προϋπολογισμό του δημόσιου φορέα. Από την άλλη πλευρά 

όμως, η εφαρμογή των ΣΔΙΤ έχει ως κόστος το μειωμένο δημόσιο έλεγχο και τη δυνατότητα 

υπεκφυγής από δημοκρατικό έλεγχο, όπως τον κοινοβουλευτικό έλεγχο στον οποίο υπόκεινται τα 

δημόσια έργα. Σύμφωνα με τη φιλελεύθερη ιδεολογία, η μεγαλύτερη συμμετοχή του ιδιωτικού 

τομέα στην παραγωγή δημοσίων έργων και υπηρεσιών, θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την 

ποιοτικότερη και αποτελεσματικότερη παροχή τους. Όμως, υπάρχουν παραδείγματα μικρής 

κοινωνικής αποδοχής έργων ΣΔΙΤ, καθώς και περιπτώσεις επιλεκτικής επιλογής αναδόχου με 

αντίστοιχο πολιτικό κόστος. 

 

Επιπλέον, η διεθνής εμπειρία έχει δείξει ότι σε πολλές περιπτώσεις το οικονομικό κόστος των ΣΔΙΤ 

είναι ιδιαίτερα υψηλό, εξαιτίας των μεγάλων προσυμβατικών και συμβατικών απαιτήσεων, καθώς 

και του υψηλού εργολαβικού κέρδους. Ο ιδιωτικός τομέας ενδιαφέρεται να συμμετέχει σε 

συμπράξεις μόνο σε περιπτώσεις όπου το αντάλλαγμα και η απόδοση της επένδυσης είναι ιδιαίτερα 

υψηλά. Επιπρόσθετα, λίγες είναι οι επιχειρήσεις που καλύπτουν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην 

ανταγωνιστική διαδικασία επιλογής αναδόχου, με αποτέλεσμα την αδυναμία αξιοποίησης του 

ελεύθερου ανταγωνισμού.  
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Τέλος, η νομική ευελιξία των ΣΔΙΤ και η δυνατότητα μεταφοράς του κινδύνου της επένδυσης στον 

ιδιωτικό τομέα, ανατρέπονται από τις χρονοβόρες διαδικασίες και τις περιπτώσεις αδυναμίας 

υλοποίησης ή διακοπής της λειτουργίας των έργων, με αντίστοιχη επιβάρυνση του δημόσιου 

φορέα. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα μελέτης επί του θέματος, που διεξήχθη από μια ομάδα 

εργασίας εννέα επιστημόνων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Κεντρικής Μακεδονίας (2009), 

διατυπώθηκε η άποψη πως τα έργα μέσω ΣΔΙΤ μας κοστίζουν ακριβότερα. Τα κυριότερα σημεία 

της μελέτης, μεταξύ άλλων, είναι τα εξής: 

 Ο Ν.3389/2005 προβλέπει την υλοποίηση των δημοσίων έργων, που υπάγονται στις ΣΔΙΤ, 

αποκλειστικά μέσω φορέων του ιδιωτικού τομέα, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ισχύουσας, 

γενικής ή ειδικής, διάταξης της νομοθεσίας. Με τον τρόπο αυτό, τα δημόσια έργα 

μετατρέπονται σε ότι αφορά τους κανόνες και τις διαδικασίες υλοποίησής τους, σε ιδιωτικά 

έργα. 

 Σχετικά με τον Ανεξάρτητο Μηχανικό που καλείται να διασφαλίσει τα συμφέροντα του 

Δημοσίου, ελέγχοντας την ορθή εφαρμογή της σύμβασης και την καλή εκτέλεση του έργου 

από πλευράς Αναδόχου υπάρχει ένα σοβαρό θεσμικό πρόβλημα. Διότι, στην ουσία, καλείται 

να ελέγχει τον εργοδότη του, καθώς είναι αυτός που τον προτείνει και τον πληρώνει. Στη 

διαρκή αυτή σύγκρουση επαγγελματικής δεοντολογίας δημιουργούνται αδικαιολόγητες 

υποχωρήσεις.  

 Τέλος, οι δυνάμενοι να μετάσχουν στους διαγωνισμούς (όσοι δηλ. πληρούν τα πολύ 

αυστηρά κριτήρια τεχνικής και οικονομικής ικανότητας που τίθενται, αλλά συγχρόνως 

έχουν τη δυνατότητα να χρηματοδοτηθούν από τις Τράπεζες) είναι ελάχιστοι. Αυτό καθιστά 

τον ανταγωνισμό υποτυπώδη έως ανύπαρκτο, λαμβάνοντας υπόψη και την απαράδεκτη 

πριμοδότηση, που προβλέπεται στους διαγωνισμούς υπέρ όσων έχουν ήδη αναλάβει έργο 

ΣΔΙΤ ή παραχώρησης. Έτσι, ¨η αγορά των ΣΔΙΤ¨ μετατρέπεται σε ολιγοπώλιο με όλες τις 

σχετικές συνέπειες.  

 

 

1.1.5 Περίπτωση εφαρμογής ΣΔΙΤ στον ελλαδικό χώρο – Η πρώτη σύμβαση ΣΔΙΤ για τη 

διαχείριση απορριμμάτων. 

Στις 10.06.2015 υπεγράφη η Σύμβαση Σύμπραξης για το έργο «Μελέτη, Χρηματοδότηση, 

Κατασκευή, Συντήρηση και Λειτουργία υποδομών του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης 

Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ)», που αποτελεί την πρώτη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για τη 
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διαχείριση απορριμμάτων. Ειδικότερα, πρόκειται για το ΣΔΙΤ Δυτικής Μακεδονίας που υπεγράφη 

από τους εκπροσώπους της ΔΙΑΔΥΜΑ (Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας, μια 

εταιρεία που ίδρυσαν οι Δήμοι Κοζάνης, Φλώρινας, Καστοριάς και Γρεβενών και οι ΤΕΔΚ των 

τεσσάρων νομών) και της ΕΠΑΜΥΔ Α.Ε., θυγατρικής της εταιρείας ΑΚΤΩΡ Α.Ε.. Η ΔΙΑΔΥΜΑ 

λειτουργεί περισσότερο από μια δεκαετία, όντας το μοναδικό παράδειγμα στη χώρα μας συμφωνίας 

για συλλογική διαχείριση των απορριμμάτων από τέσσερις νομούς. 

 

Το αντικείμενο της Σύμβασης είναι η μελέτη, χρηματοδότηση και η κατασκευή: 

α) Της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) , δυναμικότητας 120.000 τόνων/έτος,  

β) του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) και  

γ) της νέας Τοπικής Μονάδας Διαχείρισης Απορριμμάτων Κοζάνης, καθώς και η λειτουργία 

και συντήρηση του συνόλου των υποδομών του ΟΣΔΑ Δυτικής Μακεδονίας για 25 

χρόνια. 

 

Το έργο, το οποίο αποτέλεσε στόχο όλων των διοικήσεων της ΔΙΑΔΥΜΑ, είχε και τη συνεχή 

υποστήριξη όλων των κυβερνήσεων, καθώς σημαντικό τμήμα του κόστους λειτουργίας θα 

καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, σύμφωνα με σχετική σύμβαση που υπέγραψε 

ο αρμόδιος Υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού. Σημειωτέον ότι, το εν 

λόγω έργο, το οποίο έχει βραβευθεί ως καλή πρακτική και έχουν γίνει αναφορές γι’ αυτό σε 

εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υλοποιείται με τις διατάξεις του Ν. 3389/2005 περί 

Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.  

 

Επιπρόσθετα, αποδεικνύει στην πράξη ότι, μία υγιής και δυναμική επιχείρηση του ευρύτερου 

Δημοσίου Τομέα μπορεί να δημιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε σε συνεργασία με τον 

ιδιωτικό τομέα να επιτευχθούν τόσο οι στόχοι που τίθενται από την κείμενη νομοθεσία, 

διατηρώντας το δημόσιο χαρακτήρα του εγχειρήματος μέσω του συνεχούς δημόσιου ελέγχου, όσο 

και να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας σε μια περιοχή που μαστίζεται από την ανεργία.  

 

Ένα ακόμη επίτευγμα του έργου αποτελεί το μίγμα χρηματοδότησής του, καθώς κατάφερε να 

μοχλεύσει πόρους από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (13,0 εκ. ευρώ), το χρηματοδοτικό 

εργαλείο Jessica (13,0 εκ. ευρώ) – ποσό το οποίο θα επιστρέψει ξανά στη Δυτική Μακεδονία για 

επανεπένδυση – Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (6,0 εκ. ευρώ), ενώ κεφάλαια ύψους 17,0 εκ. ευρώ 
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καλείται να επενδύσει ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης – ΕΠΑΜΥΔ Α.Ε.. Με τη λειτουργία της 

ΜΕΑ υπερκαλύπτονται οι στόχοι που τίθενται από την κείμενη νομοθεσία αναφορικά με την 

επεξεργασία του οργανικού κλάσματος των απορριμμάτων και φέρνει τη Δυτική Μακεδονία και 

πάλι στην πρώτη θέση, όπως ακριβώς είχε συμβεί και το 2007 με το κλείσιμο και την 

αποκατάσταση 207 χωματερών. 

 

Οι Δήμοι της Δυτικής Μακεδονίας απέδειξαν για μία ακόμη φορά ότι μπορούν να αναλάβουν τις 

ευθύνες που τους αναλογούν, αναφορικά με την προστασία του περιβάλλοντος, έκαναν ένα ακόμη 

βήμα μπροστά, προκειμένου να διατηρήσουν τη Δυτική Μακεδονία μακριά από κάθε πιθανή 

επιβολή προστίμων σχετικά με τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Επόμενο στοίχημα, ο στόχος της 

διαλογής στην πηγή των ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας. Τελευταία παράμετρος, αλλά 

εξίσου σημαντική, είναι το γεγονός ότι το σύνολο των φορέων, δημόσιων και ιδιωτικών, αλλά και 

οι πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας, στην συνείδηση των οποίων καταξιώθηκε η προσπάθεια αυτή 

για την προστασία του περιβάλλοντος, στάθηκαν αρωγοί του έργου και της σύμπραξης αυτής, με 

την άμεση αποδοχή και αμέριστη στήριξη του όλου εγχειρήματος.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2ο 

2. Τεχνικές Αποτίμησης Ακίνητης Περιουσίας 

 
Σε μια αποτελεσματική αγορά η αξία ενός ακινήτου θεωρείται πως συμπίπτει με την τιμή (αγοραία 

αξία) με την οποία διαπραγματεύεται στην αγορά. Όποιο είδος χρήσης και να επιφυλάσσει στο 

ακίνητο, ιδιοχρησία ή επένδυση, ο στόχος του ιδιοκτήτη παραμένει πάντοτε η βέλτιστη χρήση, δηλ 

εκείνη που θα του επιφέρει τη μεγαλύτερη ωφελιμότητα και ικανοποίηση. 

 

Οι εμπλεκόμενοι στην αγορά ακίνητης περιουσίας, πωλητές, μεσίτες, αγοραστές ή μισθωτές έχουν 

στην διάθεσή τους πολλές μεθόδους και τεχνικές αποτίμησης των στοιχείων συναλλαγής. Άλλες 

από τις μεθόδους αυτές είναι περισσότερο εμπειρικές και άλλες κλίνουν προς την επιστημονική 

θεώρηση της εκτίμησης. Η περισσότερο διαδεδομένη μέθοδος στην ελληνική επικράτεια φέρεται 

να είναι εκείνη των συγκρίσιμων συναλλαγών, η οποία ίσως και να ευθύνεται σε μεγάλο ποσοστό 

για την έκρηξη των τιμών των ακινήτων την τελευταία 20ετία. Ειδικά για την περίπτωση της 

ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου, λόγω του απλογραφικού λογιστικού συστήματος, που 

εφαρμόζουν όλες οι υπηρεσίες, η εκτίμηση της αξίας της θα μπορούσε να υπολογιστεί με τη 

εφαρμογή της Καθαρής Παρούσας Αξίας. 

 

Η δυσκολία, που αντιμετωπίζεται κατά τη διαδικασία αποτίμησης των πάγιων περιουσιακών 

στοιχείων μιας επιχείρησης, αποτυπώνεται και στις σχετικές διατάξεις των Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων. Αρωγός στην εκτίμηση ακινήτων και συνακόλουθα στην επίλυση σχετικών διαφορών 

έρχεται το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών, το οποίο είναι διεθνώς αναγνωρισμένο. Τις υπηρεσίες του 

δύναται να χρησιμοποιούν όλοι οι πολίτες ανεξαιρέτως. Ειδικά οι δημόσιοι φορείς απευθύνονται 

υποχρεωτικά στο ΣΟΕ σε περίπτωση που επιδιώκουν συναλλαγή με αντικείμενο ακίνητο 

οποιοσδήποτε μορφής. 

 

2.1 Γενικοί Ορισμοί και Παραδοχές  

"Ακίνητο” ορίζεται ένα περιουσιακό στοιχείο που απεικονίζει το συμβατό δικαίωμα ιδιοκτησίας 

και αποτελείται από το έδαφος, που είναι ένα διαρκές αγαθό και τα συστατικά μέρη (κτίσματα) που 

δεν έχουν απεριόριστο χρόνο ζωής. Το ακίνητο περιέχει όλους τους συντελεστές της παραγωγής, 

γη-εργασία- κεφάλαιο-επιχειρηματικότητα. Η αξία του εξαρτάται από τη χρησιμότητά του 

(μέγεθος, ηλικία, όροφος, θέση, εργονομία, ποιότητα κατασκευής, νομική κατάσταση, περιβάλλον 
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χώρος). Υπάρχουν επιπλέον και παράγοντες που επηρεάζουν έμμεσα την αξία όπως: 

α) Το κόστος της γης και η διαθεσιμότητά της, 

β) Το κατασκευαστικό κόστος 

γ) Η αύξηση του εισοδήματος των νοικοκυριών 

δ) Το ύψος των επιτοκίων 

ε) Οι δυνατότητες χρηματοδότησης 

στ) Το μέγεθος και οι μεταβολές του πληθωρισμού 

ζ) Οι προβλέψεις για τις μελλοντικές προοπτικές 

 

Ο ιδιοκτήτης επιδιώκει τη βέλτιστη χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου, που οδηγεί στη 

μεγαλύτερη δυνατή οικονομική απόδοση και στην υψηλότερη αξία του προς εκτίμηση 

περιουσιακού στοιχείου σε δεδομένη χρονική στιγμή, υπό την προϋπόθεση ότι η πιθανή χρήση του 

είναι λογική, δυνατή, νομικά επιτρεπτή, κατάλληλα δικαιολογημένη και οικονομικά σκόπιμη 

(Ζεντέλης, 2001). Κύριος παράγοντας προσδιορισμού της βέλτιστης χρήσης είναι ο χρόνος. 

Προκύπτει λοιπόν ότι η βέλτιστη χρήση αποτελεί μια δυναμική έννοια που μεταβάλλεται με το 

χρόνο και γνώση της είναι αναγκαία για επενδύσεις επί ακινήτων. Ως βέλτιστη χρήση εννοούμε τη 

χρήση η οποία οδηγεί στη μεγαλύτερη οικονομική απόδοση και συνεπάγεται έτσι μεγαλύτερη αξία 

του ακινήτου στο δεδομένο χρόνο. Η βέλτιστη χρήση πρέπει να είναι η πλέον επικερδής . 

 

Οι παραπάνω παράγοντες αποτελούν ανεξάρτητες μεταβλητές και προκειμένου να μετατραπούν σε 

μετρήσιμο μέγεθος χρειάζεται να εκτιμηθούν. Εκτίμηση είναι η επιστήμη της αποτίμησης της αξίας 

του ακινήτου περιουσιακού στοιχείου σε μια ορισμένη χρονική στιγμή με βάση τα οικονομικά 

στοιχεία της αγοράς ακινήτων, την τεχνική πληροφόρηση για το στοιχείο και τους παράγοντες που 

επηρεάζουν την μεταβολή αξιών. Το επιστημονικό κομμάτι αφορά την ανάλυση και επεξεργασία 

των δεδομένων. Η εκτίμηση, ως έννοια, όμως περιέχει και ορισμένα στοιχεία από τέχνη, καθώς 

απαιτείται ιδιαίτερη ικανότητα να διακρίνει κανείς εκείνα τα στοιχεία, που είναι χρήσιμα, για να 

δώσει την ανάλογη βαρύτητα κατά τη διαδικασία λήψης απόφασης. Οι Damodaran, Kose και 

Crocker (1997) υποστηρίζουν ότι η εκτίμηση είναι τέχνη και ως εκ τούτου η ακρίβεια των 

αποτελεσμάτων δεν είναι εγγυημένη. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η εκτίμηση συμβάλλει στην 

υποστήριξη των αποτελεσμάτων και όχι στην απόδειξη αυτών. 

 

Ένας άλλος ορισμός της εκτίμησης (Ζεντέλης, 2001) είναι ο αμερόληπτος υπολογισμός της φύσης, 
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της ποιότητας, της χρησιμότητας και τελικά της αξίας ενός πλήρους εξακριβωμένου ακινήτου ή 

δικαιώματος επ' αυτού. Έτσι καθίσταται δυνατή η έκφραση της αξίας σε χρήμα. Ωστόσο, η επιλογή 

της κατάλληλης μεθόδου εκτίμησης αποτελεί "λεπτή” διαδικασία και εξαρτάται από τις προοπτικές 

του εκτιμώμενου ακινήτου. Η εγκυρότητα των αποτελεσμάτων έγκειται στην εμπειρία του 

εκτιμητή. 

 

2.2 Παρουσίαση Μεθόδων Αποτίμησης 

Ο προσδιορισμός της αξίας της ακίνητης περιουσίας γίνεται με την εκτίμηση, που ορίζεται ως ο 

αμερόληπτος υπολογισμός της φύσης, της ποιότητας, της χρησιμότητας και τελικά της αξίας ενός 

πλήρους εξακριβωμένου ακινήτου ή δικαιώματος επ' αυτού. Έτσι καθίσταται δυνατή η έκφραση 

της αξίας σε χρήμα. Πιο συγκεκριμένα οι παραδοσιακές μέθοδοι αποτίμησης είναι οι εξής (Λιανός, 

2008): 

 

α) μέθοδος συγκρίσιμων συναλλαγών-συγκρίσιμη μέθοδος (comparable transactions method)  

Η σύγκριση πωλήσεων είναι η ευρύτατα χρησιμοποιούμενη μέθοδος. Η αξία της αποτίμησης των 

ακινήτων αφορά τις τιμές πώλησης των παρόμοιων ιδιοκτησιών μέσα στην ίδια περιοχή αγοράς. 

Χρησιμοποιείται συχνότερα για τις κατοικίες. Ο εκτιμητής λαμβάνει υπόψη του παράγοντες όπως 

το μέγεθος, την ηλικία, την ποιότητα κατασκευής, την περιβάλλουσα περιοχή, δεδομένου ότι οι 

κατοικίες παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις. Γίνεται κατανοητό ότι η αξιοπιστία της εκτίμησης 

εξαρτάται από την διαθεσιμότητα, την ακρίβεια, την πληρότητα και την επικαιρότητα των 

στοιχείων συναλλαγής πώλησης. 

 

β) μέθοδος εισοδήματος (income method) 

Εξετάζεται το έσοδο που παράγει ενοίκιο, leasing rate και συγκρίνεται με την κεφαλαιακή απόδοση 

που επιτυγχάνεται από την πώληση. Σε αυτή τη μέθοδο διαφαίνεται η διαφορά της επαγγελματικής 

αγοράς και της αγοράς για επένδυση. Το μίσθωμα είναι η ανταμοιβή για να σταματήσει το 

δικαίωμα χρήσης. Πρόκειται για ταμειακές ροές και συνεπώς η αξία της νοικιασμένης ιδιοκτησίας 

μπορεί να καθορισθεί από την παρούσα αξία των ταμειακών ροών που έχουν προβλεφθεί και την 

τελική αξία του ακινήτου (terminal value) χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο συντελεστή 

προεξόφλησης (discount rate). Η μέθοδος εστιάζει στην χρηματοοικονομική αξία του ακινήτου και 

αγνοεί τις πραγματικές αγοραίες αξίες. 
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γ) μέθοδος κέρδους (profit method) 

Σε αυτή την μέθοδο, η ιδιοκτησία αντιμετωπίζεται ως μονάδα παραγωγής και ο ρόλος της 

αποτίμησης είναι να αξιολογήσει το οικονομικό μίσθωμα για την ιδιοκτησία με τις βασικές 

οικονομικές αρχές. Υπολογίζονται οι αναμενόμενες ταμειακές ροές και εκροές για μια σειρά ετών 

και προκύπτει το Cash Flow της επιχείρησης. Στη συνέχεια εφαρμόζοντας τα μοντέλα FCFE (Free 

Cash Flow to Equity) και FCFF (Free Cash Flow to Firm) αποτιμάται η αξία της επιχείρησης-

ιδιοκτησίας. 

 

δ) μέθοδος υπολειμματικής αξίας (residual method) 

Ο πραγματογνώμονας αξιολογεί την αγοραστική αξία του εδάφους σε μια επαναξιοποιημένη μορφή 

και αφαιρεί από αυτήν την ακαθάριστη αξία ανάπτυξης, δηλαδή όλες τις δαπάνες που θα 

πραγματοποιηθούν για να φθάσει στη συγκεκριμένη μορφή που να δικαιολογεί τη νέα αξία. 

 

ε) μέθοδος αναδόχου-κατασκευαστή (contractors method) 

Η αξία προκύπτει από το τρέχον κατά το χρόνο εκτίμησης υποθετικό κόστος ανακατασκευής του 

ακινήτου, προσαυξημένου κατά την αξία της αντίστοιχης γης και με αντίστοιχη μείωση λόγω του 

χρόνου και της χρήσης του υπό κρίση ακινήτου. Η αγοραστική αξία εξισώνεται με τις δαπάνες 

αναδημιουργίας. Χρησιμοποιήθηκε για πολλές δεκαετίες και είναι απλή, συνεπής και 

επεξηγηματική, αλλά παρατηρήθηκε ότι υπερτιμούσε τα παλαιά ακίνητα. 

 

στ) μέθοδος πολλαπλής παλινδρόμησης (multiple regression method) 

Η μέθοδος της απλής ή πολλαπλής παλινδρόμησης στηρίζεται σε στοιχεία που αφορούν πωλήσεις 

σχετικά ομοειδών ως προς την αποτίμηση ακίνητο. Το αδύνατο σημείο της μεθόδου είναι ότι δεν 

υπάρχουν πολλές παρατηρήσεις για τα πωλούμενα ακίνητα και συνεπώς η μέθοδος δεν δίνει 

αξιόπιστα αποτελέσματα. Ομοίως και για την επόμενη μέθοδο. 

 

ζ) μέθοδος σταδιακής παλινδρόμησης (stepwise regression method) και οι προηγμένες μέθοδοι 

αξιολόγησης: 

 Αrtificial Neural Networks: Πρόκειται για μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης με σκοπό να 

δημιουργήσουν πανομοιότυπες διαδικασίες μάθησης όπως αυτές του ανθρώπινου 

εγκεφάλου. 

 Hedonic pricing method: Η μέθοδος αυτή παρέχει ένα πλαίσιο για την ανάλυση των 
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διαφοροποιημένων αγαθών, όπως οι κατοικίες, των οποίων τα χαρακτηριστικά δεν έχουν 

τιμές αγοράς (πχ. ατμοσφαιρική ποιότητα, θόρυβο κλπ) 

 Spatial analysis methods: Πρόκειται για μια μέθοδο στατιστικής ανάλυσης χωρικών 

δεδομένων. Δίνει τη δυνατότητα στους ειδικούς να εξάγουν συμπεράσματα από την 

ανάλυση χρήσεων γης και περιβάλλοντος έως και την ενδεχόμενη πτώση εισοδήματος 

ακινήτου εξαιτίας της τοποθεσίας του (πχ. κακόφημη περιοχή) 

 Fuzzy logic: Πρόκειται για είδος δυαδικής λογικής και θέτει το θέμα της ομοιότητας ή 

απόχρωσης μεταξύ των συσχετιζόμενων μεταβλητών που εξετάζονται. 

 Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA): Αφορά σε καθαρά στατιστικό 

υπόδειγμα και ουσιαστικά είναι μια οικονομική πρόβλεψη βασισμένη σε δεδομένα 

χρονοσειρών. 

 

η) Μέθοδος της αγοραίας αξίας ή μέθοδος των συγκριτικών στοιχείων (market or sales 

comparison approach) 

Αποτελεί την παλαιότερη προσέγγιση αξίας ακινήτων στην Ελληνική κτηματαγορά. Ανήκει στις 

παραδοσιακές μεθόδους εκτίμησης και χρησιμοποιείται ευρύτατα για τον υπολογισμό της αξίας 

ακινήτων. Είναι απλή και πρακτική στην εφαρμογή της καθώς δεν απαιτεί πολύπλοκα 

χρηματοοικονομικά μοντέλα. 

 

Η αγοραία αξία ενός ακινήτου μπορεί να εκτιμηθεί συγκρίνοντας τις αξίες παρόμοιων ακινήτων 

που έχουν αποτελέσει (προσφάτως) αντικείμενο συναλλαγής. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η 

αποτελεσματικότητα της αγοράς (Efficient market : όπου ένας επενδυτής δεν είναι διατεθειμένος να 

πληρώσει για ένα στοιχείο περισσότερο από την αξία ενός παρόμοιου που είναι διαθέσιμο στην 

αγορά). 

 

Είναι εύκολη μέθοδος διότι δεν απαιτεί πολύπλοκους υπολογισμούς. Λαμβάνει υπόψη τις αγοραίες 

αξίες και με τον τρόπο αυτό οδηγεί σε αντικειμενικό προσδιορισμό της αγοραίας αξίας. 

Μειονέκτημα είναι ότι απαιτείται η λειτουργία αποτελεσματικής αγοράς  και η σύγκριση ομοειδών 

ακινήτων (δύσκολο να βρεθούν). 
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θ) Μέθοδος της προσόδου ή προεξόφλησης χρηματοροών (Income capitalization approach) 

Χρησιμοποιείται στην αποτίμηση ακινήτων που αποτελούν αντικείμενο ιδιοκτησίας με κύριο 

σκοπό την αποκόμιση μισθωμάτων σε ετήσια βάση. Τα ακίνητα προορίζονται για κεφαλαιακή 

ενίσχυση του ιδιοκτήτη και όχι για λειτουργική χρήση. Βασικά σημεία είναι ότι: 

α) Βασιζόμαστε σε προσδοκίες. 

β) Το αρχικό ετήσιο μίσθωμα υπολογίζεται στα επίπεδα των μισθωμάτων ομοειδών 

ακινήτων που ήδη μισθώνονται στην αγορά. 

γ) Χρησιμοποιείται ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας 

δ) Το προεξοφλητικό επιτόκιο (discount rate) είναι συνήθως το risk-free rate και επιλέγεται 

ανάλογα με την πορεία της οικονομίας. 

ε) Η αξία του ακινήτου ορίζεται ως η Παρούσα Αξία των αναμενόμενων εισροών που θα 

ληφθούν κατά τη διάρκεια ζωής του ακινήτου. 

 

κ) Μέθοδος κεφαλαιοποίησης της προσόδου ή άμεση μέθοδος (earnings capitalization method) 

Με βάση τη μελέτη του Jenkins (2006), από τη μέθοδο της προσόδου προκύπτουν δύο μοντέλα 

εκτίμησης: 

α) Η μέθοδος κεφαλαιοποίησης της προσόδου (άμεση μέθοδος-earnings capitalization 

model) και 

β) Η μέθοδος προεξόφλησης ταμιακών ροών (έμμεση μέθοδος-discounted Cash-flows 

model) 

 

Το τρέχον εισόδημα κεφαλαιοποιείται ως διηνεκής ράντα με ένα επιτόκιο προεξόφλησης που 

ορίζεται ως η διαφορά ανάμεσα στην αναμενόμενη απόδοση και το ρυθμό ανάπτυξης της 

οικονομίας. 

PV=NOI/R 

PV=Value (η αξία του ακινήτου  σήμερα) 

NOI=Net Operating Income (καθαρό λειτουργικό εισόδημα) 

R=r-g (terminal capitalization rate= επιτόκιο προεξόφλησης) 

r= expected return (αναμενόμενη απόδοση) 

g= long run growth (ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας) 
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κα) Μέθοδος προεξόφλησης ταμειακών ροών (Discounted Cash Flow model) 

Κατά τη μέθοδο αυτή το εισόδημα προβλέπεται για μια συγκεκριμένη περίοδο, ακολουθεί ο 

υπολογισμός της τελικής αξίας του ακινήτου, υποθέτοντας σταθερό ρυθμό ανάπτυξης της 

οικονομίας από εκείνη τη χρονική στιγμή και μετά. Βασική προϋπόθεση αποτελεί η 

αποτελεσματικότητα των αγορών. Θα αναλύσουμε την υπολειμματική ταμιακή ροή προς τους 

μετόχους (Free Cash Flow to Equity-FCFE), καθόσον κύρια επιδίωξη μιας επιχείρησης είναι η 

δημιουργία αξίας για τους μετόχους. Ως μέτοχος θα μπορούσε να θεωρηθεί και το Δημόσιο 

αναφορικά με την περιουσία που κατέχει. 

 

Η υπολειμματική ταμιακή ροή προς τους μετόχους ορίζεται ως η ταμιακή ροή, που απομένει σε μια 

επιχείρηση μετά την ικανοποίηση των χρηματοοικονομικών της υποχρεώσεων, στις οποίες 

συμπεριλαμβάνονται εξόφληση υποχρεώσεων από δάνεια, οι κεφαλαιουχικές δαπάνες και οι 

πληρωμές για τη δημιουργία κεφαλαίου κίνησης. (Αρτίκης Γ. 2002) 

 

Η υπολειμματική ταμιακή ροή προς τους μετόχους αντιπροσωπεύει την ταμιακή ροή, που είναι 

διαθέσιμη για πληρωμή μερισμάτων και αγορών ίδιων μετοχών της εταιρείας, και υπολογίζεται ως 

εξής: 

 

Υπολειμματική ταμιακή ροή προς τους μετόχους = Καθαρά κέρδη - (Κεφαλαιουχικές δαπάνες - 

Αποσβέσεις) - (Μεταβολές μη ταμιακού κεφαλαίου κίνησης) + (Νέα δάνεια - Πληρωμές δανείων) 

 

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες στις οποίες περιλαμβάνονται και οι εξαγορές επιχειρήσεων 

αφαιρούνται από τα καθαρά κέρδη της επιχείρησης επειδή αποτελούν ταμιακές εκροές. Οι 

αποσβέσεις ενσώματων πάγιων στοιχείων και η τμηματική μεταφορά στα αποτελέσματα χρήσεως 

της αξίας των ασώματων πάγιων στοιχείων (amortization) προστίθενται στα καθαρά κέρδη επειδή 

αποτελούν μη ταμιακά έξοδα. 

 

Η διαφορά μεταξύ των κεφαλαιουχικών δαπανών και των αποσβέσεων ονομάζεται καθαρές 

κεφαλαιουχικές δαπάνες (net capital expenditures) και είναι συνήθως συνάρτηση του ρυθμού 

ανάπτυξης μιας επιχείρησης. Επιχειρήσεις που έχουν υψηλό ρυθμό ανάπτυξης τείνουν να έχουν 

υψηλές κεφαλαιουχικές δαπάνες σε σχέση με τα κέρδη τους, ενώ αντίθετα επιχειρήσεις με χαμηλό 

ρυθμό ανάπτυξης ενδέχεται να έχουν χαμηλές και σε ορισμένες περιπτώσεις αρνητικές καθαρές 
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κεφαλαιουχικές δαπάνες. 

 

Οι αυξήσεις του κεφαλαίου κίνησης αποτελούν ταμιακές εκροές, ενώ οι μειώσεις του κεφαλαίου 

κίνησης είναι ταμιακές εισροές, διαθέσιμες προς τους μετόχους. Επιχειρήσεις με υψηλούς ρυθμούς 

ανάπτυξης, κυρίως σε κλάδους όπου απαιτείται μεγάλο κεφάλαιο κίνησης, έχουν συνήθως μεγάλες 

αυξήσεις κεφαλαίου κίνησης. Στον υπολογισμό των ταμιακών ροών, ενδιαφερόμαστε για τις 

μεταβολές των σχετικών στοιχείων και όχι για το απόλυτο μέγεθος τους, επομένως θα εστιάσουμε 

στις μεταβολές του μη ταμιακού κεφαλαίου κίνησης. 

 

Η πληρωμή των χρεολυσίων για υπάρχοντα δάνεια αποτελούν ταμιακές εκροές, οι οποίες μπορούν 

να χρηματοδοτηθούν πλήρως ή μερικώς από εκδόσεις νέων δανείων που είναι ταμιακές εισροές. 

Στον υπολογισμό της υπολειμματικής ταμιακής ροής εστιάζουμε πάλι στη διαφορά μεταξύ 

ταμιακών εισροών και εκροών. Το συγκεκριμένο υπόδειγμα ταιριάζει σε επιχειρήσεις που 

αναπτύσσονται με ένα ρυθμό χαμηλότερο ή το πολύ ίσο με την ονομαστική ανάπτυξη της 

οικονομίας. Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το υπόδειγμα είναι καλύτερο για 

σταθερές επιχειρήσεις που διανέμουν μερίσματα τα οποία είναι ασυνεχώς υψηλά ή σημαντικά 

χαμηλά από την FCFE. 

 

Τα παραπάνω υποδείγματα έχουν αναπτυχθεί προκειμένου να συνδράμουν στην διαδικασία λήψης 

επενδυτικών αποφάσεων μιας επιχείρησης. Στην περίπτωση του δημοσίου και συγκεκριμένα του 

Ταμείου Εθνικού Στόλου (ΤΕΣ) όπου δεν συντρέχουν όλες αυτές οι προϋποθέσεις, το μοντέλο 

θεωρούμε πως πρέπει να απλοποιηθεί καθώς απουσιάζουν οι έννοιες, του φόρου, των αποσβέσεων, 

του κεφαλαίου κίνησης, των χρεολυσίων και της έκδοσης νέων δανείων. 

 

Με βάση τις παραπάνω προϋποθέσεις το υπόδειγμα της Σταθερής Ανάπτυξης της FCFE θα 

μπορούσε να προσαρμοστεί ως εξής: 

VO  = FCFE1 / Ks-gn 

Όπου: 

V0= Αξία περιουσιακού στοιχείου 

FCFE1 = Προβλεπόμενη FCFE (μισθώματα) τον επόμενο χρόνο  

Ks= Κόστος δανεισμού του Ελληνικού Δημοσίου (ομόλογα 10ετίας)  

gn= Ρυθμός ανάπτυξης FCFE διηνεκώς 
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Το υπόδειγμα της Σταθερής Ανάπτυξης θεωρούμε ότι αρμόζει περισσότερο στα πλαίσια αυτής της 

μελέτης και αφήνει περιθώριο στον επίδοξο μελετητή για περαιτέρω έρευνα πάνω στο αντικείμενο. 

Ως FCFE θα πρέπει να ορίσουμε τις προσόδους που αναμένει το Δημόσιο να εισπράξει κατά τη 

διάρκεια της παραχώρησης των ακινήτων. Οι πρόσοδοι θα είναι καθαρές λειτουργικές εισροές 

απαλλαγμένες από φόρο και λοιπά έξοδα καθόσον εκτιμάται ότι τα έξοδα συντήρησης και 

ασφάλισης των εγκαταστάσεων θα επιβαρύνουν τον ιδιώτη ανάδοχο.  

 

Ως κόστος δανεισμού θα μπορούσε να επιλεχθεί το επιτόκιο των 10 ετών ομολόγων του Ελληνικού 

Δημοσίου, διότι η μεγαλύτερη διάρκειά τους σε σχέση με έντοκα γραμμάτια αντανακλά σε πιο 

αξιόπιστο βαθμό το κόστος δανεισμού (Αρτίκης, 2010). Ως ρυθμός ανάπτυξης, και δεδομένης της 

δημοσιονομικής συγκυρίας των τελευταίων δύο ετών, θα μπορούσε να επιλεχθεί το μετριοπαθές 

1%, καθόσον το μοντέλο δεν δίνει αποτελέσματα με αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης.  

 

2.3 Παρούσα Αξία Χρήματος 

Η απλοποίηση της μεθόδου αποτίμησης της δημόσιας ακίνητης περιουσίας είναι δυνατόν να 

καταλήξει στην κλασική έννοια της Παρούσας Αξίας, χωρίς να χάσει σε ακρίβεια και κυρίως σε 

αποτελεσματικότητα. Να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι η απλότητα δεν αποτελεί υποβάθμιση της 

διαδικασίας και των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων. Άλλωστε η εμπειρία στις ΗΠΑ έδειξε ότι ένα 

από τα εμπόδια ανάπτυξης του προγράμματος αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας ήταν και η 

έλλειψη εκπαίδευσης των δημοσίων υπαλλήλων που εμπλέκονταν στις διαδικασίες. Αν αυτό 

συνδυαστεί και με την αντίσταση στην αλλαγή που παρατήρησε ο Nazzaro Μ. Robin (Director 

Natural Resources and Environment), και το συμπεριέλαβε σε υπόμνημά του (17 Νοε 2009) προς 

την βουλή των Γερουσιαστών των ΗΠΑ, σχετικά με τα εμπόδια υλοποίησης του νόμου περί 

ανταλλαγής δημοσίων εκτάσεων, τότε μπορεί να γίνει αντιληπτή η σημασία της παρούσας αξίας. 

Επιπλέον και οι Ένοπλες Δυνάμεις των ΗΠΑ στην αξιολόγηση των προγραμμάτων διαχείρισης 

ακίνητης περιουσίας χρησιμοποιούν την Καθαρή Παρούσα Αξία με αποπληθωρισμένο συντελεστή 

προεξόφλησης. 

 

Παρούσα αξία χρήματος (present value) είναι η τρέχουσα αξία ενός ποσού που θα εισπραχθεί στο 

μέλλον. Η διαδικασία υπολογισμού της παρούσας αξίας ονομάζεται προεξόφληση (discounting) ή 

υπολογισμός των προεξοφλημένων ταμιακών ροών (discounted cash flows). Η εξίσωση που 
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χρησιμοποιείται στη διαδικασία αυτή είναι η ακόλουθη: 

ПАo = ΜΑn . (1+i) -n 

Οπου : ΠΑo = Παρούσα αξία 

ΜΑη = Μελλοντική αξία στο τέλος η περιόδων 

i = Επιτόκιο (συντελεστής προεξόφλησης)   

η = Αριθμός περιόδων 

(1+i) -n = συντελεστής παρούσας αξίας (present value interest factor), και δίνεται σε ειδικούς 

πίνακες για διάφορα επίπεδα επιτοκίου. 

 

Γενικά, ο συντελεστής προεξόφλησης είναι η ελάχιστη αποδοτικότητα, την οποία επιθυμεί ένας 

επενδυτής να πετύχει προκειμένου να είναι πρόθυμος να επενδύσει σε μια συγκεκριμένη πρόταση. 

Επιπλέον ο συντελεστής προεξόφλησης λειτουργεί ως κόστος ευκαιρίας διότι παρουσιάζει την 

αποδοτικότητα που θα μπορούσε να επιτευχθεί σε εναλλακτικές επενδύσεις. 

 

Η ράντα (annuity) είναι μια σειρά περιοδικών πληρωμών ίσων ποσών, τα οποία καταβάλλονται 

κατά τη διάρκεια μιας ορισμένης χρονικής περιόδου (για παράδειγμα οι πληρωμές ενοικίων μιας 

χρηματοδοτικής μίσθωσης, οι πληρωμές των τόκων των ομολογιών κ.α.). Υπάρχουν διάφορα είδη 

ράντας αλλά για τη συγκεκριμένη περίπτωση που μελετάμε θα χρησιμοποιήσουμε τις 

ληξιπρόθεσμες ράντες (ordinary annuities). Αυτό σημαίνει ότι οι περιοδικές πληρωμές λαμβάνουν 

χώρα στο τέλος κάθε περιόδου πληρωμής και η χρονική διάρκεια της ράντας είναι ορισμένη. 

 

Η παρούσα αξία ράντας μπορεί να υπολογισθεί με τη χρησιμοποίηση της ακόλουθης εξίσωσης: 

ΠΑ = Α · 












 

ε

ε)(11 n- = Α ·


















εε)(1

ε)(1
n

n 1  

 
Όπου: ΠΑ = Παρούσα αξία ράντας (δηλ. ίσων ταμειακών ροών)  

Α = Περιοδική πληρωμή (Σταθερό ποσό πληρωμής) 

i =ε = Επιτόκιο  

n = τ = Αριθμός περιόδων 













 

ε

ε)(11 n-  = συντελεστής παρούσας αξίας ράντας  
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2.4 Αξιολόγηση επενδύσεων - Καθαρή Παρούσα Αξία 

Τα χρηματοοικονομικά στελέχη θεωρούν ότι οι μέθοδοι που στηρίζονται στην προεξόφλησης των 

μελλοντικών ταμιακών ροών, είναι περισσότερο αντικειμενικές στην αξιολόγηση και επιλογή 

προτάσεων επενδύσεων. Οι μέθοδοι λαμβάνουν υπόψη τους τόσο το μέγεθος όσο και το χρόνο 

πραγματοποίησης των καθαρών ταμιακών ροών που αναμένονται σε κάθε περίοδο της ζωής της 

επένδυσης. 

 

Με τη μέθοδο της καθαρής παρούσας αξίας (net present value method) όλες οι καθαρές ταμιακές 

ροές προεξοφλούνται στο παρόν (χρόνος μηδέν) με συντελεστή προεξόφλησης την ελάχιστη 

αποδεκτή απόδοση (μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου). Η ΚΠΑ αποτελεί την αλγεβρική διαφορά 

μεταξύ δύο χρηματικών ροών. Συγκεκριμένα της Παρούσας Αξίας. εισροών (Π.Α.) και της 

Παρούσας  αξίας εκροών (Κ). Αποτελεί το ποσό με το οποίο θα αυξηθεί η περιουσία του επενδυτή 

από την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης επένδυσης. Είναι το κέρδος που θα προκύψει σ΄ αυτόν 

με βάσει την πραγματική αξία χρήματος.  Ο γενικός τύπος είναι ο εξής:  

 
ΚΠΑ = ΠΑ -  Κ    ή      NPV = PV - IO 

 
όπου :  ΚΠΑ= NPV = Καθαρή παρούσα αξία  

ΠΑ= PV = Παρούσα αξία καθαρών ταμειακών ροών, που υπολογίζεται με ποσοστό ε= i που 

αποτελεί την  ελάχιστη αποδεκτή απόδοση (ή το μέσο σταθμικό κόστος των ιδίων και ξένων  

κεφαλαίων που χρησιμοποίηση ο επενδυτής) 

 

Μετά τον υπολογισμό της καθαράς παρούσας αξίας ο επενδυτής θα πρέπει να αποφασίσει αν θα 

πραγματοποιήσει ή όχι την επένδυση του  μετά την σύγκριση της ΚΠΑ με το “0” : 

ΚΠΑ  0 κερδοφόρα επένδυση γίνεται αποδεκτή, 

ΚΠΑ  0 ζημιογόνος επένδυση απορρίπτεται, 

ΚΠΑ = 0 οριακή επένδυση ο επενδυτής είναι αδιάφορος. 

 
2.5 Τύποι Υπολογισμού Παρούσας Αξίας Καθαρων Εισπράξεων  

Αν η επένδυση αποδίδει κάθε χρόνο σταθερό ποσό σημαίνει ότι έχουμε ράντα χρησιμοποιώ τη 

σχέση:  

ΠΑ = Α · 
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Αν η επένδυση αποδίδει μεταβαλλόμενα ποσά ετησίως τότε χρησιμοποιείται η σχέση: 

n
iAniAiA   )1.(............)1.()1()1( 3

3
2

2
1

1   

 

Ωστόσο, όταν έχουμε στο τέλος της επένδυσης ΥΑ  0 και SN = 0 τότε στις τρεις προηγούμενες 

σχέσεις υπολογισμού ΠΑ εισροών προστίθεται η σχέση : ΥΑ . ( 1 + i)-n   

 

Η μέθοδος της καθαρής παρούσας αξίας έχει, βασικά, τρία μειονεκτήματα: 

α) Υποθέτει ότι το μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου παραμένει σταθερό σε όλη τη διάρκεια 

της επένδυσης και 

β) Ερμηνεύεται δύσκολα όταν οι προτάσεις επενδύσεων έχουν σημαντικά διαφορετικό 

κόστος επένδυσης. 

γ) Υποθέτει ότι υπάρχει δυνατότητα ανατοκισμού των κεφαλαίων με απόδοση ίση με την 

ελάχιστη αποδεκτή απόδοση. Αυτό, σε ένα πολύ-μεταβαλλόμενο παγκοσμιοποιημένο 

οικονομικό περιβάλλον, δε μπορεί να είναι εξασφαλισμένο και πιθανόν να οδηγεί σε 

υπερεκτιμήσεις ή υποεκτιμήσεις αντίστοιχα. Η απόδοση επανεπένδυσης της μεθόδου της 

καθαρής παρούσας αξίας είναι βέβαια συντηρητική αλλά μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες 

τις προτάσεις επενδύσεων και συνεπώς όλες οι προτάσεις αξιολογούνται με κοινό 

παρονομαστή. 

 

Η χρησιμότητα όμως της μεθόδου αναδεικνύεται από τα παρακάτω πλεονεκτήματα που προσφέρει 

κατά την αξιολόγηση μιας επένδυσης: 

α) Λαμβάνει υπόψη τη διαχρονική αξία του χρήματος 

β) Προεξοφλεί τις καθαρές ταμιακές ροές με το μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου (το οποίο 

παρέχει μια ακριβή προσέγγιση του κόστους χρηματοδότησης και της απαιτούμενης 

απόδοσης). 

γ) Εκφράζεται σε απόλυτα χρηματικά ποσά και όχι σε ποσοστά. 

δ) Οι καθαρές παρούσες αξίες των διαφόρων προτάσεων επενδύσεων ακολουθούν την 

ιδιότητα της προσθετικότητας και συνεπώς η καθαρή παρούσα αξία ενός αριθμού 

προτάσεων επενδύσεων είναι εύκολο να υπολογισθεί. Το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό 

της μεθόδου θα φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο για τους σκοπούς της παρούσας μελέτης. 

ε) Δύναται να τροποποιηθεί έτσι ώστε να λαμβάνει υπόψη τον κίνδυνο της επένδυσης (στην 

περίπτωση του Δημοσίου όμως θεωρείται πλεονασμός). 
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2.6 Μέθοδος Εσωτερικού Ποσοστού Απόδοσης (IRR) 

Στη μέθοδο αυτή προσπαθούμε να προσδιορίσουμε ένα ποσοστό προεξόφλησης το οποίο θα 

εξισώνει την παρούσα αξία εισροών με την παρούσα αξία εκροών ή να μηδενίζει την καθαρά 

παρούσα αξία. Το ποσοστό προεξόφλησης το συμβολίζουμε με IRR ή r  ή Ρ και υπολογίζεται από 

τη σχέση: 

Κ.Π.Α. = Α1 (1 + Ρ)-1 + Α2 (1 + Ρ)-2 + … + Αn (1 + Ρ)-n – A0 = 0 

 

Το ποσοστό απόδοσης είναι ένα επιτόκιο το οποίο εξισώνει την ΠΑ εισροών της επένδυσης με την 

ΠΑ εκροών και συγκρίνεται με το κόστος κεφαλαίου (επιτόκιο). Μια επένδυση θεωρείται 

κερδοφόρα όταν Ρ > ε. 

 

Το ποσοστό απόδοσης υπολογίζεται πολύ εύκολα όταν οι καθαρές ταμειακές ροές είναι σταθερές 

για όλα τα χρόνια, δηλαδή έχουμε ράντα. Παράλληλα, σε περίπτωση που οι καθαρές ταμειακές 

ροές είναι μεταβαλλόμενες κάθε χρόνο, το Ρ θα υπολογιστεί με τη μέθοδο των διαδοχικών 

προσεγγίσεων. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, υπολογίζουμε την παρούσα αξία των καθαρών 

ταμειακών ροών με την παρούσα αξία εκροών σε διάφορα ποσοστά απόδοσης. Αν η παρούσα αξία 

εισροών είναι μεγαλύτερη από την παρούσα αξία εκροών, χρησιμοποιούμε μεγαλύτερο επιτόκιο, 

διαφορετικά χρησιμοποιούμε μικρότερο. Πιο συγκεκριμένα το ακριβές ποσοστό απόδοσης με 

παρεμβολή υπολογίζεται από τη σχέση: 















21
1 ΚΠΑΚΠΑ

ΚΠΑ1
)(ρρ 12

 

όπου: ρ1 = μικρότερο ποσοστό προεξόφλησης 

 ρ2 = μεγαλύτερο ποσοστό προεξόφλησης 

 ΚΠΑ1= Καθαρά παρούσα αξία που αντιστοιχεί στο ρ1 

 ΚΠΑ2 = Καθαρά  παρούσα αξία που αντιστοιχεί στο ρ2 

 Ρ=Αο  = παρούσα αξία αρχικής δαπάνης 

Διαδικασία εφαρμογής : 

1. Υπολογισμός του ΙRR από τη σχέση : ΚΠΑ = ΠΑ -  Κ = 0  

2. Λήψη απόφασης συγκρίνοντας το r με το κόστος κεφαλαίου και εάν : 

ΙRR= r   ι  κερδοφόρα επένδυση γίνεται αποδεκτή, 

IRR= r  ι ζημιογόνος επένδυση απορρίπτεται, 
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IRR= r = ι  οριακή επένδυση ο επενδυτής είναι αδιάφορος. 

 



ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ  ΑΚΙΝΗΤΗΣ  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ  ΜΕΣΩ ΣΔΙΤ 

39 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3ο 

3. Η Διεθνής και η Ελληνική Αγορά του REAL ESTATE 

 

Η αγορά ακινήτων αποτελεί έναν κλάδο που κατέχει εξέχουσα θέση στην οικονομική 

δραστηριότητα μιας χώρας, καθώς επηρεάζει άμεσα την γενικότερη μακροοικονομική της 

κατάσταση. Η προσφορά και η ζήτησαη αποτελούν τους κυριότερους παράγοντες που 

προσδιορίζουν το μέγεθος της παραγωγής στην αγορά ακινήτων. Πιο συγκεκριμένα, σε ότι αφορά 

την προσφορά, οι παράγοντες που φαίνεται να την επηρεάζουν είναι κυρίως, το κόστος των 

οικοδομικών υλικών και της εργασίας, το ισχύον πολεοδομικό και φορολογικό καθεστώς, το 

υφιστάμενο απόθεμα κατοικιών, το διαθέσιμο εισόδημα, οι τρόποι χρηματοδότησης και το ύψος 

των επιτοκίων. 

 

To Αμερικάνικο real estate ως προϊόν επένδυσης αποτέλεσε καταφύγιο σε περιόδους κρίσεων και 

προτιμήθηκε ιδιαίτερα από τα ασφαλιστικά τους ταμεία που δεν επιθυμούσαν οι τοποθετήσεις τους 

να εμπεριέχουν υπερβολικό κίνδυνο. Την ίδια στιγμή, τα χαρακτηριστικά του Ελληνικού real estate 

οδήγησαν σε αξιοσημείωτη πορεία της κτηματαγοράς στη μεταπολεμική περίοδο, καθώς η πορεία 

της οικοδομικής δραστηριότητας διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στο ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ, 

επηρεάζοντας μια πλειάδα επαγγελμάτων.  

 

Ιδιαίτερος, ωστόσο υπήρξε και ο ρόλος του κράτους που μέσα από τη νομοθετική εξουσία μπορεί 

να οδηγήσει στη σταθερότητας και τη βελτίωση του οικονομικού κλίματος. Όσον αφορά τη 

διαχείριση της ακίνητης περιουσίας. ακολουθώντας τη γραμμή της κοινοτικής νομοθεσίας, ο 

νομοθέτης ανέπτυξε το κατάλληλο πλαίσιο όπως τα REITs, την αντίστροφη χρηματοδοτική 

μίσθωση (sale and lease back) και τη Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Έτσι, 

κατάφερε να συσταθεί η Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου (ΚΕΔ), η οποία έχει υπό την 

επίβλεψή της όλη τη δημόσια ακίνητη περιουσία. 

   

3.1 Η Αγορά του Real Estate 

Σύμφωνα με τον Shafer (1975) ο άνθρωπος αναζητά περιοχές με σκοπό να ζήσει και να μεγαλώσει 

την οικογένειά του, να εργαστεί, να διασκεδάσει και να δραστηριοποιηθεί πολιτισμικά, να 

εξασκήσει τη θρησκεία του, να επεκτείνει τις βιομηχανικές και εμπορικές του δραστηριότητες ή να 
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επενδύσει. Αυτή η δέσμευση που αναλαμβάνει το άτομο και οι ανάγκες συντήρησης του ακινήτου, 

δίνει μια κίνηση στην αγορά και καθιστά τις δαπάνες αυτές ως ένα από τα μεγαλύτερα έξοδα του 

νοικοκυριού. 

 

Παράλληλα, ανάλογα με τη χρήση το ακίνητο μπορεί να διαχωριστεί σε δύο βασικές κατηγορίες: 

α) Οικιστική : ιδιοχρησία-ενοικίαση-επένδυση 

β) Μη οικιστική: εμπορική-βιομηχανική-κατασκευαστική-αγροτική 

 

Η επένδυση σε ακίνητη περιουσία αν και επιβαρύνεται με το κόστος αλλαγής της κυριότητάς της, 

εν τούτοις αποτελεί καταφύγιο σε μακροχρόνιες περιόδους που χαρακτηρίζονται από 

πληθωριστικές κρίσεις, καθώς τα λεγόμενα "φιλέτα” είναι δυνατόν να αποδίδουν, υπό 

οποιεσδήποτε συνθήκες, ικανοποιητικές χρηματοροές για τους διαχειριστές χαρτοφυλακίου. 

Ωστόσο, ακόμη και σήμερα υπάρχει διαμάχη σχετικά με τη αξία της ανάλυσης του real estate και 

συχνά οι μελετητές καταδικάζουν τον τομέα αυτό σε απομόνωση.  

 

Η έρευνα πάνω στην ιδιωτική ακίνητη περιουσία είναι φαινόμενο σχετικά πρόσφατο για την 

Ευρωπαϊκή αγορά (1995). Στις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης υπάρχουν ελάχιστα εξειδικευμένα 

τμήματα σε πανεπιστήμια (Hoesli & MacGregor, 1997), ενώ στις ΗΠΑ η έρευνα γύρω από το Real 

Estate λαμβάνει χώρα στον τομέα των επιχειρήσεων, της μακρο-οικονομίας και των 

χρηματοοικονομικών, εδώ και σαράντα περίπου χρόνια. Ειδικότερα, συγκριτικά με τις ΗΠΑ, οι 

Ευρωπαίοι ερευνητές έχουν επικεντρωθεί σε μικρότερο βαθμό στα χρηματοοικονομικά και 

περισσότερο στο σχεδιασμό και ανάπτυξη της ακίνητης περιουσίας και την επίπτωση που έχει στην 

αστική οικονομία (urban economics). Στις ΗΠΑ αν και έχουν γραφεί πολλά για τα χαρακτηριστικά 

της διαχείρισης της ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας (portfolio management), εν τούτοις δεν υπάρχει 

ακαδημαϊκή έρευνα για την δημόσια ακίνητη περιουσία. 

 

Στην Ευρώπη, οι πρωτοπόροι της έρευνας γύρω από το Real Estate υπήρξαν οι Αγγλοι. Στα μέσα 

της δεκαετίας του 1980, όταν άρχισε η επιτάχυνση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, έπεσαν τα 

τείχη που διαχώριζαν την επένδυση σε ακίνητη περιουσία από όλες τις άλλες μορφές επενδύσεων. 

Έτσι, όλες οι δραστηριότητες και αποφάσεις των κυβερνήσεων επηρέασαν σε μικρότερο ή 

μεγαλύτερο βαθμό την αγορά ακίνητης περιουσίας. Πολιτικές που σχετίζονται με την ανεργία, το 

ύψος των μισθών, το φόρο εισοδήματος και ειδικά προγράμματα ενίσχυσης της 
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επιχειρηματικότητας είχαν άμεση επίπτωση στην παραγωγικότητα του real estate. Είναι, λοιπόν, 

επόμενο ήταν να μην μπορεί να διαχωριστεί ο τομέας αυτός από τις υπόλοιπες λειτουργίες του 

οικονομικού συστήματος. Η προσφορά στο χώρο της ακίνητης περιουσίας προέρχεται από τις 

υπηρεσίες που απορρέουν από την αξία της χρήση της γης για συγκεκριμένους σκοπούς. 

 

Κάθε στοιχείο της εν λόγω αγοράς είναι μοναδικό ως οικονομική οντότητα για 4 λόγους:  

α) βρίσκεται συγκεκριμένη τοποθεσία  

β) έχει μεγάλη διάρκεια ζωής 

γ) αποτελούν συνήθως μεγάλες οικονομικές μονάδες. Κοστίζουν πολύ και αυτό 

αντικατοπτρίζεται από την ύπαρξη μικρής ομάδας επενδυτών που διαθέτουν τα ανάλογα 

κεφάλαια. 

δ) οι αποφάσεις που παίρνονται για το real estate χαρακτηρίζονται ως μακροπρόθεσμες. 

 

Οι παράγοντες, που ειδικά φαίνεται να επηρεάζουν την πορεία της εν λόγω αγοράς, είναι ιδιαίτερα 

ευαίσθητοι και ευμετάβλητοι και συνοπτικά είναι οι παρακάτω (Ζεντέλης, 2015): 

 ο αριθμός των επιχειρήσεων που αποτυγχάνουν 

 η πορεία του χρηματιστηρίου 

 οι παραγγελίες των διαρκών αγαθών 

 η πολεοδομική νομοθεσία 

 οι εμπορικές και βιομηχανικές κατασκευές 

 η διάρκεια της εργασιακής εβδομάδας 

 η ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων 

 ο πληθωρισμός 

 ανεργία 

 επιχειρηματικά κέρδη 

 τραπεζικά δάνεια 

 κόστος μεταφορών 

 προσωπικό εισόδημα 

 επίπεδο λιανικών πωλήσεων 

 ύψος επιτοκίων 

 αποθέματα βιομηχανικών μονάδων 
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Ωστόσο, οι περισσότεροι δεν μπορούν να κατανοήσουν τον τρόπο που η μακροοικονομικής 

προσφορά και ζήτηση επηρεάζουν τον τομέα των λιανικών πωλήσεων και τη συνακόλουθη 

προσφορά και ζήτηση για χρήση γης (Ho & Muhammad, 2010), καθώς η καταναλωτική πίστη 

αποτελεί σημαντικό παράγοντα και επηρεάζει τη ζήτηση για υπηρεσίες real estate και την 

προοπτική όλων των βιομηχανιών. 

 

3.2 Διεθνής Αγορά Real Estate 

Η σημασία, που αποδίδουν στην αγορά real estate οι χρηματαγορές στην αντίπερα όχθη του 

Ατλαντικού, διαφαίνεται από το γεγονός ότι το 2001 τα 200 σημαντικότερα συνταξιοδοτικά 

επενδυτικά προγράμματα είχαν τοποθετήσει 108,3 δις $ (περίπου 3% του ενεργητικού τους) σε 

ιδιωτική ακίνητη περιουσία (private real estate equities) και επιπλέον 14,4 δις $ (ή 0,4% του 

ενεργητικού) σε REITs (Real Estate Investment Trust- αμοιβαίο κεφάλαιο που επενδύει σε 

ακίνητα). Την 5ετία 2001-2006, οι επενδύσεις των αμερικάνικων χρηματοπιστωτικών οίκων 

τριπλασιάστηκαν και έφθασαν τα 116 δισ $, αποτελόντας το 20% των παγκοσμίων επενδύσεων σε 

ακίνητη περιουσία (Eichholtz et al., 2011), ενώ στην Ευρώπη το 2006 έγιναν επενδύσεις ύψους 84 

δισ $. Καθώς, τα πολιτικά εμπόδια άρχισαν να κάμπτονται με τον καιρό, η απελευθέρωση των 

αγορών άρχισε να συμβάλει στη δημιουργία νέων επενδυτικών επιλογών. 

 

Από την ανάλυση της Αμερικάνικης αγοράς φαίνεται ότι τα μεγάλα ασφαλιστικά ταμεία επενδύουν 

περισσότερο σε ιδιωτικά οχήματα (μετοχές και ομόλογα) παρά σε αγορές του δημοσίου με 

αναλογία 6:1. Εντούτοις τα μικρότερα ταμεία δείχνουν να εμπιστεύονται περισσότερο τις 

επενδύσεις σε δημόσια περιουσία. Η μελέτη των Pagliari et al. (2005) δείχνει ότι στην περίοδο 

1981-2001 η επένδυση σε δημόσια ακίνητη περιουσία απέδιδε περίπου 13% το χρόνο με κίνδυνο 

14%, ενώ τα αντίστοιχα νούμερα για την ιδιωτική ακίνητη περιουσία ανέρχονταν σε 8% και 5% 

αντίστοιχα. Οι παράγοντες που εκτιμούνται σε διαφορετική βάση από τους επενδυτές και τους 

διαχειριστές χαρτοφυλακίων είναι η ρευστότητα, η κυβερνητική πολιτική, η διαφάνεια, ο έλεγχος 

και η αποζημίωση των στελεχών που διαχειρίζονται τα ακίνητα επ' ωφελεία του Δημοσίου. 

 

Σύμφωνα με τον Lacoviello (2007) ο ρυθμός μεταβολής των κατοικιών, στις ανεπτυγμένες χώρες, 

έχει αυξηθεί περισσότερο από ότι μπορεί να δικαιολογηθεί με βάση μια σειρά από μακρο-

οικονομικές μεταβλητές. Την περίοδο 1997-2005, έντονα ανοδική πορεία ακολούθησαν οι 

πραγματικές τιμές των κατοικιών και σε διάφορες χώρες του ΟΟΣΑ όπως η Ιρλανδία, το Ηνωμένο 



ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ  ΑΚΙΝΗΤΗΣ  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ  ΜΕΣΩ ΣΔΙΤ 

43 
 
 

Βασίλειο, η Ισπανία, η Ολλανδία και η Νορβηγία. Τα παραπάνω στοιχεία φαίνεται να ενισχύουν 

ακόμη περισσότερο την άποψη των Ζεντέλη (2015) και Kirkulak (2009) για φαινόμενα 

κερδοσκοπίας στην αγορά των ακινήτων, ενώ την ίδια στιγμή οι Zhang et al. (2010) εκτιμούν ότι 

μετά την έκρηξη των τιμών των ακινήτων στην ευρύτερη περιοχή του Πεκίνου, μετά την διεξαγωγή 

των Ολυμπιακών Αγώνων, θα πρέπει να ακολουθήσει μια περίοδος διόρθωσης των τιμών, 

προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα κερδοσκοπίας.  

 

Το φαινόμενο της κερδοσκοπίας γιγαντώθηκε λόγω της απουσίας των απαιτούμενων θεσμών και 

την ανυπαρξία ελεγκτικών μηχανισμών. Τα μεγάλα κέρδη επιτυγχάνονται σε περιοχές όπου 

προκύπτουν μεταβολές της χρήσης της γης (αστικοποίηση, τουριστικές περιοχές), ενώ η αυθαίρετη, 

χωρίς μελέτη, επέκταση των πόλεων, οδήγησε στην άναρχη αστικοποίηση, η οποία με τη σειρά της 

συνέβαλλε στον πληθωρισμό, έκανε αδύνατο τον έλεγχο της ρευστότητας και στρέβλωσε την υγιή 

οικονομική δραστηριότητα. Τέτοια φαινόμενα εμφανίστηκαν εντονότερα σε χώρες με ασταθή 

οικονομία ή σε χώρες με περιορισμένη έκταση γης, όπως η Ιαπωνία. 

 

3.3 Το Ελληνικό Real Estate 

Η γη έχει τη δυνατότητα κάλυψης των αυξανόμενων αναγκών του ανθρώπου και παρότι δεν έχει 

κόστος παραγωγής, εντούτοις αποκτά αξία σύμφωνα με τα διαμορφούμενα πρότυπα ή και τις 

καθοριζόμενες προτεραιότητες. Η δυνατότητα της γης να εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα του 

ανθρώπου, της προσδίδει αξιόλογη οικονομική υπόσταση και επιβάλλει τον καθορισμό του 

νομικού της περιεχομένου με τον προσδιορισμό των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων και περιορισμών. 

Ειδικά στον Ελληνικό χώρο, το βασικό κοινωνικό αγαθό "γη” αποκτά οικονομική οντότητα που 

επηρεάζει την οικονομική δομή της χώρας. Εξαιτίας των βελτιώσεων που μπορούν να 

πραγματοποιηθούν με τις ανθρώπινες παρεμβάσεις και της αυξανόμενης διαχρονικά στενότητάς 

της, η γη αποκτά αξία. Η δημιουργούμενη κάθε φορά υπεραξία λειτουργεί ως μοχλός επιτάχυνσης 

των επενδύσεων και αυτό με τη σειρά του οδηγεί στην ταχύτερη ανάπτυξη του ΑΕΠ. 

 

Τα τελευταία χρόνια το real estate, άρχισε να αναπτύσσεται με έντονους ρυθμούς. Η απελευθέρωση 

του τραπεζικού δανεισμού για χρηματοδότηση ακινήτων, η ανάγκη των ασφαλιστικών εταιρειών 

και των τραπεζικών ιδρυμάτων για ευρείας κλίμακας εκτιμήσεις, η ανάγκη διαχείρισης και 

αξιοποίησης της ιδιωτικής και δημόσιας περιουσίας, η είσοδος στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών 

εταιρειών με αντικείμενο την αγορά ακίνητης περιουσίας, δημιούργησαν ένα θετικό κλίμα 
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(Ζεντέλης, 2015). Ωστόσο, η υπεραξία που δημιουργείται από τη δραστηριότητα του κράτους (έργα 

υποδομής, επέκταση σχεδίων πόλης) οδηγεί σε αύξηση της συνολικής αξίας του χώρου και πρέπει 

να προκαλεί μακροπρόθεσμα ομοιόμορφη ανάπτυξη. Οι κυβερνήσεις μέσω του δημόσιων 

υπηρεσιών, όχι μόνο έχουν την υποχρέωση να παρέχουν υπηρεσίες στην κοινωνία αλλά έχουν και 

το καθήκον να καθιστούν σαφή την ηγετική τους θέση σε στιγμές κρίσεων (Clive, 2010), όπως 

αυτή που βιώνει η χώρα μας . 

 

Σε περιπτώσεις οικονομικής αστάθειας, ύφεσης, νομισματικών κρίσεων ή πληθωρισμού και λόγω 

της αβεβαιότητας που αναπτύσσεται θεωρείται γενικά προτιμότερη η κατοχή πραγματικών αξιών 

αντί ρευστού. Τα ακίνητα θεωρούνται κατά κανόνα αγαθά σταθερής αξίας και δεν επηρεάζονται 

από τις μεταβολές των άλλων οικονομικών μεγεθών λόγω της στενότητάς, η οποία μπορεί να 

οφείλεται τόσο στον αυξανόμενο πληθυσμό όσο και στις αυξανόμενες ανάγκες. Έτσι, όταν υπάρχει 

οικονομική αστάθεια, η ακίνητη περιουσία προβάλλει ως ο καταλληλότερος αμυντικός μηχανισμός 

έναντι της απώλειας της αξίας του χρήματος και η απόδοσή της βαίνει με αυξητικούς ρυθμούς και 

είναι υψηλότερη από εναλλακτικές μορφές επένδυσης κεφαλαίων. 

 

Έτσι, οι ιδιώτες προβαίνουν σε αγορές ακινήτων με σκοπό τη μεταπώληση σε μεταγενέστερο χρόνο 

όπου οι τιμές θα είναι υψηλότερες, δημιουργώντας μεγάλη ζήτηση που καθιστά τα ακίνητα τα πιο 

κινητικά αγαθά. Σύμφωνα με τον Kirkulak Β. (2009), η εμφάνιση μιας μη οργανωμένης αγοράς, 

χωρίς δομές και ισχυρούς θεσμούς, μπορεί πιο εύκολα να χειραγωγηθεί. Το φαινόμενο της 

κερδοσκοπίας στη γη συνδέεται με όλους τους τομείς της χρήσης του εδάφους, αλλά κυρίως 

εμφανίστηκε στις περιοχές όπου η πίεση του πληθυσμού αποτελεί βασικό κίνητρο της 

πολεοδομικής εντατικοποίησης. Περισσότερο κερδοφόρα αποδεικνύεται η εμπορία γης με 

αποτέλεσμα ο κλάδος, που αναπτύχθηκε μεταπολεμικά, να αποτελεί σημαντικό παράγοντα 

ανάπτυξης για την ασταθή και επιρρεπή στην κερδοσκοπία ελληνική οικονομία.  

 

Μια ορθολογική αντιμετώπιση της κερδοσκοπίας της γης απαιτεί την άσκηση μιας περισσότερο 

σύνθετης πολιτικής γης και μια το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η δημιουργία ισχυρών θεσμών και 

κανόνων, ώστε να δημιουργείται ένα περιβάλλον που να διευκολύνει την ομαλή εξέλιξη της 

ζήτησης και της προσφοράς ακινήτων και συνακόλουθα την ομαλή εξέλιξη των τιμών. Η σημερινή 

εικόνα της διάρθρωσης του ελληνικού γεωγραφικού χώρου παρουσιάζει έντονες αντιθέσεις, που 

εκφράζονται σε τρεις διαστάσεις: φυσική, οικονομική και κοινωνική. Αποφασιστικό ρόλο στην 



ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ  ΑΚΙΝΗΤΗΣ  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ  ΜΕΣΩ ΣΔΙΤ 

45 
 
 

εξέλιξη του αστικού χώρου έπαιξαν οι μετασχηματισμοί στις οικονομικές και κοινωνικές δομές, η 

έκταση και ο ρυθμός αστικοποίησης με τη συνακόλουθη ερήμωση της υπαίθρου και οι 

διαρθρωτικές αλλαγές στην απασχόληση με τη μείωση του πρωτογενούς τομέα. Οι λόγοι αυτοί 

καθώς και η άνοδος του κατά κεφαλήν εισοδήματος προκάλεσαν μια ανατίμηση της αστικής γης 

και των ακινήτων γενικότερα με ρυθμό μεγαλύτερο του πληθωρισμού της χώρας , με πολλές 

οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις. 

 

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η γνώση της μεταβολής της αξίας διαφόρων κατηγοριών 

ακινήτων με το χρόνο και σε διάφορες περιοχές, οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για 

αποφάσεις οικονομικής πολιτικής και πολιτικής γης, με στόχο την ορθολογική κατανομή των 

χρήσεων και τον έλεγχο της υπεραξίας της γης και τον περιορισμό της κερδοσκοπίας. Η ακίνητη 

περιουσία είναι προϊόν που περιέχει συνδυασμό όλων των συντελεστών παραγωγής επειδή η 

δημιουργία του απαιτεί έδαφος, εργασία, κεφάλαιο, και επιχειρηματικότητα, που επιταχύνει τις 

διαδικασίες παραγωγής. 

 

Η αξία των ακινήτων εξαρτάται από τέσσερις ανεξάρτητους οικονομικούς παράγοντες: 

α) Η χρησιμότητα του ακινήτου να ικανοποιεί τις διαμορφούμενες ανάγκες των ιδιοκτητών. 

β) Η σπανιότητα, που καθορίζεται από τη σχέση προσφοράς-ζήτησης. 

γ) Η επιθυμία για κάλυψη αναγκών αντικειμενικών ή και υποκειμενικών 

δ) Η αγοραστική δύναμη (effective purchasing power) 

 

Ο ιδιωτικός τομέας ενδιαφέρεται για την αποτελεσματικότητα των επενδύσεων, την ορθολογική 

χρησιμοποίηση της υποδομής και τη διευκόλυνση των συναλλαγών, ενώ ο Δημόσιος τομέας 

ενδιαφέρεται για την αξιοποίηση των πόρων, τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, την ορθή 

διαχείριση του εγγείου παράγοντα και την εξασφάλιση συνθηκών κοινωνικής δικαιοσύνης.  

 

Η τιμή ενός ακινήτου μπορεί να προκύψει από το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού του 

Υπουργείο Οικονομικών, από εκτιμήσεις της Εφορίας, του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών, της 

Κτηματικής Εταιρείας του δημοσίου, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ενώ οι τιμές, συχνά, 

είναι διαφορετικές και δεν δεσμεύουν τα Διοικητικά Δικαστήρια (Ζεντέλης, 2015). Η ακίνητη 

δημόσια περιουσία αποτελεί σημαντικό μέσο εκπλήρωσης των σκοπών του κράτους ως 

συντεταγμένης και δημοκρατικής πολιτείας. Η αξιοποίηση των ακινήτων, ο προσδιορισμός 
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μισθωμάτων, η δίκαιη παραχώρηση και η εκποίηση απαιτούν τη γνώση της αξίας του χώρου. Ο 

χώρος διακρίνεται σε τρεις βασικές κατηγορίες: 

α) τα ακίνητα αστικού χώρου 

β) τα ακίνητα του αγροτικού χώρου 

γ) τα ακίνητα του δασικού χώρου. 

 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την αξία αστικού ακινήτου, που αποτελεί και το σημαντικότερο 

τμήμα είναι οι (Ζεντέλης, 2015): 

α) Πολιτικοί παράγοντες και οι θεσμικοί περιορισμοί της αγοράς. Η στάση της κυβέρνησης 

όσον αφορά την άσκηση γενικής πολιτική, η πολιτική ανάπτυξης και η περιφερειακή 

πολιτική (ισόρροπος ανάπτυξη των αστικών κέντρων και η ορθολογική ανάπτυξή τους) και 

η πολιτική γης πρέπει να είναι διαχρονικά σταθερή και κοινωνικά δίκαιη, καθώς η πολιτική 

παρέμβασης είναι εκείνη που δημιουργεί ατέλειες στην αγορά. 

β) Κοινωνικοί παράγοντες και ειδικά οι κοινωνικές δομές και μεταλλαγές τους. Τα πρότυπα 

συμπεριφοράς επιτρέπουν την ανάπτυξη επιθυμιών, ενώ η κοινωνική διαστρωμάτωση και ο 

κοινωνικός διαχωρισμός καθορίζουν την κοινωνική δυναμική. Ο πληθυσμός με τις 

μεταβολές (δημογραφικό) που υφίσταται και η μεταναστευτική πολιτική παίζουν σημαντικό 

ρόλο. 

γ) Οικονομικοί παράγοντες, όπως η γενική οικονομική κατάσταση, το ύψος των επιτοκίων, ο 

βαθμός οικονομικής ανάπτυξης και συνεπώς το βιοτικό επίπεδο των νοικοκυριών 

καθορίζουν ως ένα βαθμό τη ζήτηση γης. Η οικονομική πολιτική επηρεάζει την οικονομική 

δραστηριότητα μέσω της φορολογίας των ακινήτων, ενώ το κόστος κατασκευής έχει 

αρνητική επίδραση στην ανάπτυξη της αγοράς ακινήτων. 

δ) Τεχνολογικοί παράγοντες που μπορούν να διαφοροποιούν τις αξίες των ακινήτων όπου 

υπάρχουν δυνατότητες εφαρμογής των σύγχρονων μεθόδων και τεχνικών. 

ε) Ιστορικοί και πολιτιστικοί παράγοντες που επιβάλλουν πρόσθετους περιορισμούς χρήσεων. 

στ) Φυσικά χαρακτηριστικά όπως κλίμα και σεισμική δραστηριότητα επιβάλλουν τους δικούς 

τους περιορισμούς και προδιαγραφές. 

 

Τέλος, ο πληθωρισμός επηρεάζει σημαντικά τις τιμές των κατοικιών και το γεγονός αυτό σχετίζεται 

με τη διπλή λειτουργία της κατοικίας ως καταναλωτικού αγαθού και ως μέσου επένδυσης. Η 

μεγαλύτερη αβεβαιότητα σχετικά με τις μελλοντικά αναμενόμενες αποδόσεις των επενδύσεων σε 
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ομόλογα και μετοχές, που πηγάζει από τον υψηλό πληθωρισμό, συμβάλλει στην ελκυστικότητα της 

κατοικίας ως μέσου μακροχρόνιας επένδυσης (Τσατσαρώνης & Zhu, 2007) 

 

3.3.1  Η πορεία της οικοδομικής δραστηριότητας 

Σύμφωνα με τον Μυλωνά (Mylonas, 2009), η οικοδομική δραστηριότητα αποτελεί βασικό 

αναπτυξιακό πυλώνα για την ελληνική οικονομία και συνέβαλλε την τελευταία δεκαετία κατά 0,8 

ποσοστιαίες μονάδες στο μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης. Η συνεισφορά της αντανακλά όχι μόνο το 

ρόλο της κατασκευαστικής δραστηριότητας στο ΑΕΠ, αλλά και τις σημαντικές δευτερογενείς 

επιδράσεις της στον πλούτο των νοικοκυριών, καθώς και σε μια σειρά συνδεομένων με την αγορά 

κατοικίας δραστηριοτήτων. Τα τελευταία χρόνια η οικοδομική δραστηριότητα έχει εισέλθει σε 

περίοδο διόρθωσης με τις επενδύσεις σε κατοικίες να μειώνονται κατά 29% (το 2008-2009), 

αντανακλώντας τις συνθήκες υπερβάλλουσας προσφοράς, που είχαν διαμορφωθεί κατά την 

προηγούμενη περίοδο, ως αποτέλεσμα της χαλαρής χρηματοδότησης από το τραπεζικό σύστημα. 

Παράλληλα, το απόθεμα των αδιάθετων κατοικιών θα μπορούσε να απορροφηθεί σε περίπτωση 

διόρθωσης των τιμών. Στην ελληνική αγορά, ωστόσο, οι τιμές εμφανίζουν αξιοσημείωτη 

ανθεκτικότητα, ως αποτέλεσμα της μη οργανωμένης αγοράς. 

 

Η πορεία της αγοράς κατοικίας έχει πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα για την πορεία της 

οικονομίας. Η οικοδομή δραστηριότητα στην Ελλάδα αποτελεί το 5% του ΑΕΠ και το 25% των 

συνολικών ετήσιων ιδιωτικών επενδύσεων. Το ποσοστό αυτό δεν περιλαμβάνει μόνο την 

κατασκευή, αλλά την συντήρηση και τις συμπληρωματικές δαπάνες όπως η επίπλωση και η 

οικοσκευή (Χαρδούβελης & Καραμούζης, 2007). Η αγορά κατοικίας με τη σειρά της μπορεί να 

επηρεάσει την οικονομική δραστηριότητα καθόσον η επένδυση εξαρτάται από την προσδοκώμενη 

κερδοφορία της, δηλ το λόγο ονομαστικής τιμής προς το κόστος κατασκευής. Όταν η τιμή των 

κατοικιών αυξάνεται, ενισχύεται η προσδοκία των κατασκευαστών για επίτευξη υψηλών κερδών 

μέσω της επένδυσης σε κατοικίες. Κατά συνέπεια επέρχεται εντατικοποίηση των προσπαθειών τους 

και συνεισφέρουν στην αύξηση του συνολικού ακαθάριστου σχηματισμού παγίου κεφαλαίου. Στο 

σημείο αυτό θα πρέπει να τονισθεί και η έμμεση επίδραση που προέρχεται από την αύξηση της 

απασχόλησης στον οικοδομικό κλάδο. 

 

Η βελτίωση της οικονομικής δραστηριότητας επιδρά θετικά στην αγορά κατοικίας όταν δεν 

αυξάνεται ο πληθωρισμός, διότι στην περίπτωση αυτή το εισόδημα και η αγοραστική δύναμη 
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βελτιώνεται. Συνεπώς διαφαίνεται θετική συσχέτιση μεταξύ της αγοράς ακινήτων και της 

οικονομικής δραστηριότητας (Δαβραδάκης, 2007). Στην περίπτωση που αυξάνεται ο πληθωρισμός 

παρασέρνει και το κόστος δανεισμού και αποτελεί τροχοπέδη στην πορεία της αγοράς. Η ισορροπία 

είναι το ζητούμενο σε αυτή την περίπτωση. Η κρίση που έχει απλωθεί πάνω από τη χώρα μας είχε 

σαν αποτέλεσμα και την επιβράδυνση της οικοδομικής δραστηριότητας. Το 2010 παρουσιάζεται 

μείωση στην ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα στο σύνολο της χώρας κατά 22,5% όσον αφορά 

τον αριθμό εκδοθεισών οικοδομικών αδειών και κατά 36,6% στην επιφάνεια σε σχέση με το 2009. 

 

Το αρνητικό κλίμα στην αγορά ακίνητης περιουσίας που παρατηρήθηκε στο σύνολο της χώρας το 

2009, κατέδειξε και η έρευνα που διενεργήθηκε από το Τμήμα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων της 

Διεύθυνσης Οικονομικών Μελετών της Τράπεζας της Ελλάδας σε συνεργασία με το 

Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών- Πειραιώς- Αιγαίου και Δωδεκανήσου. Στην 

παραπάνω έρευνα διαπιστώθηκε ότι το 2009 υπήρξε μείωση της τάξης του 40%, δηλαδή ο αριθμός 

των ως άνω συμβάσεων ήταν σαφέστατα μειωμένος σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο. Η 

εξέλιξη αυτή αντανακλά κυρίως παράγοντες της ζήτησης κατοικιών, η οποία επηρεάστηκε θετικά 

από την περαιτέρω απελευθέρωση του τραπεζικού συστήματος, αλλά κυρίως συνδέεται με τη 

διαδικασία σύγκλισης της ελληνικής οικονομίας προς την ΟΝΕ και τις γενικά ευνοϊκές 

μακροοικονομικές συνθήκες, που διαμορφώθηκαν την περίοδο αυτή, την πτώση του πληθωρισμού 

και τη σημαντική μείωση των επιτοκίων. 

 

3.3.2 Real Estate Investment Trust (REIT) 

Ο θεσμός των ανώνυμων εταιρειών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία (Α.Ε.Ε.Α.Π.) αναπτύσσεται 

ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, καθώς το ευνοϊκό φορολογικό καθεστώτος που τα 

περιέβαλε τα καθιστούσε ιδιαίτερα ελκυστικά σε θεσμικούς επενδυτές που απέβλεπαν σε υψηλές 

μερισματικές αποδόσεις. Πρόκειται για κλειστού τύπου εταιρείες (αντίθετα με τα αμοιβαία 

κεφάλαια), που είναι εισηγμένες, επενδύουν σε ακίνητα, διέπονται από ευνοϊκό φορολογικό 

καθεστώς και διανέμουν το μεγαλύτερο μέρος των κερδών τους στους μετόχους. Χαρακτηρίζονται 

από βελτιωμένη ρευστότητα και βασικά πλεονεκτήματα, που προσφέρουν, είναι η επαγγελματική 

διαχείριση του χαρτοφυλακίου, το χαμηλό κόστος συναλλαγών, η συνεχής και αντικειμενική 

αποτίμηση της αξίας της επένδυσης και η διανομή του 85%- 90% των κερδών. 
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Μια επένδυση σε REITs έχει σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι μιας άμεσης επένδυσης σε ακίνητα 

,καθώς χαρακτηρίζεται από αυξημένη ρευστότητα σε σχέση με μια άμεση επένδυση σε ακίνητα 

που εμφανίζει περιορισμένη δυνατότητα άμεσης ρευστοποίησης, και αυτό γιατί στην περίπτωση 

των REITs ο επενδυτής κατέχει μετοχές εισηγμένες σε κάποια χρηματιστηριακή αγορά, με 

δυνατότητα άμεσης ρευστοποίησης. Εκτός αυτού, τα REITs κατέχουν χαρτοφυλάκια, τα οποία 

περιλαμβάνουν μεγάλο αριθμό και μεγάλο μέγεθος ακινήτων, με αποτέλεσμα τη δυνατότητα 

διαφοροποίησης των επενδύσεων μέσω της βελτίωσης της γεωγραφικής ή/και κλαδικής διασποράς. 

Ως αποτέλεσμα, οι επενδυτές σε μετοχές REITs επωφελούνται από τη διαφοροποίηση που κάνουν 

τα ίδια τα REITs στο χαρτοφυλάκιό τους (Καρυτινός, 2009). 

 

Παράλληλα, ο επενδυτής ακινήτων θα ευνοηθεί από το χαμηλότερο κόστος συναλλαγών που 

εξασφαλίζουν οι αγοραπωλησίες μετοχών έναντι των αγοροπωλησιών ακινήτων, καθώς οι 

συναλλαγές σε ακίνητη περιουσία συνοδεύονται από μία σειρά εξόδων που σχετίζονται με φόρους 

μεταβίβασης, φόρο υπεραξίας, κόστη μεταγραφής, τέλη και χαρτόσημα καθώς και αμοιβές 

δικηγόρων και συμβολαιογράφων.  

 

Ωστόσο, το βασικότερο πρόβλημα της αγοράς ακινήτων είναι η έλλειψη μιας κεντρικής 

συναλλακτικής αγοράς αντίστοιχης με αυτή των μετοχών. Έτσι, μια άμεση επένδυση σε ακίνητα 

εμπλέκει θέματα εκτιμήσεων από ειδικούς και μη εκτιμητές, με ότι αυτό σημαίνει για τη σωστή 

αποτίμηση της επένδυσης (Καρυτινός, 2009). Τα ακίνητα που βρίσκονται στην κυριότητα των 

REITs δημιουργούν ένα χαρτοφυλάκιο το οποίο διαχειρίζονται επαγγελματίες της αγοράς και το 

οποίο αποτιμάται από πιστοποιημένους εκτιμητές. Αυτό σημαίνει ότι ένας επενδυτής μετοχών σε 

REITs μπορεί να γνωρίζει την πραγματική εικόνα του χαρτοφυλακίου ακινήτων, πλεονέκτημα που 

δεν απολαμβάνει ένας επενδυτής που κατέχει άμεσα ακίνητη περιουσία. 

 

Σύμφωνα με τον Καρυτινό (2007), στην Ελλάδα το σύστημα πάσχει από αοριστίες και ασάφειες 

και δεν έχει επιτρέψει παρά μόνο τη δημιουργία ελάχιστων χαρτοφυλακίων. Η υποχρέωση 

παρακράτησης υψηλού ποσοστού διαθεσίμων (10%) δεν εξυπηρετεί κάποιο εύλογο σκοπό και 

αποτελεί τροχοπέδη στην ανάπτυξη ενός επενδυτικού προϊόντος, που στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ 

προσελκύει τεράστια ποσά. Επιπλέον υπάρχουν περιορισμοί στις συμμετοχές σε άλλες εταιρείες 

ακινήτων καθώς και στο δανεισμό τους από το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Αποτέλεσμα των 
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παραπάνω είναι η ελληνική αγορά ακινήτων να μην έχει επωφεληθεί του οχήματος, που ονομάζεται 

REIT, και στην ουσία να χάνει την ευκαιρία άντλησης φθηνών κεφαλαίων. 

 

3.3.3 Αντίστροφη Χρηματοδοτική Μίσθωση (sale and lease back) 

Η Χρηματοδοτική μισθωση αφορά την περίπτωση, όπου η επιχείρηση ή ο επιχειρηματίας έχοντας 

ανάγκη από ρευστότητα, πωλεί και μεταβιβάζει κατά κυριότητα μέρος ή το σύνολο του 

παραγωγικού εξοπλισμού στην εταιρεία leasing, η οποία με την σειρά της του παραχωρεί την 

χρήση έναντι μισθώματος. Ο Ν.1665/1986 προσέφερε στον επιχειρηματικό κόσμο τη δυνατότητα 

να μισθώνει κινητά και ακίνητα στοιχεία, που βελτίωναν την παραγωγικότητα των μονάδων, και να 

εκμεταλλεύεται φορολογικές απαλλαγές. Ο επιχειρηματίας που έσπευσε να αγοράσει (με δικό του 

κεφάλαιο ή χρήματα από πίστωση) τα στοιχεία και το χρειάζεται για επαγγελματική χρήση, δεν 

μπορεί να στερηθεί την δυνατότητα να χρηματοδοτηθεί μέσω του θεσμού leasing και έτσι μπορεί 

να πουλήσει στην εταιρεία το αγαθό και στην συνέχεια να το μισθώσει, συνεχίζοντας με τον τρόπο 

αυτό να έχει τη χρήση και την απόλαυση αυτού, ως μισθωτής. Η παραπάνω διαδικασία μίσθωσης 

ονομάζεται αντίστροφη χρηματοδοτική υπομίσθωση (sale and lease back). 

 

Στην πραγματικότητα η μορφή αυτή του leasing αποτελεί χρηματοοικονομική τεχνική που 

αποσκοπεί στην ενίσχυση της επιχείρησης με την εισαγωγή κεφαλαίου κινήσεως, απαραιτήτου για 

την διεύρυνση της οικονομικής δραστηριότητας της επιχείρησης. Ενώ με τις υπόλοιπες κατηγορίες 

Leasing επιδιώκεται η χρηματοδότηση νέων επενδύσεων, με την παρούσα ρευστοποιείται επένδυση 

που έχει ήδη πραγματοποιηθεί, με σκοπό την αύξηση της ρευστότητας της επιχείρησης. Η 

δέσμευση κεφαλαίων που συνεπάγεται η κατοχή πάγιων περιουσιακών στοιχείων λειτουργεί ως 

τροχοπέδη στην ανάπτυξη μιας επιχείρησης, καθόσον αναγκάζεται να εξεύρει διαθέσιμα από 

εξωτερικές πηγές, που κοστίζουν ακριβά και αυξάνουν το μέσο σταθμικό κόστος λειτουργίας 

(Αρτίκης, 2002). Έτσι, η μέθοδος "sale and lease back” μπορεί να προσφέρει την πολυπόθητη 

ρευστότητα, να βελτιώσει το κεφάλαιο κίνησης και την εικόνα του Ισολογισμού και να πετύχει 

φορολογικές ελαφρύνσεις, ενώ σε περίπτωση που χρειαστεί να εισέλθει σε πρόγραμμα εξυγίανσης, 

η αποδέσμευση των κεφαλαίων της θα λειτουργήσει ευνοϊκά καθόσον θα αναδιαρθρωθεί η 

οικονομική κατάσταση του μισθωτή. 

 

Η μέθοδος συνιστάται, ιδιαίτερα, σε περιπτώσεις κερδοφόρων εταιρειών που κατέχουν ακίνητα 

αποσβεσμένα ή σε πολύ μικρή αξία σε σχέση με την τρέχουσα εμπορική τους αξία (είτε με βάρη 
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είτε ελεύθερα). Σε αυτή την περίπτωση η εταιρεία μπορεί να εκμεταλλευτεί την υπεραξία τους, να 

αναδιαρθρώσει το χρέος της και να αποκτήσει κεφάλαιο κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα. Αυτή η 

υπεραξία που θα προκύψει από την πώληση θα μετατραπεί σε αποθεματικό και συνεπώς θα 

αυξήσει τα ίδια κεφάλαια, γεγονός που θα ενισχύσει την εσωτερική αξία της μετοχής της εταιρείας. 

Επιπλέον οφέλη που αποκομίζει η εταιρεία είναι ότι κατά την πώληση του ακινήτου στην εταιρεία 

Leasing, απαλλάσσεται από φόρο εισοδήματος και φόρο μεταβίβασης ακινήτου με την προϋπόθεση 

να εμφανιστεί το ακίνητο σε ιδιαίτερο λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού (το οποίο 

φορολογείται στην περίπτωση διάλυσης της επιχείρησης). 

 

Έτσι, η αντίστροφη χρηματοδοτική μίσθωση βελτιώνει τους παρακάτω χρηματοοικονομικούς 

δείκτες (Ζεντέλης, 2015): 

α) Αμεσης ρευστότητας (διαθέσιμα/βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις) λόγω αύξησης των 

διαθεσίμων 

β) Δανειακής επιβάρυνσης (ίδια κεφάλαια/ξένα κεφάλαια) λόγω μείωσης του 

βραχυπρόθεσμου ή μακροπρόθεσμου δανεισμού 

γ) Γενικής ρευστότητας (κυκλοφορούν ενεργητικό/υποχρεώσεις) 

 

Θέλωντας να επιτρέψει στο Δημόσιο να εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες που προσφέρει η μέθοδος 

της αντίστροφης χρηματοδοτικής μίσθωσης, ο Ν.3581/2007 προβλέπει ότι αντικείμενο της εν λόγω 

σύμβασης είναι 

α) η έναντι ανταλλάγματος μεταβίβαση της κυριότητας ή άλλου εμπράγματου δικαιώματος ή η 

παραχώρηση ενοχικού δικαιώματος χρήσης ή και εκμετάλλευσης επί ολόκληρου ή μέρους 

ακινήτου του Δημοσίου με ταυτόχρονη συμφωνία με τον αγοραστή ή φορέα του 

δικαιώματος χρήσης ή και εκμετάλλευσης του ακινήτου να εκμισθώνει το ίδιο ακίνητο προς 

το Δημόσιο. Η σύμβαση δύναται να έχει διάρκεια μέχρι ενενήντα εννέα (99) έτη. 

β) η έναντι ανταλλάγματος μεταβίβαση της κυριότητας ή άλλου εμπράγματου δικαιώματος ή η 

παραχώρηση ενοχικού δικαιώματος χρήσης ή και εκμετάλλευσης επί ολόκληρου ή μέρους 

ακινήτου του Δημοσίου με ταυτόχρονη συμφωνία με τον αγοραστή ή το φορέα του 

δικαιώματος χρήσης ή και εκμετάλλευσης του ακινήτου να κατασκευάσει επί του ακινήτου 

αυτού κτίριο ή να ανακαινίσει ή να επισκευάσει ήδη υφιστάμενο κτίριο ή άλλη κατασκευή 

με βάση τις λειτουργικές προδιαγραφές, τις προδιαγραφές κτιρίου ή άλλες ειδικές 

προδιαγραφές και με ταυτόχρονη συμφωνία μίσθωσης του συνόλου ή τμήματος του 
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ακινήτου από το Δημόσιο. Η σύμβαση δύναται να έχει διάρκεια έως ενενήντα εννέα (99) 

έτη. Στην έννοια της κατασκευής υπάγεται και η σχετική μελέτη αυτής, καθώς και οι 

περιπτώσεις ανακατασκευής, αποπεράτωσης, ανακαίνισης, επέκτασης ή πραγματοποίησης 

μετατροπών σε υφιστάμενο κτίριο και οι σχετικές μελέτες αυτών. 

γ) η εκ μέρους του Δημοσίου μίσθωση ακινήτου ή κτιρίου προς κατασκευή, με διάρκεια άνω 

των δώδεκα (12) ετών και μέχρι ενενήντα εννέα (99) έτη. 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του παραπάνω νόμου, η Διυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων 

είναι αρμόδια να αποφασίζει, εφόσον, όμως, η αρμοδιότητα για την αξιοποίηση έχει μεταβιβασθεί 

στην Κτηματική Εταιρεία Δημοσίου, και τότε εκείνη έχει το δικαίωμα έγκρισης. Σε κάθε 

περίπτωση, ωστόσο, διενεργείται ανοιχτός δημόσιος διαγωνισμός.  

 

Τα παραπάνω στοιχεία μαρτυρούν το λόγο που το δημόσιο δεν έχει εισέλθει ιδιαίτερα δυναμικά 

στην διαδικασία της αντίστροφης χρηματοδοτικής μίσθωσης, καθώς φάνηκε ότι τα πλεονεκτήματα 

που προσφέρει, δεν έχουν τον ίδιο αντίκτυπο στην λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών όπως τις 

γνωρίζουμε. Επιπλέον η μέθοδος αυτή δεν είχε ιδιαίτερη επιτυχία ούτε στην περίπτωση της 

αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Αγγλικού δημοσίου, διότι οι διευθυντές των τοπικών 

οργανισμών απέφευγαν την πώληση καθόσον θεωρούσαν ότι μια τέτοια επιλογή δεν συντελούσε 

στην αειφόρο ανάπτυξη και υπονόμευε το μέλλον των παιδιών τους. 

 

3.4 Κτηματική Εταιρία του Δημοσίου (ΚΕΔ)   

Η Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου συστάθηκε με τον Ν.973/1979 ως Νομικό Πρόσωπο 

Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) με έδρα την Αθήνα και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού 

Οικονομικών. Έχει σκοπό την: 

α) Απογραφή, χαρτογράφηση και κτηματογράφηση των ακινήτων του Δημοσίου 

(συμπεριλαμβανομένου και της περιουσίας του ΤΕΘΑ). 

β) Διοίκηση και αξιοποίηση των ακινήτων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου 

Οικονομικών καθώς και των Υπουργείων Γεωργίας και Εθνικής Άμυνας εφόσον οι 

αντίστοιχοι φορείς, κατόπιν αποφάσεως του οικείου υπουργού, αναθέσουν στην ΚΕΔ την 

αξιοποίηση των ακινήτων αρμοδιότητάς τους. 

γ) Επιλογή των κατάλληλων ακινήτων προς κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των Δημόσιων 

πολιτικών και στρατιωτικών υπηρεσιών. 
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δ) Πώληση και ανταλλαγή των υπαρχόντων ακινήτων προκειμένου να αποκτηθούν άλλα, 

προσφορότερα για την ικανοποίηση των στεγαστικών αναγκών του Δημοσίου, την 

αποκατάσταση προσφύγων - ακτημόνων - ιδιωτών και τη διαμόρφωση ζωνών καλλιέργειας. 

ε) Χρησιμοποίηση του προϊόντος, που προέρχεται από την πώληση ακινήτων, για την 

χρηματοδότηση έργων, στα πλαίσια κρατικών προγραμμάτων καθώς και για την ανέγερση 

δημοσίων κτιρίων. 

στ) Αξιοποίηση δημόσιων εκτάσεων με την ανάθεση σε τρίτους, σύμφωνα με τις εκάστοτε 

ισχύουσες διατάξεις, μελετών πολεοδόμησης για οικιστικές και λοιπές χρήσεις. 

 

Η ΚΕΔ διατηρεί αρχείο με όλα τα ακίνητα που ανήκουν σε φορείς του δημοσίου και ενημερώνεται 

για οποιαδήποτε μεταβολή επέρχεται στην κατάσταση της περιουσίας τους και μεριμνά για την 

ανεύρεση, καταγραφή και προστασία των ακινήτων του Δημοσίου. Σύμφωνα με το άρθρο 6 του 

ιδρυτικού νόμου, μπορεί να μισθώνει, να εκποιεί ή να ανταλλάοει ακίνητα μέσω δημόσιου 

διαγωνισμού, ενώ κατά το άρθρο 7, της παρέχεται η αρμοδιότητα να προβαίνει σε απαλλοτριώσεις 

υπέρ του Δημοσίου για τη στέγαση δημόσιων υπηρεσιών και γενικότερα την κατασκευή έργων 

δημοσίας ωφέλειας. 

 

Παράλληλα, με τον Ν.3130/2003 παραχωρήθηκε στην ΚΕΔ η αρμοδιότητα να εγκρίνει τους 

δημόσιους μειοδοτικούς διαγωνισμούς, που διενεργούν όλες οι δημόσιες υπηρεσίες, προκειμένου 

να μισθώσουν κτίρια για να στεγαστούν. Αυτή την περίοδο (Δεκ 2010) έχουν αρχίσει να 

κυκλοφορούν, στον ειδικό και μη τύπο, πολλά σενάρια για την αξιοποίηση της δημόσιας ακίνητης 

περιουσίας και τη βοήθεια που θα δώσει μια τέτοια κίνηση στην προσπάθεια της χώρας να 

ανταπεξέλθει στο μεγάλο εξωτερικό χρέος. Στα πλαίσια αυτών των ανακοινώσεων και διαρροών 

ετοιμάζεται μια πανίσχυρη "Γενική Γραμματεία”, που θα στελεχωθεί από ειδικούς του χώρου και 

θα αναλάβει την ταχεία εκμετάλλευση των ακινήτων της ΚΕΔ. Αν και ο λόγος δημιουργίας μιας 

επιπλέον υπηρεσίας δεν είναι ιδιαίτερα κατανοητός, εντούτοις αναμένονται εξελίξεις στο θέμα. 

 

3.5 Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και Real Estate 

Η αγορά ακίνητης περιουσίας περιλαμβάνει αγοραπωλησίες, χρηματοδοτικές μισθώσεις, 

υποθήκευση γης και κτιρίων και η λειτουργία της είναι παρόμοια με οποιαδήποτε άλλη αγορά. Ένα 

από τα χαρακτηριστικά της αγοράς του Real Estate, όπως έχει προαναφερθεί, είναι οι απαιτήσεις σε 

σημαντικά κεφάλαια. Οι συναλλασσόμενοι είναι κατά κύριο λόγο ιδιώτες αλλά υπάρχουν και οι 
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περιπτώσεις όπου το Δημόσιο εμφανίζεται είτε ως αγοραστής είτε ως μισθωτής. Ο νομοθέτης έχει 

προβλέψει την περίπτωση συνεργασίας των δύο τομέων. 

 

Η Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), όπως αναφέραμε σε προηγούμενο κεφάλαιο, 

εξυπηρετεί σκοπούς που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Δημοσίου και επιτρέπει την ανάθεση της 

εξυπηρέτησης των δημοσίων αναγκών και σε ιδιώτες. Το Δημόσιο δεν απέχει από τη 

δραστηριότητα εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος, αλλά συμμετέχει με διαφορετική μορφή 

σε σύγκριση με την κλασική ικανοποίηση δημόσιων αναγκών. Έτσι, στην προσπάθεια της 

συνεχούς οικονομικής ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας, η ΣΔΙΤ παρουσιάζεται ως ένα δυνατό 

όπλο στη φαρέτρα των κυβερνήσεων, καθώς μπορεί να συμβάλει στην ελάφρυνση των κρατικών 

προϋπολογισμών και στη μετάθεσης της οικονομικής επιβάρυνσης των δημοσίων φορέων.  

 

Ο ιδιωτικός τομέας, συμμετέχοντας και χρηματοδοτώντας την κατασκευή και λειτουργία των 

υποδομών, καλείται να προσφέρει κεφάλαια, που σε διαφορετική περίπτωση θα έπρεπε να 

αντληθούν από τα κρατικά ταμεία, γεγονός που με τη σειρά του θα οδηγούσε σε μεγαλύτερη 

φορολογική επιβάρυνση. Παράλληλα, αναλαμβάνει, μέσω της εξασφάλισης της χρηματοδότησης 

του έργου, τον κίνδυνο της μεταβλητότητας των επιτοκίων. Έτσι, το Δημόσιο όχι μόνο αποφεύγει 

την οικονομική (δανειακή) επιβάρυνση αλλά μπορεί να επιδιώξει και οικονομικό όφελος. Αυτό 

μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την ευελιξία και αποδοτικότητα των ιδιωτικών επιχειρήσεων σε 

ζητήματα που άπτονται του κόστους. Οι δημόσιοι φορείς δεν είναι συνηθισμένοι να δρουν υπό το 

πρίσμα της ιδιωτικής οικονομίας. Μπορούν όμως μέσω ΣΔΙΤ να εκμεταλλευτούν τις ικανότητες 

των ιδιωτικών επιχειρήσεων όσον αφορά την κοστολόγηση και την επίτευξη λογικού περιθωρίου 

κέρδους. 

 

Ένα ακόμη όφελος που μπορεί να προκύψει είναι η συμπίεση του κόστους σε σύγκριση με τα 

δημόσια έργα, καθόσον ο ιδιώτης συμμετέχει ενεργά και αναλαμβάνει κινδύνους στη διενέργεια 

της σύμπραξης. Επωμίζεται την ευθύνη της αποδοτικότητας του έργου, της απόσβεσης του κόστους 

καθώς αυτά τα στοιχεία θα επιτρέψουν την επίτευξη ικανοποιητικού περιθωρίου κέρδους. Μέσα 

από τη συμπίεση του κόστους και την ειλικρινή οριοθέτηση των στόχων επέρχεται η 

επιχειρηματική αποτελεσματικότητα. Μέσω των ΣΔΙΤ το Δημόσιο αποκτά εμπειρία και 

εξοικειώνεται με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας. Αυτό με τη 

σειρά του οδηγεί σε αναζήτηση, από μέρους των δημοσίων φορέων, νέων τρόπων ικανοποίησης 
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των αναγκών των πολιτών. Η αποτελεσματικότητα εισέρχεται ως έννοια και σκοπός σε κάθε 

δραστηριότητα των αρμόδιων φορέων. Οι δημόσιοι φορείς βελτιώνονται όσον αφορά τον τρόπο 

διαχείρισης των θεμάτων τους και γίνονται πιο ανταγωνιστικοί προς αναζήτηση των βέλτιστων 

λύσεων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  4ο 

 
4. Ταμείο Εθνικού Στόλου (ΤΕΣ) 

Η αναβάθμιση της επιχειρησιακής ικανότητας των Ε.Δ. και ειδικότερα του Π.Ν., ενδιέφερε και 

απασχολούσε πάντα, όχι μόνο το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αλλά και τους απλούς πολίτες, οι 

οποίοι έτρεφαν ανέκαθεν ιδιαίτερη αγάπη και εκτίμηση για το Πολεμικό Ναυτικό της Χώρας μας. 

Στην προσπάθειά της βελτίωσης της επιχειρησιακής ικανότητας του Π.Ν., σημαντικό ρόλο 

κλήθηκαν να διαδραματίσουν τα Εθνικά Κληροδοτήματα (Κοινωφελείς Περιουσίες), τα οποία με 

την οργάνωσή, εποπτεία και την εν γένει διαχείριση τους από το Ταμείο Εθνικού Στόλου, 

αποτέλεσαν και αποτελούν παράγοντα ενίσχυσης του Στόλου και του Π.Ν. γενικότερα.    

 

Με τον όρο «Εθνικά κληροδοτήματα» ή «Κοινωφελείς Περιουσίες», εννοούμε κάθε περιουσία που 

καταλείπεται με δωρεά, κληρονομία ή κληροδοσία προς εκπλήρωση σκοπών κοινής ωφελείας. Ο 

όρος αυτός κρινόμενος από την άποψη της νομικής διατύπωσης, σημαίνει τις παροχές ωφελημάτων 

που εξυπηρετούν κυρίως εθνικούς σκοπούς, ωστόσο αφορά επίσης και τις υπέρ σκοπών κοινής 

ωφέλειας καταλειπόμενες περιουσίες.  

 

 

Εικ. 1 : Κτίριο ιδιοκτησίας Τ.Ε.Σ. επί της οδού Παλλάδος 24-26, Αθήνα. 

Κατασκευάστηκε με δαπάνες Τ.Ε.Σ. επί οικοπέδου κληρονομιάς Κυράτσως Παπαγεωργάκη. 

  

Ως εκ τούτου ο όρος δηλώνει το εθνωφελές της φύσης του, εφόσον οι περιουσίες, οι 

καταλειπόμενες για εθνικούς σκοπούς, ενδιαφέρουν και εξυπηρετούν το έθνος, διότι ικανοποιούν 

τις πιο ζωτικές και ευγενέστερες ανάγκες της Ελληνικής κοινωνίας, όπως εκείνες της εθνικής 

ασφάλειας και ανεξαρτησίας. 
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4.1 Σημασία των Εθνικών Κληροδοτημάτων για το Ελληνικό Κράτος 

Η δια διαθήκης ή δωρεάς διάθεση περιουσιακών στοιχείων υπέρ κοινωφελών σκοπών ισοδυναμεί, 

από οικονομικής άποψης, με εκούσια μερική ή και ολική κοινωνικοποίηση της ατομικής 

ιδιοκτησίας του διαθέτη ή δωρητή.  

 

 

Εικ. 2 : Κτίριο ιδιοκτησίας Τ.Ε.Σ. επί της οδού Φειδίου 10, Αθήνα. 

Κατασκευάστηκε με δαπάνες Τ.Ε.Σ. επί οικοπέδου κληρονομιάς Δημητρίου Πλατύκα, με ειδικό σκοπό το 

Ταμείο Εθνικού Στόλου να εγκαταστήσει τα γραφεία Διοίκησής του. 

  

Μέσω του θεσμού των εθνικών κληροδοτημάτων, περιουσίες που δημιουργήθηκαν στα πλαίσια της 

ελεύθερης οικονομίας, συνήθως από δραστήρια οικονομικώς άτομα, δεν μεταβιβάζονται στους 

φυσικούς κληρονόμους τους, αλλά περιέρχονται άμεσα στο Π.Ν.-Τ.Ε.Σ. και έμμεσα στο κοινωνικό 

σύνολο που ωφελείται από την επιτέλεση των εθνικών σκοπών και έργων του Π.Ν. Το Κράτος 

μέσω αυτών (Εθνικών Κληροδοτημάτων) έχει τη δυνατότητα να ασκεί αφενός περισσότερη 

κοινωνική πολιτική και αφετέρου να εξοικονομεί κρατικά έσοδα, τα οποία μπορεί να διαθέσει για 

άλλες δημόσιες επενδύσεις, προωθώντας γενικότερα την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. 

 

Γενικότερα με τους πόρους των περιουσιακών στοιχείων των κληροδοτημάτων εκτελούνται 

σημαντικά κοινωφελή έργα σε όλη την επικράτεια, κατασκευάζονται νοσοκομεία, γηροκομεία, 

εκκλησίες, σχολεία,  πνευματικά κέντρα, χορηγούνται υποτροφίες, εκπονούνται επιστημονικές 
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μελέτες και έρευνες, ενισχύονται οικονομικά αδύνατοι πολίτες και γενικότερα ανυψώνεται το 

βιοτικό και πολιτιστικό επίπεδο του λαού.   

 

Εικ. 3 : Κτίριο συνιδιοκτησίας Τ.Ε.Σ. & Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών  

επί της οδού Πανός 6, Αθήνα (Κληροδότημα Ιωάννη Βαρύκα). 

 

4.2 Ιστορική Αναδρομή 

Ο πατριωτισμός και η κοινωνική αλληλεγγύη που χαρακτηρίζουν τους Έλληνες διαφαίνονται σε 

όλη την ιστορική πορεία του ελληνισμού και εκφράζονται όχι μόνο με την αφιέρωση της ίδιας τους 

της ζωής αλλά και με την προσφορά περιουσίας για την εκτέλεση κοινωφελών σκοπών και έργων. 

 

 

Εικ. 4 : Κτίριο ιδιοκτησίας Τ.Ε.Σ. επί της οδού Ροδόπης 10, 

Θρακομεκεδόνες (Κληροδότημα Κων/νου Σταμούλη). 

 

Οι απαρχές των «Εθνικών Κληροδοτημάτων» ανιχνεύονται από τους πρώτους ιστορικούς χρόνους 

της αρχαιότητας κυρίως με τη μορφή χορηγιών, εξελίσσονται κατά τη διάρκεια των ελληνιστικών 

χρόνων, αλλά και την περίοδο του Βυζαντίου και κάνουν ακόμα εντονότερη την παρουσία τους 

κατά την περίοδο της δουλείας του Έθνους από τους Οθωμανούς. Είναι τότε ακριβώς που ο Π. 
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Σέκερης χρηματοδοτεί την Φιλική Εταιρεία και  ιδρύεται η Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης και 

αναδεικνύονται τα Ιωάννινα σε σημαντικό εκπαιδευτικό κέντρο της υπόδουλης Ελλάδος. 

Αποκορύφωμα όμως αυτής της εξέλιξης του θεσμού αποτελεί η εμφάνιση σημαντικών 

κληροδοτημάτων, μετά την Ανεξαρτησία του Έθνους, που συντέλεσαν στην αναγέννησή του. Είναι 

γνωστά σε όλους τα έργα μεγάλων ευεργετών, όπως το Ζάππειο μέγαρο, το Αρσάκειο, το 

Τοσίτσειο, η Ακαδημία, το Πανεπιστήμιο, το Πολυτεχνείο, το Αστεροσκοπείο, η Εθνική 

Βιβλιοθήκη, το Αρχαιολογικό Μουσείο, το Βαρβάκειο, η Ριζάρειος Σχολή το ίδρυμα Μποδοσάκη - 

Αθανασιάδη,  το ίδρυμα Α. Μπότση και πολλά άλλα. 

 

Η αναγκαιότητα για την ίδρυση του ΤΕΣ χρονολογείται από τα πρώτα έτη απελευθέρωσης του 

νεότερου ελληνικού κράτους, ήτοι όταν το 1866 με ιδιωτική πρωτοβουλία του Ναυάρχου Κων/νου 

Νικόδημου, ιδρύθηκε η «Εταιρεία (Επιτροπή) προς Σχηματισμό Εθνικού Στόλου», σκοπός της 

οποίας ήταν η απόκτηση κεφαλαίων για ναυπήγηση Πολεμικών Πλοίων. Πόροι της εν λόγω 

επιτροπής ήταν οι δωρεές κυρίως ομογενών του εξωτερικού και τα έσοδα από την κυκλοφορία του 

«Λαχείου Εθνικού Στόλου», το οποίο καθιερώθηκε το 1871. 

 

Επειδή το έργο της «Εταιρείας προς Σχηματισμό Εθνικού Στόλου» ήταν πολύ επωφελές για το 

ελληνικό κράτος, αποφασίστηκε η διάλυση της εν λόγω επιτροπής το 1901, και η παράδοση της 

μέχρι τότε περιουσίας της (κινητής και ακίνητης) στο «Ταμείο Εθνικού Στόλου», το οποίο 

ιδρύθηκε το 1900 με τον Ν. ΒΨΟΔ/1900, με σκοπό την ενίσχυση των Ναυτικών Δυνάμεων του 

Ελληνικού Κράτους. Ο κύριος σκοπός του Ταμείου Εθνικού Στόλου είναι η αγορά μάχιμων 

πολεμικών πλοίων και λοιπού πολεμικού υλικού και υποστήριξη ναυτικών εγκαταστάσεων, 

γεγονός που δηλώνει το προφανές της σκοπιμότητας συνέχισης της λειτουργίας του (και όχι 

κατάργησή του ή συγχώνευσής), καθόσον αυτός ικανοποιεί μία από τις πιο ζωτικές και 

ευγενέστερες ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, όπως εκείνη που σχετίζεται με την εθνική 

ασφάλεια και τη δημιουργία ισχυρού Εθνικού Στόλου. 
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Εικ. 5 : Κτίριο ιδιοκτησίας Τ.Ε.Σ. επί της οδού Καλλέργη 21, Νέο Φάληρο. Κατασκευάστηκε με δαπάνες 

Τ.Ε.Σ. επί οικοπέδου κληρονομιάς Πέτρου Μαυρομιχάλη Παπαγεωργάκη. 

 

Το 1925 συστήθηκε από την Βουλή των Ελλήνων η «Μεγάλη Επιτροπή Οικονομιών» υπό τον κ. 

Αθανάσιο Ευταξία, με σκοπό να εισηγηθεί εκείνες τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις στο Υπουργείο 

των Ναυτικών (νυν ΥΠΕΘΑ), που θα είχαν ως αποτέλεσμα την επίτευξη οικονομιών. Στο πλαίσιο 

του έργου της υπόψη επιτροπής διερευνήθηκε και το ζήτημα της σκοπιμότητας ή μη, της 

διατήρησης του ΤΕΣ, αφού η ίδια επιτροπή της Βουλής το ίδιο έτος, είχε αποφασίσει την 

κατάργηση του Ταμείου Εθνικής Άμυνας (ΤΕΘΑ/ΓΕΣ). Ωστόσο όταν η αρμόδια υποεπιτροπή και 

μέσω αυτής η «Μεγάλη Επιτροπή Οικονομιών» της Βουλής, έλαβε γνώση των δραστηριοτήτων του 

Ταμείου, έκρινε ότι η κατάργησή του όχι μόνο δεν θα προσπόριζε στο Δημόσιο καμία άξια λόγου 

οικονομία, αλλά αντιθέτως θα γινόταν αιτία σοβαρότατης ζημίας προς το ελληνικό δημόσιο, διότι 

θα ανακοπτόταν το ρεύμα της προθυμίας του κοινού και κυρίως του μεγαλόδωρου ομογενούς 

στοιχείου στις χορηγίες και δωρεές (Εθνικά Κληροδοτήματα), καθόσον το ΤΕΣ ήταν το 

προσφιλέστερο στο κοινό από κάθε άλλο ίδρυμα στην χώρα. Ελήφθη τότε η απόφαση να μην 

επηρεαστεί το πολύτιμο αυτό ίδρυμα, αλλά αντίθετα να ενισχυθεί κατά το εφικτό. 

 

Το 1965, στο πλαίσιο των διεργασιών επανεξέτασης του «Συμβουλίου και Επιτροπών του 

Δημοσίου», σύμφωνα με το Ν.Δ.  4352/1964 (ΦΕΚ135/Α/1964) «Περί Διατάξεων αφορουσών τους 

Δημόσιους Υπαλλήλους, ως και Περί Καταργήσεως Συμβουλίων, Επιτροπών των Δημοσίων 

Υπηρεσιών κλπ), καθώς και σύμφωνα με το Β.Δ. 401/1965 (ΦΕΚ93/Α/29-5-65), επίσης 

αποφασίστηκε από την τότε Βουλή των Ελλήνων η μη σκοπιμότητα κατάργησης του ΤΕΣ, λόγω 

του εθνοφελούς έργου και αποστολής του. 
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Εικ. 6 : Αγροτεμάχια ιδιοκτησίας Τ.Ε.Σ. στην περιοχή Καπανδριτίου, Νομ. Αττικής  

(Κληροδότημα Κυράτσως Παπαγεωργάκη). 

 

Παρά τις οικονομικές κρίσεις που διήλθε η Χώρα και τους δύο Παγκόσμιους Πολέμους στα 113 

έτη λειτουργίας του ΤΕΣ, ουδέποτε συγχωνεύτηκε ή καταργήθηκε σε αντίθεση με τα άλλα δύο 

ταμεία των ΕΔ (ΤΕΘΑ-ΤΑΑ). Κατά τη διάρκεια της αδιάλειπτης λειτουργίας του μέχρι σήμερα, το 

ΤΕΣ μέσω των Εθνικών Κληροδοτημάτων που διαχειρίζεται έχει επιτύχει την αποστολή του και 

έχει συντελέσει, ειδικά στις περιόδους κρίσεων, στην σημαντική ενίσχυση του Πολεμικού 

Ναυτικού και όχι μόνο. 

 

Πολύ συνοπτικά αναφέρεται παρακάτω ένα μικρό πλην όμως ενδεικτικό τμήμα της μεγάλης 

προσφοράς του ΤΕΣ στο ΠΝ και το κοινωνικό σύνολο γενικότερα : 

 Όλες οι προσκτήσεις Πολεμικών Πλοίων για την δημιουργία αξιόμαχου και νικηφόρου, 

κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους, Εθνικού Στόλου, έγιναν  μέσω του ΤΕΣ.  

 Κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου συνεισέφερε στην ενίσχυση του ΠΝ για την πολεμική 

προετοιμασία της χώρας για το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, με την απόκτηση των 

Αντιτορπιλικών «Βασίλισσα Όλγα» και «Βασιλεύς Γεώργιος» (1938), καθώς και με την 

προμήθεια πολεμικού υλικού υψηλής αξίας. 

 Με δαπάνες του ΤΕΣ, και όχι του ελληνικού δημοσίου, απαλλοτριώθηκαν εκτάσεις 

αναγκαίες για την επάκτια άμυνας της Χώρας (Ν.Ο. Αιγίνης, Ν.Ο. Αράξου). 

 Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο το ΤΕΣ διέθεσε μεγάλα ποσά για την ανοικοδόμηση και 

συντήρηση των κατεστραμμένων από τον πόλεμο εγκαταστάσεων του ΠΝ. 
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 Με ιδίους πόρους, αξιοποιώντας το Κληροδότημα Μαρτινέγκο, ολοκληρώθηκε η 

κατασκευή και ο εξοπλισμός του Νοσοκομείου Στελεχών ΠΝ (Ν.Ν.Α.). 

 Από πόρους του ΤΕΣ και χωρίς κρατική ενίσχυση, αγοράστηκαν εκτάσεις για την 

δημιουργία των Ναυτικών Σταθμών στα νησιά του Αιγαίου, ενώ βελτιώθηκαν οι υποδομές 

των Ναυστάθμων του ΠΝ και του ΝΝΑ. 

 Την περίοδο 1974-1980 ήταν τεράστια η συνεισφορά των Ελλήνων προς το ΤΕΣ, ώστε να 

ενισχυθεί το Πολεμικό Ναυτικό για την υποστήριξη των εθνικών συμφερόντων της Χώρας, 

μετά τα γεγονότα της Κύπρου. 

 Συμμετείχε με τις προσόδους του στην πρόσκτηση Πολεμικών Πλοίων την περίοδο 1987-

1993 και συγκεκριμένα για την ναυπήγηση πέντε (5)  Αρματαγωγών, τεσσάρων (4) 

Φρεγατών τ. «ΜΕΚΟ», δύο (2) ΠΑΘ και τον εκσυγχρονισμό πέντε (5) παλαιότερων 

Αντιτορπιλλικών. 

 Η κοινωνική συνεισφορά του ΤΕΣ αποτυπώνεται στη διάθεση δια απαλλοτριώσεως 

μεγάλων εκτάσεων ιδιοκτησίας του που προήλθαν από την κληρονομιά των Κυράτσως 

Παπαγεωργάκη και της κόρης της Ελένης Κέκεση, για τη δημιουργία της λίμνης Μαραθώνα 

(1930). Ένα έργο υποδομής πολύ σημαντικό μέχρι σήμερα. 

 Επίσης εκτάσεις από την ακίνητη περιουσία του ΤΕΣ απαλλοτριώθηκαν για εγκαταστάσεις 

ακτημόνων καλλιεργητών στις περιοχές Καπανδριτίου και Βαρνάβα (1930). 

 

4.3 Νομικό και Νομολογιακό Πλαίσιο Τ.Ε.Σ. 

Το Ταμείο Εθνικού Στόλου διέπεται από τους εξής Νόμους και Διατάγματα : 

 Π.Δ. της 24 Οκτ/2 Νοε 1931 (ΦΕΚ 377/Α/1931), με το οποίο κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο 

κείμενο η μέχρι τότε νομοθεσία περί ΤΕΣ, με τον τίτλο Κωδικοποιημένος Νόμος 4944/1931 

«Περί Ταμείου Εθνικού Στόλου». 

 Π.Δ. της 2 Μαρ/16 Απρ 1934 (ΦΕΚ 130/Α/1934) «Περί Εκτελέσεως του Κωδ. Ν. 4944/31». 

 Α.Ν. της 24/25 Ιαν 1936 (ΦΕΚ 59/Α/1936) «Περί Διοικήσεως και Λειτουργίας του ΤΕΣ», 

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8, παρ. 2 του Ν. 2109/92 (ΦΕΚ 205 Α’/29-12-1992) και 

με το άρθρο 12 του Ν. 2448/ (ΦΕΚ 279/Α/1996). 

 Α.Ν. 768 της 1/8 Ιουλ 1937 (ΦΕΚ 260/Α/1937) «Περί Καθορισμού Διατάξεων Όσον 

Αφορά τα επί των Ακινήτων Δικαιώματα του ΤΕΣ». 

 Α.Ν. 2243 της 15/49 Μαρτ. 1940 (ΦΕΚ 95/Α/1940) «Περί Διαθέσεως Βοηθητικών Πλοίων 

δια Κρατικάς ή Εμπορικάς Μεταφοράς». 
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 Ν.Δ. 769 της 14/21 Δεκ 1970 (ΦΕΚ 280/Α/1970)  «Περί Κυριότητος των υπέρ του 

Δημοσίου και Δαπάνες των Ταμείων Εθνικής Αμύνης και Εθνικού Στόλου Αναγκαστικώς 

Απαλλοτριωθέντων Ακινήτων».  

 Ν.Δ. 93 της 28/31 Ιουλ 1973 (ΦΕΚ 169/Α/1973) «Περί Συμπληρώσεως των Διατάξεων περί 

Εκμισθώσεως Ακινήτων των Ταμείων Εθνικής Αμύνης, Εθνικού Στόλου και Αεροπορικής 

Αμύνης». 

 Ν.Δ. 478 της 27 Ιουν/2 Ιουλ 1974 (ΦΕΚ 187/Α/1974) «Περί Τροποποιήσεως και 

Συμπληρώσεως της Περί των Ταμείων Εθνικής Αμύνης, Εθνικού Στόλου και Αεροπορικής 

Αμύνης Νομοθεσίας». 

 Την ισχύουσα νομοθεσία «Περί Εθνικών Κληροδοτημάτων» σε ότι αφορά τις 

καταλειπόμενες  κληρονομιές και δωρεές (Ν. 4182/2013). 

 

Το ΤΕΣ υπάγεται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), μέσω του ΓΕΝ και αποτελεί 

ανεξάρτητη υπηρεσία του ΠΝ. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2515/1979 Απόφαση του ΣτΕ, το ΤΕΣ 

έχει την νομική μορφή της «Αποκεντρωμένης Δημόσιας Υπηρεσίας» (και όχι του Νομικού 

Προσώπου Δημοσίου Δικαίου), και λειτουργεί με μορφή «Ειδικού Ταμείου», με αποκλειστική 

αποστολή την συμπλήρωση των Ναυτικών του Κράτους Δυνάμεων. Η περιουσία (κινητή και 

ακίνητη) του ΤΕΣ έχει χαρακτηριστεί από τον ιδρυτικό του νόμο ως «Εθνική» και διέπεται από τις 

διατάξεις περί ΤΕΣ, Δημοσίου Λογιστικού, Δημοσίων Κτημάτων και Εθνικών Κληροδοτημάτων 

και ως εκ τούτου απολαμβάνει κάθε προνόμιο που έχει θεσπιστεί για την δημόσια περιουσία. 

 

Λόγω της προαναφερόμενης νομικής μορφής, το ΤΕΣ απαλλάσσεται από την καταβολή φόρων και 

τελών χαρτοσήμου, ενώ επί της περιουσίας του εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί 

διώξεως των δημοσίων οφειλετών δια τους προς το Ταμείο εξ’ οιασδήποτε αιτίας οφειλέτες (άρθρο 

5, Ν. 4944/1931). Δεν δέχεται επιχορηγήσεις και κατά συνέπεια δεν επιβαρύνει τον κρατικό 

προϋπολογισμό, ενώ είναι βιώσιμη δημόσια υπηρεσία καθ’ όλο το διάστημα λειτουργίας του (116 

έτη). Διοικείται σε πρώτο βαθμό από το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο (Α/ΓΕΝ, ΝΣΚ/ΥΕΘΑ, ΔΚΓ, 

Δ/ΤΕΣ, ΓΕΝ/Δ1, ΓΕΝ/Ε1) και σε δεύτερο βαθμό από την Ανωτάτη Διοικούσα Επιτροπή (ΥΕΘΑ, 

Υπ. Οικονομικών, Α/ΓΕΝ). Η ακίνητη περιουσία ΤΕΣ συνίσταται κυρίως στα Εθνικά 

Κληροδοτήματα. Η προστασία των Εθνικών Κληροδοτημάτων είναι τόσο μεγάλη για το ελληνικό 

κράτος ώστε αυτά προστατεύονται από το σύνταγμα (άρθρο 109, Σύνταγμα της Ελλάδας). 
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Η αξιοποίηση και εν γένει διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του ΤΕΣ υλοποιείται σύμφωνα με το 

υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο (Ν. 4182/13), το οποίο εφαρμόζεται για την αξιοποίηση όλης της 

δημόσιας περιουσίας του Ελληνικού Κράτους. Σύμφωνα με την απόφαση υπ’ αριθμ. 1338/2010 του 

Αρείου Πάγου το νομικό καθεστώς που διέπει το ΤΕΣ είναι τόσο ισχυρό και προστατεύει επαρκώς 

την ακίνητη περιουσία του, ώστε εφαρμόζεται και επί των ακινήτων των Ιερών Μονών. Από την 

υπ’ αριθμ. 317/2003 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ, προκύπτει ότι ο σκοπός του ΤΕΣ «ανάγεται στον 

πυρήνα της κρατικής εξουσίας και αναφέρεται σε όλο το φάσμα των θεμάτων που σχετίζονται με 

τη διαμόρφωση της αμυντικής πολιτικής της χώρας και την αποστολή εν γένει, την οργάνωση και 

την πολεμική ετοιμότητα των Ε.Δ. αυτής, η αρχηγία των οποίων έχει δοθεί από το Σύνταγμα στο 

Πρόεδρο της Δημοκρατίας, η δε διοίκηση αυτών στην Κυβέρνηση». 

 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 109/2001 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ έχει τόσο μεγάλη σημασία ο 

επιδιωκόμενος από το ΤΕΣ σκοπός, ώστε η διοίκηση του ΤΕΣ έχει ανατεθεί δια του άρθρου 1 του 

Α.Ν. 24/1936, σε Διοικούσα Επιτροπή της οποίας αρχικώς προΐστατο ως πρόεδρος ο «Πρόεδρος 

του Υπουργικού Συμβουλίου» και σήμερα (άρθρο 12 Ν. 2448/96) ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. 

Σύμφωνα με την πρόβλεψη της παρ. 6 του άρθρου 2 του Ν. 2469/1997 με Προεδρικά Διατάγματα 

που προτείνονται από τους Υπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, 

Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, συγχωνεύονται ή καταργούνται Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. ή 

μέρος της δραστηριότητας αυτών ή μετατρέπονται σε Ν.Π.Ι.Δ. ή σε Α.Ε. 

 

Με την υπ’ αριθμ. 109/2001 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ, προκύπτει ότι το ισχύον νομικό καθεστώς 

λειτουργίας του ΤΕΣ ως «δημόσιας υπηρεσίας εν αποκεντρώσει», το προστατεύει συγκριτικά με τα 

Νομικά Πρόσωπα από το γεγονός να μετατραπεί περαιτέρω σε Α.Ε. στο πλαίσιο των διατάξεων της 

παρ. 6 του άρθρου 2 του Ν. 2469/1997. Το ΤΕΣ είναι η μόνη υπηρεσία του ΥΠΕΘΑ που διεκδικεί 

ακίνητα στο εξωτερικό (Τουρκία, Αίγυπτος, Γεωργία), τα οποία βρίσκονται υπό εκκαθάριση. 

  

4.4 Περιουσία Τ.Ε.Σ. 

Η περιουσία (κινητή και ακίνητη) του ΤΕΣ έχει χαρακτηριστεί από τον ιδρυτικό του νόμο ως 

«Εθνική» και διέπεται από τις διατάξεις περί ΤΕΣ, Δημοσίου Λογιστικού, Δημοσίων Κτημάτων και 

Εθνικών Κληροδοτημάτων και ως εκ τούτου απολαμβάνει κάθε προνόμιο που έχει θεσπιστεί για 

την δημόσια περιουσία. 
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Εικ. 7 : Κτίριο ιδιοκτησίας Τ.Ε.Σ. επί της οδού Παλλάδος 32, Αθήνα.  

Κατασκευάστηκε με δαπάνες Τ.Ε.Σ. επί οικοπέδου κληρονομιάς Κυράτσως Παπαγεωργάκη. 

 

Τα εθνικά κληροδοτήματα του ΤΕΣ αφορούν κυρίως: 

α. Αστικά ακίνητα ιδιοκτησίας ή συνιδιοκτησίας ΤΕΣ. 

β. Αγροτικά ακίνητα ιδιοκτησίας ή συνιδιοκτησίας ΤΕΣ. 

γ. Αστικά ακίνητα στο εξωτερικό. 

δ. Ακίνητα ιδιοκτησίας ΤΕΣ στα οποία στεγάζονται Ναυτικές Υπηρεσίες του ΠΝ. 

 

Το ΤΕΣ διαπιστώνεται μέχρι σήμερα ήτοι για 113 χρόνια, ότι είναι βιώσιμος φορέας διότι η 

ακίνητη περιουσία του, η οποία ως προαναφέρθηκε συνίσταται ως επί το πλείστον από Εθνικά 

Κληροδοτήματα έχει έσοδα. Αυτό σημαίνει ότι τα ακίνητα του ΤΕΣ έχουν σημαντική εμπορική και 

μισθωτική αξία. Παρά την παρατεταμένη οικονομική συγκυρία και κρίση που διέρχεται η χώρα 

μας, το ΤΕΣ σήμερα (2016) μισθώνει το 90% περίπου των αστικών ακινήτων του. Παράλληλα, 

πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι παρά την απώλεια σημαντικού μέρους της κινητής περιουσίας του που 

προκλήθηκε από την ερήμην συμμετοχή του Ταμείου στο PSI+, τα εθνικά κληροδοτήματα του 

ταμείου αποτελούν την ατμομηχανή δημιουργίας προσόδων, με αποτέλεσμα την αδιάλειπτη 

υποστήριξη του ΠΝ. 

 

Το παραπάνω γεγονός οφείλεται στην προσπάθεια που γίνεται από το προσωπικό για την 

βελτιστοποίηση της διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας του Ταμείου και την αναβάθμιση της 

λειτουργικότητας των ακινήτων του, επενδύοντας σε βελτίωση των υποδομών αυτών (ανακαινίσεις, 

επισκευές, ανακατασκευές κτλ). 
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Μέχρι σήμερα (2016) εξασφαλίζεται ότι: 

α. Η λειτουργία του ΤΕΣ ανταποκρίνεται στους σκοπούς ίδρυσής του. 

β. Η λειτουργία του ΤΕΣ δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.  

γ. Αξιοποιείται η ακίνητη και κινητή περιουσία του στο μέγιστο βαθμό, γεγονός που 

προκύπτει από τις προσόδους και την μέχρι σήμερα συνεισφορά του στο ΠΝ και το Έθνος. 

δ. Με το υφιστάμενο νομοθετικό και νομολογιακό πλαίσιο που διέπει το ΤΕΣ προστατεύεται 

αποτελεσματικά η ακίνητη περιουσία του, σε αντίθεση με τα άλλα ταμεία του ΥΠΕΘΑ, 

και κατ’ επέκταση τηρείται η επιθυμία και η βούληση των διαθετών και δωρητών του. 

 

 

Εικ. 8 : Προτομή Ιωάννη Βαρύκα, Α' Νεκροταφείο Αθηνών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  5ο 

 

5. Μελέτη Περίπτωσης και Αξιοποίηση Εθνικού Κληροδοτήματος ΤΕΣ 

5.1 Παράδειγμα αξιοποίησης  ακινήτου ιδιοκτησίας Ναυτικού 

Στο παρόν κεφάλαιο πραγματοποιείται η οικονομική ανάλυση του έργου. Συγκεκριμένα 

αναλύονται ζητήματα σχετικά με την ανάλυση εναλλακτικών σεναρίων προκειμένου να προκύψουν 

εμπεριστατωμένα συμπεράσματα για το γενικό και λειτουργικό κόστος και τα πιθανά έσοδα και 

αποτελέσματα χρήσης από την αξιοποίηση της περιουσίας. Στη συνέχεια, ακολουθεί μια 

αξιολόγηση του προτεινόμενου έργου με τη χρήση ορισμένω κριτηρίων αξιολόγησης και η 

οικονομική βιωσιμότητα αυτού. 

 

Η ανάλυση που αναπτύσσεται λαμβάνει υπόψη της ορισμένες παραδοχές και υποθέσεις σχετικές με 

ανάλογα έργα και προηγούμενες περιπτώσεις: 

1. Η περίοδος εκπόνησης της μελέτης και επεξεργασίας των αιτήσεων από τους αρμόδιους φορείς 

υπολογίζεται στα δύο έτη. 

2. Ο χρονικός ορίζοντας βιωσιμότητας του έργου θεωρούνται τα 40 έτη.  

3. Η οικονομική ανάλυση διέπεται από την αρχή της συντηρικότητας με τις δαπάνες να 

υπολογίζονται στο μέγιστο δυνατό που μπορούν να ανέλθουν και τα έσοδα στο ελάχιστο δυνατό.   

4. Για κάθε κατηγορία λειτουργικής δαπάνης εκτιμάται ένας μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης 

προερχόμενος από αύξηση της κατανάλωσης του αγαθού ή από αύξηση τιμών.  

5. Ως επιτόκιο προεξόφλησης και αναγωγής των χρηματοροών θεωρείται το 13%, το οποίο 

θεωρείται συμβατό με τα ισχύοντα μακροοικονομικά μεγέθη. 

6. Δεν υπολογίζονται οι δαπάνες για συμβόλαια και φορολογικές ανάγκες.      

 

Περιγραφή Ακινήτου :  

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: «ΠΕΡΔΙΚΑ» ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ  

ΕΚΤΑΣΗ: 349.510 τ.μ. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ : ΤΥΠΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ: ΗΜΙ-ΟΡΕΙΝΟΣ) ΥΨΟΜΕΤΡΟΥ 10 μέτρα) 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ: 13.552) 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ: ΑΠΟ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: 44 ΜΙΛΙΑ) 

ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ: 30 ΜΙΛΙΑ) 
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΝΤΙΝΟΤΕΡΗ ΑΚΤΗ: 0,1 ΜΙΛΙΑ) 

 

Αξιοθέατα: 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, ΠΎΡΓΟΣ ΜΆΡΚΕΛΛΟΥ, ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ, 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ,  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ, 

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ, ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ, ΝΑΟΣ ΤΟΥ 

ΕΛΛΑΝΕΊΟΥ ΔΙΟΣ 

 

Πρόταση αξιοποίησης:  Θα επιχειρήσουμε να συγκρίνουμε δύο εναλλακτικές επιλογές του ΓΕΝ 

ως προς την αξιοποίηση της έκτασης: 

Α. πώληση έκτασης 30 στρεμμμάτων από τα 350 συνολικά της έκτασης. 

Β. παραχώρηση της έκτασης των 30 στρεμμάτων σε εταιρεία διαχείρισης 

ξενοδοχειακών υπηρεσιών για ανέγερση ξενοδοχιακών εγκαταστάσεων 

  

5.2 Εναλλακτικά Σενάρια  

Η ΣΔΙΤ θεωρείται μία επένδυση πολύ ελκυστική καθώς η παραγωγή βιώσιμου και οργανωμένου 

αστικού χώρου προσφέρει οφέλη τόσο στην τοπική κοινωνία αλλά και στον επενδυτή. Με βάση τις 

ως τώρα αναλύσεις και μελέτη προτείνονται τα εξής δύο εναλλακτικά σχέδια για την αξιοποίηση 

της έκτασης.  

 

5.2.1 Σενάριο Α- Πώληση  

Η περιοχή αποτελεί μια μοναδικού κάλλους τοποθεσία και η γειτνιασή της με την Αθήνα, της έχουν 

προσδώσει σημαντική αξία. Παράγοντες της τοπικής μεσιτικής αγοράς, με βάση τα τηρούμενα 

ιστορικά δεδομένα, εκτιμούν ότι η αξία των οικοπέδων στην ευρύτερη περιοχή ανέρχεται σε 

40.000€ το στρέμμα, η οποία μπροεί να διπλασιαστεί εάν το οικόπεδο ακουμπά τον αιγιαλό.  

 

Επιθυμώντας να δώσουμε μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση της ενδεχόμενης τιμής πώλησης ανά 

στρέμμα, θα δεχτούμε για τις ανάγκες της εργασίας ότι δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά στην τιμή 

των αγροτεμαχίων ανάλογα με τη θέση τους και συνεπώς η πώληση των 30 στρεμμάτων με τιμές 

2017 θα μπορούσαν να αποφέρουν το ποσό των 1.200.000€ στο ΤΕΣ. 
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Επιπλέον θα πρέπει να κάνουμε ακόμη μια παραδοχή, ότι η προσφορά των στρεμμάτων δεν θα 

επηρεάσει τις τιμές (προς τα κάτω) σύμφωνα με το βασικο νόμο της Προσφοράς-Ζήτησης και ότι η 

εν λόγω έκταση θα πωληθεί άμεσα χωρίς καθυστερήσεις. 

 

Αυτό το σενάριο θεωρείται ικανοποιητικό για επενδυτές χωρίς ισχυρά κεφάλαια. Στα θετικά του 

σεναρίου βρίσκεται η ελαχιστοποίηση του χρόνου αποπληρωμής της επένδυσης και η αποφυγή του 

κινδύνου σε σχέση με την οικοδόμηση και το κόστους της. Το μεγαλύτερο μειονέκτημα της 

επένδυσης αυτής είναι το γεγονός ότι δεν γίνεται η καλύτερη δυνατή μακροπρόθεσμη αξιοποίηση 

των δυνατοτήτων της έκτασης.  

 

5.2.2 Σενάριο Β- Αξιοποίηση 

Στην περίπτωση που το ΤΕΣ επιλέξει την αξιοποίηση της έκτασης μέσω ΣΔΙΤ, θα πρέπει να βρεθεί 

ανάδοχος κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας και ο οποίος θα αναλάβει εξολοκλήρου την ανέγερση 

των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων και την διαχείριση αυτών για 40 έτη. 

 

Έστω λοιπόν ότι επιλέγεται η κατασκευή ξενοδοχειακού συγκροτήματος δυναμικότητας 100 

δωματίων (300 κλινών). Μια τέτοια επιλογή απαιτεί την κατασκευή 8.000 τετρ.μέτρων μαζί με τη 

διαμόρφωση των εξωτερικών χώρων και του γηπέδου γκόλφ. Η εκτίμηση για την κατασκευή ενός 

σύγχρονου οικοδομήματος αλλά και του εξοπλισμού αυτού ανέρχεται σε 1.500 € το τετραγωνικό 

μέτρο. Συνεπώς το κόστος διαμορφώνεται σε 12.000.000€, το οποίο θα καλυφθεί από τον ιδιώτη. 

Να τονισθεί στο σημείο αυτό οι αυξημένες δυνατότητες που προσφέρει ο νέος αναπτυξιακός νόμος 

για χρηματοδότηση τέτοιου τύπου επενδύσεων. 

 

Προβλεπόμενο Κόστος  

Στο σημείο αυτό υπολογίσθηκε το κόστος των βελτιώσεων και των τεχνικών μελετών εκτός της 

κτήσης, σύμφωνα και με την έγκριση κανονισμού προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών και 

υπηρεσιών παράγραφος 7 άρθρο 4 του νόμου 3316/2005. Μέσα στα έξοδα αυτά υπολογίζεται ο 

βιολογικός καθαρισμός με δεξαμενή από μπετόν και τα απαραίτητα μηχανολογικά με εφεδρεία. 

Παράλληλα υπολογίζεται η απαραίτητη εξυγίανση του νερού από τις γεωτρήσεις με αφαλάτωση 

και χλωρίωση. 
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Παράλληλα συμπεριλαμβάνεται η δενδροφύτευση, το γρασίδι και το αυτόματο πότισμα στους 

κοινόχρηστους χώρους και στα οικόπεδα. Η πιθανότητα αποκλίσεων πρέπει να ληφθεί υπόψη 

καθώς η ποικιλία μελετών αρμόδιων υπηρεσιών για την δημιουργία του οικισμού μπορεί να 

παρουσιάζει αποκλίσεις. Γενικά το κόστος μπορεί να θεωρηθεί ανεκτό στο ποσοστό 10 με 15%.  

 

Τέλος πρέπει να εξετασθεί η αναγκαιότητα υπολογισμού του «Πράσινου Ταμείου», Νομικό 

Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, που ιδρύθηκε με το Νόμο 3889/2010 και τελεί υπό την εποπτεία του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Αποτελεί συνέχεια του «Ειδικού 

Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων» ΕΤΕΡΠΣ. 

 

Η επιλογή και η ιεράρχηση των κριτηρίων αξιολόγησης ενός έργου απαιτεί πληροφορίες 

που αφορούν τις ακόλουθες πτυχές του: 

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

• Τρόπος κατασκευής. 

• Απαιτούμενος χρόνος εκκίνησης της κατασκευής. 

• Απαιτούμενος χρόνος μέχρι να αρχίσουν να υπάρχουν οφέλη από τη λειτουργία του έργου. 

• Κόστος απαιτούμενης ενέργειας για τη λειτουργία του έργου. ο Απαιτήσεις σε συμπληρωματικό 

εξοπλισμό. 

• Επίπεδο ασφάλειας κατά τη λειτουργία του έργου. 

• Άλλες εφαρμογές ή οφέλη που δύναται να υπάρξουν παράλληλα με το έργο. 

 

ΑΠΗΧΗΣΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

• Αριθμός χρηστών του έργου. 

• Μερίδιο της ζήτησης των χρηστών που αντιπροσωπεύει το έργο. 

• Απαιτούμενος χρόνος για την εξοικείωση των "ενδιαφερομένων" με τη λειτουργία του έργου. 

• Ανταγωνισμός. 

• Ποιοτική αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και αποδοχή τους από τους πελάτες. 

• Εκτίμηση του χρόνου ζωής της κατασκευής. 

• Δυνατότητα επέκτασης της εφαρμογής. 

 

 

http://www.prasinotameio.gr/images/documents/n3889_10 prasino tameio.pdf


ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ  ΑΚΙΝΗΤΗΣ  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ  ΜΕΣΩ ΣΔΙΤ 

73 
 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

• Κόστος σχεδιασμού. 

• Δυνατότητες χρηματοροών. 

• Περίοδος απόσβεσης της επένδυσης. 

• Δανειακές απαιτήσεις. 

• Ύψος απαιτούμενης επένδυσης. 

• Κόστος εγκατάστασης συστήματος και εκπαίδευσης προσωπικού. 

• Κόστος συντήρησης και αναβάθμισης του συστήματος λειτουργίας. 

• Κόστος λαθών. 

• Κόστος οικονομικού κινδύνου. 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

• Απαιτήσεις σε προσωπικό και ειδικότητες. 

• Διαθεσιμότητα των απαιτούμενων ειδικοτήτων. 

• Απαιτήσεις εκπαίδευσης. 

• Αντιξοότητες συνθηκών εργασίας . 

• Εργονομία, υγιεινή και ασφάλεια. 

• Ποιότητα επικοινωνίας μεταξύ των διαφόρων τμημάτων εργασίας του προσωπικού. 

• Ποιότητα στην αναγνώριση και περιγραφή των προβλημάτων κατά τη λειτουργία του έργου. 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

• Συμμόρφωση προς τα διεθνή και εθνικά πρότυπα. 

• Αντιδράσεις από μετόχους, Φορείς κλπ. 

• Κόστος συμβάσεων 

• Σχέδιο αποκατάστασης ζημιών. 

• Κόστος αναβάθμισης συστήματος λειτουργίας στην κατεύθυνση χρήσης νέων τεχνολογιών. 

• Υπηρεσία πελατών. 

• Χρήση κεντρικής Βάσης δεδομένων (κεντρικός Η/Υ και περιφερειακά συστήματα ελέγχου). 

• Εξωτερική βοήθεια στην εκπαίδευση και χρήση Η/Υ.  

• Νομική υποστήριξη. 
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Στον πίνακα 1 γίνεται μία αναφορά στα γενικά κόστη του έργου όπως προϋπολογίζονται με βάση 

ανάλογες έρευνες που έγιναν στν τομέα κατασκευής τουριστικών οικισμών.  

 

Τα συνολικά έσοδα εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε 1.500.000€. Η συνήθης τακτική των 

ξενοδοχειακών επιχειρήσεων υπολογίζει το 20-25% των εσόδων για κάλυψη αποσβέσεων. Η αξία 

της γής, που δεν έχει επιβαρύνει τον ανάδοχο (900.000€) αποτελεί το 13% του κόστους 

κατασκευής και για λόγους απλοποίησης θα δεχθούμε ότι το 13% των εσόδων (1.500.000Χ 

13%=195.000€) αντιστοιχεί στο κόστος κτήσης της. Συνεπώς το μεταβλητό ετήσιο μίσθωμα μπορεί 

να ανέλθει ως ποσοστό 13% επί των ετήσιων πωλήσεων (για το πρώτο έτος στα 195.000€).  

 

Επιπλέον θα πρέπει να καθορισθεί και ένα σταθερό μίσθωμα, που δεν θα εξαρτάται από τις 

πωλήσεις. Θα ορίσουμε το ποσό αυτό στις 50.000€, προσαυξανόμενο με το συντηρικό ποσοστό του 

1% για τα επόμενα 40 έτη. 

 

Στο πίνακα 2 παρουσιάζεται η αναμενόμενη πορεία των εισπράξεων του ΤΕΣ για την παραχώρηση 

των 30 στρεμμάτων. Στη στήλη «Ετησια Έσοδα» παρουσιάζεται η εκτίμηση των εσόδων που 

αναμένει ο ιδιώτης από τη λειτουργία του ξενοδοχείου. Το ποσό αυτό επιλέχθηκε να 

προσαυξάνεται μόλις κατά 1% λόγω της ξενικευμένης οικονομικής κρίσης, για τη 40ετία. Στην 

επόμενη στήλη εμφανίζεται το σταθερό μίσθωμα (1% προσαύξηση ετησίως). Στη συνέχεια 

εμφανίζεται το μεταβλητό μίσθωμα στο 13% των εκάστοτε πωλήσεων. Στην προτελευταία στήλη 

παρουσιάζονται αθροιστικά τα εκτιμώμενα μισθώματα του ΤΕΣ και στην τελευταία στήλη 

υπολογίζεται η παρούσα αξία αυτών με το μετριοπαθές προεξοφλητικό επιτόκιο του 6%. Το 

επιτόκιο αυτό αφορά το 10ετές ομόλογο του ελληνικού δημοσίου. Αν και σήμερα (Φεβ 2017) το 

επιτόκιο αυτό φλερτάρει με τα επίπεδα του 7%, εντούτοις η ελπίδα ότι η χώρα μας θα παρουσιάσει 

βελτιωμένες επιδόσεις τα επόμενα χρόνια μας οδηγεί στην επιλογή του 6%.  

 

Από τα δεδομένα της τελυταίας στήλης συνάγεται το συμπέρασμα ότι η παραχώρηση 

εκμετάλλευσης μέσω ΣΔΙΤ της έκτασης των 30 στρεμμάτων για την ενέγερση ξενοδοχειακής 

μονάδας αποδίδει σαφώς περισσότερο από την πώληση της εν λόγω έκτασης. Ειδικόκτερα τον 7ο 

χρόνο της παραχώρησης το ΤΕΣ θα έχει εισπράξει  1.247.000€ τα οποία είναι σαφώς περισσότερα 

από τα 1.200.000€ που θα εισέπρατε εάν επέλεγε την εκποίηση της έκτασης. Επιπλέον το 
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σημαντικότερο πλεονέκτημα είναι ότι το ΤΕΣ παραμένει κύριος της έκτασης και έχει τη 

δυνατότητα της επαναδιαπραγμάτευσης της συμφωνίας στο τέλος της 40ετίας.  

 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η διαφορά στην απόδοση ανάμεσα στην επένδυση της παραχώρησης σε 

εκείνη της πώλησης της έκτασης είναι της τάξης του 250% ( με βάση την καθαρή παρούσα αξία). 

 

Πίνακας 1. Προϋπολογισμός Συνολικού Κόστους Ανά Δαπάνη 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

 Πολεοδομική 40.000,00 

 Ύδρευσης  20.000,00 

 Αποχεύτεσης  25.000,00 

 Οδοποιίας  15.000,00 

 Αρχιτεκτονική-Στατική 1.000.000,00 

 Ηλεκτρομηχανολογική 210.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 1.310.000,00 
ΚΟΣΤΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

 Χωματουργικά- Οδοποιία  250.000,00 

 Ύδρευση  

 Επεργασία 100.000,00 

 Δεξαμενή 15.000,00 

 Δίκτυο 80.000,00 

 Αποχέτευση  

 Δίκτυο 150.000,00 

 Βιολογικός Καθαρισμός 110.000,00 

 Δίκτυο Ηλεκτρισμού 80.000,00 

 Σύνδεση με ρεύμα  60.000,00 

 Τηλεφωνία 40.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 885.000,00 
ΚΟΙΝΟΦΕΛΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 Παιδική Χαρά 25.000,00 

 Αθλητικές Εγκαταστάσεις  120.000,00 

 Στάθμευση 100.000,00 

 Κτιριακά (Κοινοφελή) 800.000,00 

 Γεωπονικά 60.000,00 

 Φωτισμός Κοινοχρήστων 30.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΦΕΛΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  1.135.000,00 

ΚΤΙΡΙΑΚΑ 
Κατοικίες  12.000.000,00 
Πισίνες 500.000,00 
Εμπορικές Χρήσεις 3.000.000,00 
ΣΥΝΟΛΟ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ  15.500.000,00 

ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ 
 Εισφορές Μάρκετινγκ 20.000,00 

 Εισφορά Πράσινου Ταμείου 58.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΛΛΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 78.000,00 
Απρόβλεπτα 10.000.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ 28.908.000,00 
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Πίνακας 2: Αναμενόμενες Πρόσοδοι για το ΤΕΣ από την Παραχώρηση μέσω ΣΔΙΤ 

ΕΤΟΣ 
ΕΤΗΣΙΑ 
ΕΣΟΔΑ 

ΣΤΑΘΕΡΟ 
ΜΙΣΘΩΜΑ 

ΥΨΟΣ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ 
ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ 

ΓΙΑ ΤΕΣ 

ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΑΞΙΑ 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ 

1 1.500.000,00 50.000,00 195.000,00 245.000,00 231.132,08 

2 1.515.000,00 50.500,00 196.950,00 247.450,00 223.390,81 

3 1.530.150,00 51.005,00 198.919,50 249.924,50 212.853,51 

4 1.545.451,50 51.515,05 200.908,70 252.423,75 202.813,25 

5 1.560.906,02 52.030,20 202.917,78 254.947,98 193.246,59 

6 1.576.515,08 52.550,50 204.946,96 257.497,46 184.131,18 

7 1.592.280,23 53.076,01 206.996,43 260.072,44 175.445,75 

8 1.608.203,03 53.606,77 209.066,39 262.673,16 167.170,00 

9 1.624.285,06 54.142,84 211.157,06 265.299,89 159.284,63 

10 1.640.527,91 54.684,26 213.268,63 267.952,89 151.771,20 

11 1.656.933,19 55.231,11 215.401,31 270.632,42 144.612,18 

12 1.673.502,52 55.783,42 217.555,33 273.338,74 137.790,85 

13 1.690.237,55 56.341,25 219.730,88 276.072,13 131.291,28 

14 1.707.139,92 56.904,66 221.928,19 278.832,85 125.098,30 

15 1.724.211,32 57.473,71 224.147,47 281.621,18 119.197,44 

16 1.741.453,43 58.048,45 226.388,95 284.437,39 113.574,92 

17 1.758.867,97 58.628,93 228.652,84 287.281,77 108.217,61 

18 1.776.456,65 59.215,22 230.939,36 290.154,59 103.113,00 

19 1.794.221,21 59.807,37 233.248,76 293.056,13 98.249,18 

20 1.812.163,43 60.405,45 235.581,25 295.986,69 93.614,79 

21 1.830.285,06 61.009,50 237.937,06 298.946,56 89.199,00 

22 1.848.587,91 61.619,60 240.316,43 301.936,03 84.991,50 

23 1.867.073,79 62.235,79 242.719,59 304.955,39 80.982,46 

24 1.885.744,53 62.858,15 245.146,79 308.004,94 77.162,54 

25 1.904.601,97 63.486,73 247.598,26 311.084,99 73.522,79 

26 1.923.647,99 64.121,60 250.074,24 314.195,84 70.054,74 

27 1.942.884,47 64.762,82 252.574,98 317.337,80 66.750,27 

28 1.962.313,32 65.410,44 255.100,73 320.511,18 63.601,67 

29 1.981.936,45 66.064,55 257.651,74 323.716,29 60.601,59 

30 2.001.755,81 66.725,19 260.228,26 326.953,45 57.743,03 

31 2.021.773,37 67.392,45 262.830,54 330.222,98 55.019,30 

32 2.041.991,11 68.066,37 265.458,84 333.525,21 52.424,05 

33 2.062.411,02 68.747,03 268.113,43 336.860,47 49.951,22 

34 2.083.035,13 69.434,50 270.794,57 340.229,07 47.595,03 

35 2.103.865,48 70.128,85 273.502,51 343.631,36 45.349,98 

36 2.124.904,13 70.830,14 276.237,54 347.067,68 43.210,83 

37 2.146.153,18 71.538,44 278.999,91 350.538,35 41.172,58 

38 2.167.614,71 72.253,82 281.789,91 354.043,74 39.230,48 

39 2.189.290,85 72.976,36 284.607,81 357.584,17 37.379,98 

40 2.211.183,76 73.706,13 287.453,89 361.160,01 35.616,78 

Σύνολα 73.329.560,04 2.444.318,67 9.532.842,80 11.977.161,47 4.247.558,33 
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Από την παραπάνω χρηματοοικονομική ανάλυση συνάγεται το συμπέρασμα ότι η παραχώρηση γης 

αποτελεί περισσότερο συμφέρουσα επιλογή για το δημόσιο από ότι η πώληση αυτής και αποτελεί 

ίσως την νέα τάξη πραγμάτων που θα πρέπει να στραφεί το Δημόσιο γενικότερα τα επόμενα 

χρόνια.  Το συμπέρασμα αυτό βασίζεται όταν συγκρίνουμε τα στοιχεία του δεύτερου σεναρίου σε 

ότι αφορά το συνολικό κόστος του έργου με τα συνολικά έσοδα αυτού από τους πίνακες 1 και 2. 

Παράλληλα η σύγκριση των Σεναρίων Α και Β ενισχύει την επιλογή του τελευταίου και άρα της 

παραχώρησης και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας.   

 

Παρ’ όλα αυτά γίνεται αντιληπτό ότι η αποπληρωμή της επένδυσης είναι σταθερή. Η αρχή της 

συντηρητικότητας καθώς και οι μελέτες για τις κτιριακές κοινωφελείς εγκαταστάσεις που 

χρησιμοποιήθηκαν για το δεύτερο σενάριο απαιτούν περαιτέρω έρευνα. Είναι κατανοητό ότι οι 

μελέτες και οι διεργασίες αυτές δεν έχουν διευκρινιστεί και δεν είναι σίγουρη η αναγκαιότητά τους.     

 

Το δεύτερο σενάριο σαφώς και φαίνεται να έχει περισσότερους κινδύνους αλλά και σημαντικές 

επιστροφές. Το πρώτο σενάριο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση επενδυτικού 

χαρτοφυλακίου χωρίς την υποστήριξη σημαντικών κεφαλαίων και με την ανάγκη ασφαλούς 

αποπληρωμής. Η προσεκτική μελέτη της περίπτωσης αλλά και η έρευνα μάρκετινγκ στον κλάδο 

που αποσκοπεί η έρευνα μπορεί να επιβεβαιώσει την βιωσιμότητα του έργου.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  6ο 

6. Συμπεράσματα και Σημαντικότητα Έρευνας  

 

6.1 Αποτελεσματικότητα μεθόδων αποτίμησης 

Τρόπος αποτίμησης που να προκρίνεται γενικά δεν υπάρχει και αυτό διότι κάθε εκτιμητής μπορεί 

να προσεγγίσει ένα ακίνητο με διαφορετικό τρόπο. Η Αμερικάνικη και Ευρωπαϊκή πρακτική 

θεωρούν ότι η συγκρίσιμη μέθοδος είναι ακριβής και αξιόπιστη. Πολλοί όμως είναι και οι πολέμιοί 

της καθόσον την χαρακτηρίζουν ως εμπειρική. Θεωρούν ότι η μέθοδος των προεξοφλημένων 

ταμειακών ροών προσεγγίζει την χρηματοοικονομική αποτίμηση. Στην Ελλάδα οι εταιρείες που 

εκτιμούν ακίνητα χρησιμοποιούν τη μέθοδο των συγκρίσιμων συναλλαγών. 

 

Σε πολλές χώρες έχουν εμφανιστεί κερδοσκοπικά φαινόμενα στο χώρο του Real Estateεξαιτίας των 

ανήθικων πρακτικών εκτίμησης και αποτίμησης της αξίας της ακίνητης περιουσίας και την 

ανυπαρξία ικανοτήτων διαχείρισης στο βιομηχανικό real estate. Η εμφάνιση μιας μη οργανωμένης 

αγοράς, χωρίς δομές και ισχυρούς θεσμούς, μπορεί πιο εύκολα να χειραγωγηθεί (Kirkulak Β, 

2009). 

 

Η απουσία αξιόπιστων εκτιμήσεων αξίας της γης και οι "χαλαρές” διαδικασίες δανειοδότησης 

επιταχύνουν τα κερδοσκοπικά φαινόμενα και αυτό αντανακλάται στις τιμές των ακινήτων. Οι 

κρίσεις στην Ασία το 2001 και στις ΗΠΑ το 2008 ήταν αποτέλεσμα της χαλαρής πολιτικής που 

ακολουθούσαν οι τράπεζες σχετικά με την χρηματοδότηση των συναλλαγών real estate, τόσο για 

οικιακή όσο και για βιομηχανική χρήση. Η αύξηση των ονομαστικών τιμών των κατοικιών υπήρξε 

ραγδαία σε χώρες όπως η Βρετανία, η Ισπανία, η Νορβηγία και οι ΗΠΑ, όπου σε διάστημα 10 ετών 

ξεπέρασε το 80%. Εξαιρέσεις αποτελούν η Γερμανία και η Ιαπωνία (Καραμούζης & Χαρδούβελης, 

2007). 

 

6.2  Συμπεράσματα  

Στα πλαίσια της εργασίας «Αξιοποίηση Ακίνητης Περιουσίας του Πολεμικού Ναυτικού μέσω 

ΣΔΙΤ» η παρούσα εργασία διαπραγματέυτηκε την πρόταση της αξιοποίησης της περιουσίας του 

Ναυτικού μέσω ΣΔΙΤ, με ιδιαίτερη αναφορά την αξιοποίηση της περιοχής «ΠΕΡΔΙΚΑ» στο νησί 
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της Αίγινας. Αντικείμενο μελέτης αποτέλεσαν οι μέθοδοι αξιοποιήσης της Πολεμικής περιουσίας, 

κάτω από συνθήκες της οικονομικής κρίσης, καθώς και η αποτύπωση των προτάσεων διαχείρισης 

της έκτασης.  

 

Η διάκτριση των έργων που μπορούν να υλοποιηθούν μέσω ΣΔΙΤ, σε ανταποδοτικά και μη 

ανταποδοτικά έργα. Σύμφωνα με την παρούσα έρευνα γίνεται κατανοητό ότι ουσιαστικά οι ΣΔΙΤ 

είναι ένας δανεισμός του δημοσίου από ιδιώτες, ο οποίος δεν καταγράφεται άμεσα στο δημόσιο 

χρέος – κάτι το οποίο επιτρέπει την εμφάνιση λογιστικού οφέλους. Αυτός ο δανεισμός, όμως, ίσως 

μας έρχεται πολύ πιο ακριβά για τρεις λόγους: πρώτον, επιφέρουν κάποια επιπλέον έξοδα που 

αλλιώς δεν θα υπήρχαν, δεύτερον, το κόστος του δανεισμού από τους ιδιώτες είναι μεγαλύτερο, και 

τρίτον, κατοχυρώνονται πάρα πολύ τα συμφέροντα των ιδιωτών σε σχέση με αυτά του δημοσίου. 

Με άλλα λόγια, η σύμβαση-σύμπραξη συνήθως είναι τέτοια που ο ιδιώτης θα είναι 

εξασφαλισμένος σε μεγαλύτερο ποσοστό από ότι σε άλλες περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης 

στην περίπτωση αυτή και την πιθανή υψηλότερη κερδοφορία.  

 

Ανεξάρτητα από τις ελπίδες ή τους φόβους που προκαλούν οι ΣΔΙΤ αποτελούν μία 

πραγματικότητα. Η προώθηση του θεσμού των ΣΔΙΤ έχει, αναμφισβήτητα, ως κύριο σκοπό τη 

βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του Κράτους προς τον πολίτη, καθώς και τη 

δημιουργία αναγκαίων υποδομών, με τη χρησιμοποίηση ιδιωτικών πόρων και παράλληλα με την 

αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και των διαχειριστικών μεθόδων του ιδιωτικού τομέα.   

  

Ωστόσο, η μέθοδος των συμπράξεων αυτών δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως η μοναδική λύση για 

την επενδυτική πρωτοβουλία του δημόσιου φορέα λόγω δημοσιονομικών περιορισμών, και σε 

καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Οι  

ΣΔΙΤ δεν είναι μονόδρομος, ούτε ¨αγγελικά πλασμένες¨, ιδιαίτερα αν λάβουμε υπόψη ότι ο 

ιδιωτικός τομέας, είναι βέβαιο, ότι θα ζητήσει μεγάλες αποδόσεις για τη συμμετοχή του στη  

σύμπραξη, ενώ η μέχρι σήμερα εμπειρία υλοποίησης ΣΔΙΤ έχει δείξει ότι στις περισσότερες 

περιπτώσεις η κατανομή του ρίσκου είναι εις βάρος του δημοσίου, ενώ η κατανομή του οφέλους 

υπέρ των ιδιωτών. 
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Επομένως, ο έλεγχος κόστους – οφέλους, η εκτίμηση της προστιθέμενης αξίας του έργου, το 

κοινωνικό όφελος και η ικανοποίηση του δημοσίου συμφέροντος πρέπει να αξιολογούνται σε κάθε 

περίπτωση ξεχωριστά.  

Τα μέχρι σήμερα στοιχεία δεν αποδεικνύουν ότι οι συμπράξεις αυτές έχουν πάντα τα καλύτερα 

αποτελέσματα σε σχέση με τις παραδοσιακές συμβάσεις. Οι επικριτές εστιάζουν τα επιχειρήματά 

τους στο κόστος των έργων ΣΔΙΤ και στο χρόνο της διαδικασίας ανάθεσής τους, αλλά και στην 

απώλεια του ελέγχου του Δημοσίου επί των κατασκευαστών και άλλων υπεργολάβων.  

 

Στις επιφυλάξεις που διατυπώνονται περιλαμβάνεται και το γεγονός ότι ο σχεδιασμός και 

προγραμματισμός τους υπάγεται ανοικτά σε ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και όχι σε κοινωνικές 

ανάγκες. Τα έργα που θα έχουν προτεραιότητα πλέον θα είναι εκείνα που θα μπορούν να 

αποδώσουν στο κεφάλαιο. Επίσης, κρίσιμες για το κοινωνικό σύνολο υποδομές θα περάσουν στην 

άμεση κατοχή ιδιωτών, με αυξημένο ενδεχομένως το κόστος για τους πολίτες. Για την εξάλειψη 

αυτών των αμφιβολιών, είναι επιτακτική ανάγκη να διασφαλιστούν τα συμφέροντα των πολιτών. 

Το σύγχρονο κράτος, επιτελώντας την κοινωνική και δικαιοκρατική αποστολή του, οφείλει να 

ασκήσει αυστηρή εποπτεία, προκειμένου να εγγυηθεί την ομαλή και ορθή εφαρμογή του 

συστήματος των ΣΔΙΤ, στα πλαίσια του υγιούς ανταγωνισμού και της διασφάλισης των 

συμφερόντων των χρηστών.  

 

Ο εποπτικός ρόλος του κράτους αναδεικνύεται ακόμη περισσότερο σήμερα. Σε συνθήκες διεθνούς 

χρηματοπιστωτικής κρίσης και οικονομικής ύφεσης, το κράτος καλείται να λάβει τα αναγκαία 

μέτρα που θα επιτρέψουν τη συνέχιση της χρηματοδότησης των έργων και την ομαλή εκτέλεση των 

συμπράξεων αυτού του είδους. Μόνο έτσι θα εξασφαλισθεί η ποιοτική και αδιάλειπτη παροχή των 

βασικών αγαθών και των υπηρεσιών ζωτικής σημασίας στους πολίτες, που αποτελεί αναγκαία 

προϋπόθεση για την αξιοπρεπή διαβίωση του ανθρώπου, την ελεύθερη ανάπτυξη της 

προσωπικότητάς του και την αποτελεσματική άσκηση και απόλαυση των συνταγματικά 

κατοχυρωμένων δικαιωμάτων του. 

 

Παρά τους περιορισμούς που αναλύθηκαν στην ενότητα 1.1 «Δημόσια Περιουσία και Περιορισμοί 

Αξιοποίησης» η εν λόγω πρόταση θα τύχει της αποδοχής υλοποίησης με δεδομένό ότι η αξιοποίηση 

της δημόσιας περιουσίας επηρεάζεται από έναν μεγάλο αριθμό φορέων με αντικρουόμενες 

αρμοδιότητες που καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολη την συνολική αποτίμηση και αξιοποίηση της 
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προτασης. Παρ’ ολα αυτά τα οφέλη που θα προκύψουν από την εκμετάλευση της εν λόγου 

περιοχής λογίζονται σημαντικά.     

 

6.3 Προτάσεις 

Η δημιουργία ενός ανεξάρτητου και ευέλικτου φορέα διαχείρισης πιθανότατα θα συνέβαλλε ώστε 

να αντιμετωπιστούν πιο αποτελεσματικά τα προβλήματα του ανεπαρκούς συντονισμού, της 

γραφειοκρατίας και των πολλαπλών και επικαλυπτόμενων αρμοδιοτήτων. Ο εν λόγω φορέας θα 

πρέπει να συγκεντρώνει υπό την εποπτεία του όλες τις επιμέρους εταιρίες και φορείς διαχείρισης 

της δημόσιας περιουσίας, µε σκοπό τη διαφάνεια και την αποτελεσματική ενοποίηση των δράσεων. 

Παράλληλα, θα πρέπει να αναλάβει το συντονισμό των ενεργειών καταγραφής και διαφύλαξης της 

δημόσιας ακίνητης περιουσίας και τη δημιουργία ενός ενιαίου περιουσιολογίου, προκειμένου να 

είναι πλέον δυνατή η αποτίμηση της αξίας της δημόσιας ακίνητης περιουσίας. Επιπλέον, μπορεί να 

αναλάβει τη διενέργεια και παρακολούθηση των διαγωνισμών αξιοποίησης μεγάλων δημόσιων 

ακινήτων και να έχει την ευθύνη της κάλυψης των στεγαστικών αναγκών όλων των φορέων του 

∆ηµοσίου.  

 

Τα ανωτέρω θα συνιστούσαν ένα πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση της διαφανούς, ορθολογικής 

και αποδοτικής καταγραφής και αξιοποίησης της δημόσιας ακίνητης περιουσίας. Το επόμενο βήμα, 

το οποίο απαιτεί περισσότερο χρόνο και συστηματική δουλειά, θα ήταν η ανάπτυξη ενός 

συνεκτικού και ολοκληρωμένου σχεδίου αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας. Πολλά επιμέρους 

σχέδια αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας είχαν υποβληθεί και εγκριθεί στο παρελθόν από 

αρμόδια κυβερνητικά όργανα και συνήθως περιλάμβαναν εκποιήσεις και μακροχρόνιες μισθώσεις, 

επαναδιαπραγμάτευση μισθώσεων, συμβάσεις αξιοποίησης και παραχώρησης από ιδιώτες, 

συμπράξεις δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα (Σ∆ΙΤ) κ.ά.  

 

Η επιτυχία μιας ΣΔΙΤ στην πράξη εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την πληρότητα του συμβατικού 

πλαισίου που θα συμφωνηθεί, καθώς και από την ακρίβεια και σαφήνεια των όρων που θα διέπουν 

την υλοποίησή της. Κατά συνέπεια, έχει καίρια σημασία η σαφής διάκριση των ρόλων, η ακριβής 

αξιολόγηση και η βέλτιστη κατανομή των κινδύνων μεταξύ των δύο μερών, καθώς και ο σαφής 

καθορισμός των ευθυνών, που αναλαμβάνει κάθε ένα από τα αυτά.  
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Η έμφαση πλέον θα πρέπει να δοθεί στα πιο σύγχρονα εργαλεία διαχείρισης χαρτοφυλακίων 

ακινήτων που αξιοποιούν την εμπειρία του ιδιωτικού τοµέα, όπως είναι οι τιτλοποιήσεις 

ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων (έκδοση κρατικών ομολογιών µε την εγγύηση ακινήτων), η 

δημιουργία Ανώνυμής Εταιρίας Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΕΑΠ), η δημιουργία 

εταιριών holding µε σκοπό την είσοδό τους στο χρηματιστήριο όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, 

τεχνικές πώλησης και επαναµίσθωσης (sale & lease back) ή μίσθωσης και επαναµίσθωσης (lease & 

lease back) κ.ά.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
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τροποποιήθηκε τελευταία με το Νόμο 3483/2006, ΦΕΚ Α' 169/7.8.2006) 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΕΝΝΟΙΑ - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Άρθρο 1 

Έννοια σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 

1. Έννοια Συμπράξεων 

Για τους σκοπούς του νόμου αυτού «Δημόσιοι Φορείς» νοούνται οι ακόλουθοι: 

(α) το Δημόσιο, 

(β) οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, 

(γ) τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, 

(δ) οι ανώνυμες εταιρείες των οποίων το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου ανήκει στους ανωτέρω 

υπό (α) έως (γ) φορείς ή σε άλλη ή άλλες ανώνυμες εταιρείες που υπάγονται στην παρούσα 

περίπτωση. 

2. Οι ανωτέρω Δημόσιοι Φορείς μπορούν σε τομείς της αρμοδιότητάς τους να συνάπτουν 

έγγραφες συμβάσεις συνεργασίας από επαχθή αιτία («Συμβάσεις Σύμπραξης») με νομικά πρόσωπα 

του ιδιωτικού τομέα («Ιδιωτικοί Φορείς») για την εκτέλεση έργων ή και την παροχή υπηρεσιών 

(«Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα» ή «Συμπράξεις»). 

3. Παρεπόμενα Σύμφωνα 

Συμβάσεις στις οποίες συμβάλλονται Δημόσιοι Φορείς με τρίτους ή και Ιδιωτικοί Φορείς με 

τρίτους και αποτελούν παρεπόμενα σύμφωνα Συμβάσεων Σύμπραξης ή συνάπτονται σε εκτέλεση 

Συμβάσεων Σύμπραξης («Παρεπόμενα Σύμφωνα»), υπάγονται στις διατάξεις του νόμου αυτού, 

εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 ή της παραγράφου 2 του 

ίδιου άρθρου για τις εν λόγω Συμβάσεις Σύμπραξης. 

4. Εταιρεία Ειδικού Σκοπού 

Στις Συμβάσεις Σύμπραξης ή τα Παρεπόμενα Σύμφωνα των παραγράφων 2 και 3, οι Ιδιωτικοί 

Φορείς συμβάλλονται μέσω ανωνύμων εταιρειών ειδικού σκοπού που συνιστώνται από αυτούς 

αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της Σύμπραξης («Εταιρεία Ειδικού Σκοπού») που 

εδρεύουν στην Ελλάδα και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. Μέτοχοι 

Εταιρείας Ειδικού Σκοπού δύνανται να είναι μόνο οι Ιδιωτικοί Φορείς κατά την έννοια του νόμου 
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αυτού, καθώς επίσης και τρίτοι που δύνανται να αποκτήσουν μετοχές σύμφωνα με τις ειδικές 

προβλέψεις του ίδιου νόμου, το καταστατικό της Εταιρείας και τυχόν ειδικές προβλέψεις της 

Σύμβασης Σύμπραξης, εξαιρουμένων των φορέων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. 

Άρθρο 2 

Πεδίο εφαρμογής 

1. Οι Συμπράξεις μπορούν να υπάγονται στις διατάξεις του νόμου αυτού, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 4, εφόσον πληρούν σωρευτικά τις κατωτέρω 

προϋποθέσεις: 

(α) έχουν ως αντικείμενο την εκτέλεση έργων ή και την παροχή υπηρεσιών που ανήκουν στην 

αρμοδιότητα των Δημόσιων Φορέων με βάση διάταξη νόμου ή σύμβαση ή το καταστατικό τους, 

(β) προβλέπουν ότι οι Ιδιωτικοί Φορείς, έναντι ανταλλάγματος που καταβάλλεται εφάπαξ ή 

τμηματικά από τους Δημόσιους Φορείς ή τους τελικούς χρήστες των έργων ή υπηρεσιών αυτών, 

αναλαμβάνουν ουσιώδες μέρος των κινδύνων που συνδέονται με τη χρηματοδότηση, την 

κατασκευή, τη διαθεσιμότητα ή τη ζήτηση του αντικειμένου της Σύμπραξης και των συναφών 

κινδύνων όπως, ενδεικτικά, το διαχειριστικό και τον τεχνικό κίνδυνο, 

(γ) προβλέπουν ότι η χρηματοδότηση, εν όλω ή εν μέρει, της κατασκευής των έργων ή της παροχής 

των υπηρεσιών θα γίνει με κεφάλαια και πόρους που εξασφαλίζουν οι Ιδιωτικοί Φορείς και (δ) το 

συνολικό συμβατικό προϋπολογιζόμενο κόστος της υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμπραξης 

δεν υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων εκατομμυρίων ευρώ χωρίς συνυπολογισμό του 

αναλογούντος Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. 

2. Με ομόφωνη απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής των Συμπράξεων Δημόσιου και 

Ιδιωτικού Τομέα του άρθρου 3 είναι δυνατή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η υπαγωγή Συμπράξεων 

στις διατάξεις του νόμου αυτού χωρίς να συντρέχει μία ή περισσότερες από τις προϋποθέσεις των 

εδαφίων (β) έως και (δ) της παραγράφου 1. 

3. Δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο Σύμπραξης οι δραστηριότητες που κατά το 

Σύνταγμα ανήκουν άμεσα και αποκλειστικά στο Κράτος και ιδίως η εθνική άμυνα, η αστυνόμευση, 

η απονομή της δικαιοσύνης και η εκτέλεση των ποινών που επιβάλλονται από τα αρμόδια 

δικαστήρια. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 

ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

Άρθρο 3 
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Διυπουργική Επιτροπή 

Συνιστάται Διυπουργική Επιτροπή Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα («Δ.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ.»). Η 

Δ.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ. αποτελείται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, τον Υπουργό Ανάπτυξης 

και τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, ως τακτικά μέλη και τον 

Υπουργό ή τους Υπουργούς που εποπτεύουν καθένα από τους Δημόσιους Φορείς, οι οποίοι 

προβλέπεται να συμμετάσχουν στη Σύμπραξη ή και να συμβληθούν στη Σύμβαση Σύμπραξης ή και 

στα Παρεπόμενα Σύμφωνα, ως έκτακτα μέλη. Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών 

προεδρεύει της Δ.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ., εποπτεύει το έργο της και έχει την ευθύνη της υποβολής των σχετικών 

εισηγήσεων προς αυτή. Η Δ.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ. αποφασίζει κατόπιν εισηγήσεων της Ειδικής Γραμματείας 

Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, σύμφωνα με τα ειδικώς προβλεπόμενα στα εδάφια 

(αα) έως (στστ) της παραγράφου 2 του άρθρου 4. Η λειτουργία της Δ.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ. διέπεται από τις 

διατάξεις του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α'). Η Δ.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ. εξειδικεύει την κυβερνητική πολιτική για 

την εκτέλεση έργων και την παροχή υπηρεσιών με τη συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων. Με 

αποφάσεις της η Δ.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ.: 

(α) εγκρίνει την υπαγωγή Συμπράξεων στις διατάξεις του νόμου αυτού ή ανακαλεί τέτοιες 

εγκρίσεις, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 5, 

(β) αποφασίζει την ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του καταβλητέου στους 

Ιδιωτικούς Φορείς συμβατικού ανταλλάγματος, 

(γ) αποφασίζει για τη συμμετοχή ή μη του Δημοσίου στη χρηματοδότηση της κατασκευής των 

έργων ή της παροχής των υπηρεσιών που αποτελούν το αντικείμενο της Σύμπραξης, 

(δ) λαμβάνει κάθε άλλη συναφή απόφαση. 

 

Άρθρο 4 

Ειδική Γραμματεία 

1. Σύσταση και αρμοδιότητες 

Στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών συνιστάται Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων 

Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα («Ε.Γ.Σ.Δ.Ι.Τ.») με σκοπό την επικουρία της Δ.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ. και των 

Δημόσιων Φορέων. Έργο της Ε.Γ.Σ.Δ.Ι.Τ. είναι: 

(α) ο εντοπισμός των έργων ή υπηρεσιών που μπορούν να εκτελεσθούν ή να παρασχεθούν μέσω 

Συμπράξεων και να υπαχθούν στις διατάξεις του νόμου αυτού σύμφωνα με την παράγραφο 2, 

(β) η εν γένει προώθηση της εκτέλεσης έργων ή της παροχής υπηρεσιών μέσω του θεσμού των 

Συμπράξεων, 
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(γ) η διευκόλυνση και υποστήριξη των Δημόσιων Φορέων στα πλαίσια των Διαδικασιών 

Ανάθεσης, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 8 του παρόντος, για την επιλογή των Ιδιωτικών 

Φορέων που θα αναλάβουν την εκτέλεση των έργων ή την παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια 

Συμπράξεων, (δ) π παρακολούθηση της υλοποίησης των Συμβάσεων Σύμπραξης και των 

Παρεπόμενων Συμφώνων, η τακτική ενημέρωση της Δ.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ. και η επεξεργασία και υποβολή 

εισηγήσεων για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων και 

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

2. Γενικές αρμοδιότητες Ε.Γ.Σ.Δ.Ι.Τ. 

Για την πραγματοποίηση των σκοπών της, η Ε.Γ.Σ.Δ.Ι.Τ. μπορεί: 

(α) να ζητά και να λαμβάνει στοιχεία σχετικά με έργα ή υπηρεσίες την εκτέλεση ή παροχή των 

οποίων προωθούν ή σχεδιάζουν Δημόσιοι Φορείς, 

(β) να ζητά και να λαμβάνει από οποιοδήποτε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Φορέα κάθε πληροφορία ή 

στοιχείο που απαιτείται για να διαγνωσθεί εάν η εκτέλεση ενός έργου ή η παροχή μιας υπηρεσίας 

μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της Σύμπραξης Δημόσιων και Ιδιωτικών Φορέων σύμφωνα με τις 

διατάξεις του νόμου αυτού, 

(γ) να επεξεργάζεται τα στοιχεία που λαμβάνει από επαγγελματικούς και επιχειρηματικούς φορείς 

όπως, ενδεικτικά, από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, το 

Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και το Σύνδεσμο Εργοληπτικών Εταιρειών, 

(δ) να μελετά ολοκληρωμένες προτάσεις που επεξεργάζονται Δημόσιοι ή Ιδιωτικοί Φορείς για την 

εκτέλεση έργων ή την παροχή υπηρεσιών ή να καλεί Δημόσιους ή Ιδιωτικούς Φορείς να 

επεξεργασθούν τέτοιες προτάσεις και να παρέχει σε αυτούς κάθε εύλογη συνδρομή, 

(ε) σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών αλλά 

και τις αρμόδιες υπηρεσίες των εμπλεκόμενων Δημόσιων Φορέων, να παρακολουθεί το σύνολο των 

οικονομικών υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν οι Δημόσιοι Φορείς, ιδιαίτερα τη μελλοντική 

επιβάρυνση που προκύπτει ή μπορεί να προκύψει για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων από 

τις πληρωμές που διενεργούνται για Συμπράξεις που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 

αυτού, 

(στ) να συντάσσει και να διανέμει έντυπο υλικό με πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με τις 

Συμπράξεις και τους σκοπούς που αυτές εξυπηρετούν, τις διεθνώς διαδεδομένες μεθόδους 

εφαρμογής τους και τις διατάξεις του νόμου αυτού, 

(ζ) να τυποποιεί έγγραφα που μπορούν να χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες των Διαδικασιών 

Ανάθεσης, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 8, 
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(η) να τυποποιεί κάθε είδους Συμβάσεις Σύμπραξης ή Παρεπόμενα Σύμφωνα προς το σκοπό της 

διευκόλυνσης των Δημόσιων και Ιδιωτικών Φορέων στη διαμόρφωση των όρων των Συμβάσεων 

Σύμπραξης, 

(θ) να υποβάλλει στη Δ.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ. προτάσεις για τη βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου των 

Συμπράξεων, 

(ι) να συντονίζει την εκπόνηση μελετών και την εν γένει παροχή υποβοηθητικών του έργου της 

υπηρεσιών σε πρόσωπα που προσλαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του 

άρθρου 6. 

Με βάση τις ανωτέρω υπό (α) έως και (ι) αρμοδιότητες που της παρέχονται συγκεντρώνει τις 

πληροφορίες που είναι απαραίτητες για να κριθεί ποια έργα ή υπηρεσίες μπορούν να υλοποιηθούν 

μέσω Συμπράξεων και αξιολογεί τις οικονομικές και τεχνικές παραμέτρους, καθώς και τα νομικά 

και άλλα προβλήματα που συνδέονται με αυτά. Στη συνέχεια η Ε.Γ.Σ.Δ.Ι.Τ. καταρτίζει μη 

δεσμευτικό κατάλογο έργων και υπηρεσιών («Κατάλογος Προτεινόμενων Συμπράξεων») που 

μπορούν να υλοποιηθούν μέσω Συμπράξεων και να υπαχθούν στις διατάξεις του νόμου αυτού. Για 

κάθε έργο ή υπηρεσία που περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Προτεινόμενων Συμπράξεων, η 

Ε.Γ.Σ.Δ.Ι.Τ. συντάσσει συνοπτική αιτιολογική έκθεση που παρουσιάζει: 

αα) τους χρηματοοικονομικούς, τεχνικούς, κοινωνικοοικονομικούς και νομικούς λόγους για τους 

οποίους η εκτέλεση των συγκεκριμένων έργων ή η παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών κρίνεται 

σκόπιμο να υλοποιηθεί μέσω Σύμπραξης, 

ββ) τα κριτήρια που έλαβε υπόψη της για την επιλογή των συγκεκριμένων έργων ή υπηρεσιών που 

έχουν περιληφθεί στον Κατάλογο Προτεινόμενων Συμπράξεων, 

 γγ) τις ενέργειες στις οποίες έχει ενδεχομένως προβεί ο εμπλεκόμενος κάθε φορά Δημόσιος 

Φορέας για τις ανάγκες της προετοιμασίας της ανάθεσης των σχετικών Συμβάσεων όπως, 

ενδεικτικά, πρόσληψη χρηματοοικονομικών, τεχνικών και νομικών συμβούλων, διενέργεια 

προμελετών και σύνταξη σχεδίων συμβάσεων, 

δδ) τη μορφή της προτεινόμενης Διαδικασίας Ανάθεσης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 8, που 

είναι σκόπιμο να εφαρμοσθεί, καθώς και τους Δημόσιους Φορείς που ενεργούν ως αναθέτουσα 

αρχή, 

εε) ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα της Διαδικασίας Ανάθεσης, 

στστ) αναφορά του ενδεικτικού προϋπολογισμού του αντικειμένου της Σύμβασης Σύμπραξης και, 

ενδεχομένως, των Παρεπόμενων Συμφώνων. 

3. Αίτηση Υπαγωγής και Απόφαση Υπαγωγής 
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Η Ε.Γ.Σ.Δ.Ι.Τ. γνωστοποιεί, στους κατά περίπτωση αρμόδιους Δημόσιους Φορείς, την ένταξη 

έργων ή υπηρεσιών της αρμοδιότητάς τους στον Κατάλογο Προτεινόμενων Συμπράξεων και καλεί 

αυτούς μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών από τη λήψη της σχετικής ειδοποίησης, να 

υποβάλουν αίτηση στη Δ.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ. για την υπαγωγή της συγκεκριμένης Σύμπραξης στις διατάξεις 

του νόμου αυτού («Αίτηση Υπαγωγής»). Αν στη Σύμβαση Σύμπραξης που έχει περιληφθεί στον 

Κατάλογο Προτεινόμενων Συμπράξεων συμμετέχουν ή συμβάλλουν περισσότεροι του ενός 

Δημόσιοι Φορείς, η Αίτηση Υπαγωγής πρέπει να υπογράφεται από εξουσιοδοτημένους 

εκπροσώπους όλων των εμπλεκόμενων Δημόσιων Φορέων. Η Δ.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ., μέσα σε δύο μήνες από 

τη διαβίβαση σε αυτή των Αιτήσεων Υπαγωγής, εκδίδει απόφαση («Απόφαση Υπαγωγής») με την 

οποία εγκρίνει ή απορρίπτει, εν όλω ή εν μέρει, τις Αιτήσεις Υπαγωγής. 

4. Αναμόρφωση Καταλόγου Προτεινόμενων Συμπράξεων 

Η Ε.Γ.Σ.Δ.Ι.Τ. συμπληρώνει και αναμορφώνει τον Κατάλογο Προτεινόμενων Συμπράξεων ανά 

εξάμηνο χωρίς να αποκλείεται η έκτακτη μεταβολή του από νέες προτάσεις Συμπράξεων που 

κρίνονται ώριμες ή υποβάλλονται προς κρίση μετά την τακτική έκδοσή του. 

 

Άρθρο 5 

Συνέπειες Απόφασης Υπαγωγής 

 

1. Μετά την εγκριτική Απόφαση Υπαγωγής η Ε.Γ.Σ.Δ.Ι.Τ. αναλαμβάνει το συντονισμό των 

Διαδικασιών Ανάθεσης, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 8, για την επιλογή του Ιδιωτικού Φορέα 

που θα συμμετάσχει στη Σύμπραξη. 

2. Υποχρεώσεις Δημόσιων Φορέων 

Οι Δημόσιοι Φορείς που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου αυτού υποχρεούνται: 

(α) να ακολουθούν τις υποδείξεις της Ε.Γ.Σ.Δ.Ι.Τ. ως προς τη Διαδικασία Ανάθεσης που θα 

ακολουθηθεί για την επιλογή του Ιδιωτικού Φορέα που θα συμμετάσχει στη Σύμπραξη, 

(β) να επεξεργάζονται κάθε κείμενο που σχετίζεται με τη Διαδικασία Ανάθεσης, 

περιλαμβανομένων και των τευχών δημοπράτησης, όπως η προκήρυξη, η ειδική και η τεχνική 

συγγραφή υποχρεώσεων, η πρόσκληση υποβολής Προσφορών και το Σχέδιο Σύμβασης, σύμφωνα 

με τις οδηγίες, τις τροποποιήσεις και αλλαγές που εισηγείται η Ε.Γ.Σ.Δ.Ι.Τ, στην οποία και 

κοινοποιούνται πριν από τη διανομή ή τη δημοσίευση όλα τα κείμενα και η αλληλογραφία που 

αφορούν στη Διαδικασία Ανάθεσης, 

(γ) να μεριμνούν για τη συμμετοχή εκπροσώπου της Ε.Γ.Σ.Δ.Ι.Τ. στις επιτροπές αξιολόγησης ή και 
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σε άλλα όργανα που συνιστώνται στα πλαίσια της Διαδικασίας Ανάθεσης για την επιλογή του 

Ιδιωτικού Φορέα που θα συμμετάσχει στη Σύμπραξη. 

3. Ανάκληση Απόφασης Υπαγωγής 

Σε περίπτωση που οι εμπλεκόμενοι Δημόσιοι Φορείς δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις της 

παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, η Δ.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ., είτε πριν είτε κατά τη διάρκεια της Διαδικασίας 

Ανάθεσης, δύναται να ανακαλέσει την Απόφαση Υπαγωγής. 

 

Άρθρο 6 

Διατάξεις για την Ε.Γ.Σ.Δ.Ι.Τ. 

 

1. Στελέχωση 

(α) Με κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 

ορίζεται Ειδικός Γραμματέας Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα. 

(β) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ύστερα από πρόσκληση για 

εκδήλωση ενδιαφέροντος, προσλαμβάνεται Διευθυντής στην Ε.Γ.Σ.Δ.Ι.Τ., με σύμβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. 

(γ) Το λοιπό προσωπικό της Ε.Γ.Σ.Δ.Ι.Τ. είτε στελεχώνεται μέσω της σύναψης συμβάσεων 

παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου κατόπιν σχετικής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας 

και Οικονομικών είτε αποσπάται στην Ε.Γ.Σ.Δ.Ι.Τ. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 

5. 

2. Προσόντα και εμπειρία στελεχών Ε.Γ.Σ.Δ.Ι.Τ. 

Τα στελέχη της Ε.Γ.Σ.Δ.Ι.Τ. πρέπει να καλύπτουν ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων και να 

διαθέτουν κύρος και εκτενή εμπειρία στους τομείς της ιδιαίτερης εξειδίκευσής τους, ιδίως να 

διαθέτουν εμπειρία: 

(α) σε θέματα τεχνικών χρηματοδότησης, 

(β) στην κατάρτιση, επεξεργασία, ανάλυση και αξιολόγηση χρηματοοικονομικών υποδειγμάτων, 

(γ) σε νομικά θέματα όπως σύνταξη τευχών δημοπράτησης, νομική υποστήριξη κατά τη διενέργεια 

δημόσιων διαγωνισμών, σύνταξη και διαπραγμάτευση συμβάσεων περιλαμβανομένων και 

συμβάσεων παραχώρησης, χρηματοδοτικών, δανειακών και λοιπών συμβάσεων που είναι 

απαραίτητες για την εξασφάλιση της απαιτούμενης χρηματοδότησης, 

(δ) σε τεχνικά, ασφαλιστικά, φορολογικά και λογιστικά ζητήματα και 

(ε) σε θέματα μελέτης, κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης έργων καθώς και κατάρτισης 
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προδιαγραφών. 

3. Ασυμβίβαστα 

Τα στελέχη της Ε.Γ.Σ.Δ.Ι.Τ. είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και δεν επιτρέπεται 

κατά το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών τους στην Ε.Γ.Σ.Δ.Ι.Τ.: 

(α) να ασκούν άλλη επαγγελματική δραστηριότητα με αμοιβή ή 

(β) να συμμετέχουν στην ίδρυση ή στο μετοχικό κεφάλαιο ή σε διοικητικό όργανο Ιδιωτικού Φορέα 

που συμμετέχει σε Σύμπραξη ή σε σχετική Διαδικασία Ανάθεσης όπως ορίζεται στο άρθρο 8 ή 

(γ) να συμμετέχουν στην ίδρυση ή στο μετοχικό κεφάλαιο ή σε διοικητικό όργανο εταιρείας 

συνδεδεμένης, κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920, με τους Φορείς του 

προηγούμενου εδαφίου. 

Αν παραβιασθούν οι ανωτέρω απαγορεύσεις και ανεξαρτήτως των λοιπών κυρώσεων, το όργανο 

που διόρισε τον παραβάτη, δύναται να ανακαλέσει το διορισμό του. 

Ειδικά για τις περιπτώσεις (β) και (γ) η απαγόρευση ισχύει και για χρονικό διάστημα έξι μηνών 

μετά τη λήξη της παροχής υπηρεσιών τους στην Ε.Γ.Σ.Δ.Ι.Τ.. 

4. Πρόσληψη συμβούλων και προσώπων ειδικών προσόντων 

Με απόφαση της Δ.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ. που λαμβάνεται κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της Ε.Γ.Σ.Δ.Ι.Τ. 

μπορεί να συνάπτονται συμβάσεις παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου με 

χρηματοοικονομικούς, τεχνικούς, φορολογικούς, νομικούς, ασφαλιστικούς ή και άλλους 

συμβούλους, καθώς και με ειδικούς επιστημονικούς συνεργάτες και εμπειρογνώμονες, οι οποίοι θα 

είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και εξειδικευμένης εμπειρίας σε έργα 

αντίστοιχα με εκείνα για τα οποία καλούνται να παράσχουν τις υπηρεσίες τους. 

«Οι συμβάσεις αυτές συνάπτονται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης της 

εθνικής νομοθεσίας, σύμφωνα με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου, με την οποία 

καθορίζονται ο συμβαλλόμενος δημόσιος φορέας, συμπεριλαμβανομένης της Ε.Γ.Σ.Δ.Ι.Τ. οι 

παρεχόμενες υπηρεσίες ή το έργο και η αμοιβή των αντισυμβαλλομένων.» 

[Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 άρθρ.16 

Ν.3483/2006,ΦΕΚΑΊ69/7-8-2006Ι 

5. Αποσπάσεις 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και 

Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μπορεί να 

αποσπώνται στην Ε.Γ.Σ.Δ.Ι.Τ., κατά παρέκκλιση των περί αποσπάσεων διατάξεων, υπάλληλοι 

υπουργείων και εποπτευόμενων από αυτά φορέων. Η δαπάνη μισθοδοσίας των υπαλλήλων αυτών, 
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για το χρόνο απόσπασής τους, βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομίας και 

Οικονομικών. 

6. Περαιτέρω εξειδίκευση θεμάτων Ε.Γ.Σ.Δ.Ι.Τ. 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και 

Οικονομίας και Οικονομικών μπορεί να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα της Ε.Γ.Σ.Δ.Ι.Τ, να 

εξειδικεύονται περαιτέρω οι αρμοδιότητες της Ε.Γ.Σ.Δ.Ι.Τ, ο τρόπος και η διαδικασία άσκησής 

τους, η οργάνωση και η λειτουργία της, η γραμματειακή της υποστήριξη, καθώς και κάθε άλλο 

σχετικό θέμα. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Άρθρο 7 

 

Διατάξεις που εφαρμόζονται στις Διαδικασίες Ανάθεσης 

Στις Διαδικασίες Ανάθεσης για την επιλογή του Ιδιωτικού Φορέα που θα αναλάβει την εκτέλεση 

του έργου ή την παροχή της υπηρεσίας με Σύμβαση Σύμπραξης, που έχει υπαχθεί στις διατάξεις 

του νόμου αυτού, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 9 έως 16. 

 

Άρθρο 8 

Ορισμοί 

Κατά την εφαρμογή των άρθρων 9 έως 16 του νόμου αυτού, οι κατωτέρω όροι έχουν την εξής 

έννοια: 

«Αναθέτουσα Αρχή» νοείται ο Δημόσιος Φορέας που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 

ο οποίος προκηρύσσει διαγωνισμό για την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα με τον οποίο θα συνάψει 

Σύμβαση Σύμπραξης για την εκτέλεση έργων ή την παροχή υπηρεσιών. «Διαδικασίες Ανάθεσης» 

νοούνται οι διαδικασίες που ακολουθούνται από τις Αναθέτουσες Αρχές για την επιλογή Ιδιωτικού 

Φορέα ο οποίος θα αναλάβει την εκτέλεση έργων ή την παροχή υπηρεσιών με Σύμβαση Σύμπραξης 

Έργου ή Υπηρεσιών. Οι Διαδικασίες Ανάθεσης περιλαμβάνουν τη Διαδικασία Ανοικτού Τύπου, 

Κλειστού Τύπου, Ανταγωνιστικού Διαλόγου και Διαπραγμάτευσης. 

«Διαδικασίες Ανοικτού Τύπου» νοούνται οι διαδικασίες στο πλαίσιο των οποίων κάθε 

ενδιαφερόμενος Ιδιωτικός Φορέας μπορεί να υποβάλει Προσφορά εφόσον συγκεντρώνει τα 

προσόντα και τις ικανότητες που προβλέπει η Προκήρυξη. 
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«Διαδικασίες Κλειστού Τύπου» νοούνται οι διαδικασίες στις οποίες κάθε Ιδιωτικός Φορέας μπορεί 

να ζητήσει να συμμετάσχει, προσφορά όμως μπορούν να υποβάλουν από αυτούς εκείνοι μόνον οι 

Ιδιωτικοί Φορείς που έχουν προσκληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. «Διαδικασίες Ανταγωνιστικού 

Διαλόγου» νοούνται οι διαδικασίες στα πλαίσια των οποίων: -κάθε Ιδιωτικός Φορέας μπορεί να 

ζητήσει να συμμετάσχει, 

-η Αναθέτουσα Αρχή διεξάγει διάλογο με τους υποψηφίους που έχουν επιλεγεί για να εντοπίσει την 

προσφορότερη ή τις προσφορότερες λύση ή λύσεις για την ικανοποίηση των αναγκών της, και 

-οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν προσφορά με βάση τις λύσεις που κρίθηκαν 

προσφορότερες. 

«Διαδικασίες Διαπραγμάτευσης» νοούνται οι διαδικασίες κατά τις οποίες οι Αναθέτουσες Αρχές 

διαβουλεύονται με τους Ιδιωτικούς Φορείς της επιλογής τους και διαπραγματεύονται απευθείας 

τους όρους των Συμβάσεων που θα συναφθούν με έναν ή περισσότερους από αυτούς. 

«Έργο» νοείται το αποτέλεσμα ενός συνόλου οικοδομικών εργασιών ή εργασιών πολιτικού 

μηχανικού που προορίζεται να πληροί αυτό καθαυτό μια οικονομική ή τεχνική λειτουργία. 

«Ιδιαίτερα Πολύπλοκη Σύμβαση» νοείται κάθε σύμβαση της οποίας οι βασικές παράμετροι 

(τεχνικές, χρηματοοικονομικές, λειτουργικές, νομικές και άλλες) δεν μπορούν αντικειμενικά να 

προσδιορισθούν εξαρχής από την Αναθέτουσα Αρχή. 

«Μικτή Σύμβαση» νοείται κάθε σύμβαση της οποίας το αντικείμενο δεν αφορά αποκλειστικά την 

εκτέλεση έργων ή την παροχή υπηρεσιών αλλά περιλαμβάνει στοιχεία και από τις δύο 

προαναφερόμενες δραστηριότητες. 

«Προκήρυξη» ή «Προκήρυξη Διαγωνισμού» νοείται το έγγραφο με το οποίο η Αναθέτουσα Αρχή: 

-καθορίζει τη μορφή και τα επί μέρους στάδια της Διαδικασίας Ανάθεσης, 

-περιγράφει το αντικείμενο της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει και, ενδεχομένως, 

συγκεκριμένους ουσιώδεις όρους αυτής, 

-περιγράφει το εκτιμώμενο συμβατικό αντάλλαγμα ή το εκτιμώμενο αντίτιμο παροχής υπηρεσιών, 

εφόσον είναι αντικειμενικά δυνατός ο προσδιορισμός τους, 

-αναφέρει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Αναθέτουσας Αρχής και τις τυχόν ειδικές 

ρυθμίσεις και δικαιώματα των οποίων μπορεί να κάνει χρήση, όπως δικαίωμα περιορισμού 

Υποψηφίων, δικαίωμα να ζητά διευκρινίσεις και συμπληρώσεις, 

-αναφέρει τις εφαρμοστέες στη Διαδικασία Ανάθεσης νομοθετικές διατάξεις, 

-καθορίζει τα προσόντα και τις ικανότητες που πρέπει να συγκεντρώνουν οι Υποψήφιοι και -

προσδιορίζει τους άλλους λοιπούς όρους που θα ισχύσουν κατά τη Διαδικασία Ανάθεσης, καθώς 
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και τα παραρτήματα αυτού. 

«Προσφέρων» νοείται κάθε Ιδιωτικός Φορέας που έχει υποβάλει Προσφορά στο πλαίσιο 

Διαδικασίας Ανάθεσης. Προσφέρων μπορεί να είναι κάθε κατ' επάγγελμα εργολήπτης ή πάροχος 

υπηρεσιών και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με αντικείμενο δραστηριότητας που περιλαμβάνει 

το αντικείμενο στο οποίο αφορά το προς εκτέλεση έργο ή υπηρεσία, εφόσον εκτελεί τα αντίστοιχα 

έργα ή παρέχει τις ζητούμενες υπηρεσίες στην ελεύθερη αγορά. «Προσφορά» νοείται το σύνολο 

των οικονομικών, τεχνικών, χρηματοδοτικών και άλλων προτάσεων που υποβάλλουν οι Υποψήφιοι 

για την εκτέλεση έργων ή την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο Διαδικασίας Ανάθεσης, κατόπιν 

πρόσκλησης της Αναθέτουσας Αρχής και σύμφωνα με τις απαιτήσεις που αυτή έχει θέσει με την 

Προκήρυξη και τα παραρτήματά της και τα τυχόν άλλα έγγραφα της Διαδικασίας Ανάθεσης. 

«Συμβάσεις» νοούνται οι Μικτές Συμβάσεις, οι Συμβάσεις Έργων και οι Συμβάσεις Υπηρεσιών. 

«Συμβάσεις Έργου» νοούνται οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο είτε την εκτέλεση, είτε 

συγχρόνως τη μελέτη και την εκτέλεση, εργασιών που αφορούν στην εκτέλεση, με οποιαδήποτε 

μέσα, ενός έργου το οποίο ανταποκρίνεται στις οριζόμενες από την Αναθέτουσα Αρχή ανάγκες. 

«Συμβάσεις Υπηρεσιών» νοούνται οι συμβάσεις, πλην των Συμβάσεων Έργων, που έχουν ως 

αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών οποιοσδήποτε φύσης. 

«Υποψήφιος» νοείται κάθε Ιδιωτικός Φορέας (ή οι ενώσεις ή κοινοπραξίες Ιδιωτικών Φορέων) που 

συμμετέχει σε Διαδικασία Ανάθεσης. 

 

Άρθρο 9 

Γενικές Αρχές 

 

1. Γενικές Αρχές 

(α) Στο πλαίσιο των Διαδικασιών Ανάθεσης και στις σχέσεις του Δημόσιου Φορέα που ενεργεί ως 

Αναθέτουσα Αρχή με τους Υποψηφίους ή Προσφέροντες, καθώς και με κάθε τρίτο εμπλεκόμενο 

πρόσωπο, ισχύουν οι αρχές της ίσης μεταχείρισης, της διαφάνειας, της αναλογικότητας, της 

αμοιβαίας αναγνώρισης, της προστασίας του δημόσιου συμφέροντος, της προστασίας των 

δικαιωμάτων των ιδιωτών, της ελευθερίας του ανταγωνισμού και της προστασίας του 

περιβάλλοντος και της βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης, όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 

2. 

(β) Οι διατάξεις της παραγράφου 2 εφαρμόζονται σε όλες τις Διαδικασίες Ανάθεσης ανεξαρτήτως 

του είδους της Σύμβασης της οποίας επιδιώκεται η σύναψη. 
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2. Εξειδίκευση γενικών αρχών 

Στο νόμο αυτόν οι γενικές αρχές της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού έχουν την ακόλουθη έννοια: 

(α) Ίση μεταχείριση σημαίνει την αποφυγή οποιοσδήποτε διάκρισης με βάση την ιθαγένεια ή 

οποιοδήποτε άλλο κριτήριο που δεν δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους. Στο περιεχόμενο 

της αρχής αυτής υπάγεται όχι μόνο ο καθορισμός όρων πρόσβασης σε μια οικονομική 

δραστηριότητα χωρίς διακρίσεις, αλλά και η λήψη από τις δημόσιες αρχές όλων των μέτρων που 

είναι σε θέση να εξασφαλίζουν την άσκηση αυτής της δραστηριότητας. 

(β) Διαφάνεια είναι η δημοσιοποίηση της πρόθεσης της Αναθέτουσας Αρχής να προβεί στη σύναψη 

Σύμβασης Έργου ή Υπηρεσιών ή Μικτής Σύμβασης, ώστε να εξασφαλίζεται η δημιουργία 

συνθηκών ανταγωνισμού χωρίς στρεβλώσεις. 

(γ) Αναλογικότητα σημαίνει ότι κάθε μέτρο που επιλέγεται από την Αναθέτουσα Αρχή πρέπει να 

είναι αναγκαίο και πρόσφορο για την επίτευξη του στόχου, στον οποίο αποβλέπει, και να προκαλεί 

τα λιγότερα δυνατά προβλήματα στην άσκηση μιας οικονομικής δραστηριότητας. Ιδίως στα 

πλαίσια των Διαδικασιών Ανάθεσης δεν επιτρέπεται να αξιώνονται τεχνικές, επαγγελματικές ή 

χρηματοοικονομικές ικανότητες δυσανάλογες και υπερβολικές σε σχέση με το αντικείμενο της 

σχετικής Σύμβασης Έργου ή Υπηρεσιών ή της Μικτής Σύμβασης. 

(δ) Αμοιβαία αναγνώριση σημαίνει ότι η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να δεχθεί τις τεχνικές 

προδιαγραφές, τους ελέγχους, καθώς επίσης τους τίτλους, τα πιστοποιητικά και τα προσόντα που 

απαιτούνται σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο μέτρο που αναγνωρίζονται ως 

ισοδύναμα με εκείνα τα οποία απαιτούνται στην Ελλάδα. 

(ε) Προστασία του δημόσιου συμφέροντος σημαίνει ότι κατά τη λήψη της απόφασης για την 

ανάθεση Σύμβασης Έργου ή Υπηρεσιών ή Μικτής Σύμβασης λαμβάνονται υπόψη: 

-οι σχετικές χρηματοδοτικές ανάγκες και η κατά το δυνατό ελαχιστοποίηση της οικονομικής 

επιβάρυνσης ή συμβολής της Αναθέτουσας Αρχής, 

-οι ανάγκες των χρηστών για βελτιωμένες υπηρεσίες και -η ανάγκη χρήσης εξειδικευμένης 

τεχνογνωσίας. 

(στ) Προστασία των δικαιωμάτων των ιδιωτών σημαίνει ότι οι αποφάσεις, θετικές, αρνητικές ή 

απορριπτικές, πρέπει να είναι αιτιολογημένες και να μπορούν να αποτελούν αντικείμενο ένδικης 

προστασίας των Ιδιωτικών Φορέων και των ιδιωτών εν γένει Στην έννοια της ένδικης προστασίας 

περιλαμβάνεται και η προσωρινή ένδικη προστασία. 

(ζ) Αρχή του ελεύθερου ανταγωνισμού σημαίνει ότι: 

-διασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή Υποψηφίων που είναι ικανοί να εκτελέσουν τα 
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έργα ή να παράσχουν τις υπηρεσίες που επιθυμεί η Αναθέτουσα Αρχή, 

-ο διαγωνισμός διεξάγεται με ίσους όρους και αντικειμενικά κριτήρια και -αποτρέπεται η 

δημιουργία μονοπωλιακών ή ολιγοπωλιακών καταστάσεων ή στρεβλώσεων, (η) Αρχή της 

προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης σημαίνει ότι κατά τον 

προγραμματισμό και την εκτέλεση των Συμβάσεων Έργου ή Υπηρεσιών ή των Μικτών 

Συμβάσεων, λαμβάνεται υπόψη ότι το φυσικό και το ανθρωπογενές περιβάλλον συνιστά αγαθό που 

προστατεύεται αυτοτελώς, προκειμένου να εξασφαλισθεί η οικολογική ισορροπία και να 

διαφυλαχθούν οι φυσικοί πόροι προς χάρη των επόμενων γενεών. 

 

Άρθρο 10 

Ανάθεση 

 

1. Κριτήρια Ανάθεσης 

Η ανάθεση των Συμβάσεων από το Δημόσιο Φορέα που ενεργεί ως Αναθέτουσα Αρχή γίνεται είτε 

με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη Προσφοράς είτε με το κριτήριο της 

χαμηλότερης τιμής. 

2. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά 

Όταν η ανάθεση γίνεται με βάση το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 

Προσφοράς, η Αναθέτουσα Αρχή εξετάζει και συνεκτιμά, πλην των οικονομικών παραμέτρων και 

διάφορες άλλες παραμέτρους του αντικειμένου της Σύμβασης, όπως είναι η ποιότητα, η τιμή, η 

τεχνική αρτιότητα, τα αισθητικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά, τα περιβαλλοντικά 

χαρακτηριστικά, το κόστος λειτουργίας, η αποδοτικότητα και η τεχνική συνδρομή, η ημερομηνία 

παράδοσης και η προθεσμία παράδοσης ή εκτέλεσης κ.λπ. Τα κριτήρια αυτά πρέπει να 

προσδιορίζονται με σαφήνεια από την Αναθέτουσα Αρχή στο πλαίσιο της Διαδικασίας Ανάθεσης. 

Η σχετική στάθμιση που προσδίδει η Αναθέτουσα Αρχή σε καθένα από τα κριτήρια αυτά για τον 

προσδιορισμό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη Προσφοράς πρέπει επίσης να 

γνωστοποιείται στους Υποψηφίους. Η στάθμιση αυτή μπορεί να εκφράζεται και με τον καθορισμό 

ανώτατου και κατώτατου ορίου (εύρους). Σε περίπτωση που η στάθμιση δεν είναι δυνατή, η 

Αναθέτουσα Αρχή προσδιορίζει την προτεραιότητα των κριτηρίων που έχει επιλέξει με την 

κατάρτιση πίνακα, όπου τα κριτήρια αυτά εμφαίνονται κατά φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας. 

3. Όταν η ανάθεση γίνεται με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 

Προσφοράς, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να επιτρέπει την υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Η 
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δυνατότητα αυτή πρέπει να επισημαίνεται ρητά στην Προκήρυξη Διαγωνισμού, διαφορετικά οι 

εναλλακτικές προσφορές απορρίπτονται από την Αναθέτουσα Αρχή. Στο μέτρο που επιτρέπονται, 

οι ελάχιστες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι εναλλακτικές προσφορές, καθώς και ο τρόπος 

υποβολής τους περιλαμβάνονται στην Προκήρυξη ή στα παραρτήματα αυτής. Η Αναθέτουσα Αρχή 

λαμβάνει υπόψη της αποκλειστικά και μόνο τις εναλλακτικές προσφορές που ανταποκρίνονται στις 

ελάχιστες προϋποθέσεις που έχει ορίσει 

4. Ασυνήθιστα χαμηλές Προσφορές και κρατικές ενισχύσεις 

Όταν οι Προσφορές που κατέθεσαν οι Προσφέροντες στην Αναθέτουσα Αρχή εμφανίζονται 

ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το εκτιμώμενο κόστος του αντικειμένου της Σύμβασης, η 

Αναθέτουσα Αρχή, πριν απορρίψει τις Προσφορές αυτές, οφείλει να ζητήσει γραπτώς διευκρινίσεις 

από τους Προσφέροντες. Οι διευκρινίσεις αυτές μπορούν να αφορούν ιδίως στη μέθοδο εκτέλεσης 

των έργων ή της παροχής των υπηρεσιών, τις τεχνικές λύσεις που προτείνονται, τις εξαιρετικά 

ευνοϊκές συνθήκες που ενδεχομένως συντρέχουν για την εκτέλεση των έργων ή την παροχή των 

υπηρεσιών και την ενδεχόμενη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης στον Προσφέροντα. Εφόσον 

διαπιστωθεί ότι μια προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή λόγω κρατικής ενίσχυσης που θα 

χορηγηθεί στον Προσφέροντα, η Προσφορά μπορεί να απορρίπτεται αποκλειστικά για το λόγο 

αυτόν μόνο μετά από διαβούλευση με τον Προσφέροντα, και εφόσον αυτός δεν είναι σε θέση να 

αποδείξει, εντός εύλογης προθεσμίας την οποία τάσσει η Αναθέτουσα Αρχή, ότι η εν λόγω 

ενίσχυση θα χορηγηθεί σε νόμιμα πλαίσια. 

 

Άρθρο 11 

Διαδικασίες Ανάθεσης 

 

1. Ανοικτές και κλειστές διαδικασίες 

Για την ανάθεση και σύναψη Μικτών Συμβάσεων, Συμβάσεων Έργου και Συμβάσεων Υπηρεσιών, 

οι Αναθέτουσες Αρχές εφαρμόζουν είτε Διαδικασίες Ανοικτού Τύπου είτε Διαδικασίες Κλειστού 

Τύπου. 

2. Όροι Διαδικασίας Ανταγωνιστικού Διαλόγου 

Υπό τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 13, οι Αναθέτουσες Αρχές μπορούν να συνάπτουν 

Μικτές Συμβάσεις, Συμβάσεις Έργου και Συμβάσεις Υπηρεσιών ακολουθώντας Διαδικασίες 

Ανταγωνιστικού Διαλόγου. 

3. Όροι Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης 
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Υπό τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 14 οι Αναθέτουσες Αρχές μπορούν να συνάπτουν 

Συμβάσεις Έργου και Συμβάσεις Υπηρεσιών ακολουθώντας Διαδικασίες Διαπραγμάτευσης. 

 

Άρθρο 12 

Γενικές διατάξεις για τη διεξαγωγή των Διαδικασιών Ανάθεσης 

 

1. Ελάχιστα προσόντα και ικανότητες 

Με την επιφύλαξη της τήρησης των γενικών αρχών που περιγράφονται στο άρθρο 9, η Αναθέτουσα 

Αρχή μπορεί να καθορίζει τα ελάχιστα προσόντα και ικανότητες που οφείλουν να συγκεντρώνουν 

οι Υποψήφιοι. Τα ελάχιστα αυτά προσόντα και ικανότητες αναφέρονται στην Προκήρυξη 

Διαγωνισμού. 

2. Περιορισμός Υποψηφίων 

Στις Διαδικασίες Κλειστού Τύπου, στις Διαδικασίες Διαπραγμάτευσης (εφόσον γίνονται με 

δημοσίευση Προκήρυξης Διαγωνισμού) και στις Διαδικασίες Ανταγωνιστικού Διαλόγου, η 

Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να περιορίζει τον αριθμό των Υποψηφίων οι οποίοι προσκαλούνται για 

να υποβάλουν Προσφορά, να διαπραγματευθούν ή να συμμετάσχουν στο διάλογο, υπό τον όρο να 

υπάρχει ικανός αριθμός Υποψηφίων. Με την Προκήρυξη Διαγωνισμού, η Αναθέτουσα Αρχή 

προσδιορίζει τα κριτήρια που προτίθεται να χρησιμοποιήσει για την επιλογή των Υποψηφίων που 

θα καλέσει, τον ελάχιστο αριθμό Υποψηφίων που προβλέπει ότι θα καλέσει και, ενδεχομένως, το 

μέγιστο αριθμό. Τα κριτήρια αυτά πρέπει να είναι αντικειμενικά και να μην εισάγουν διακρίσεις 

μεταξύ των Υποψηφίων. Στις Διαδικασίες Κλειστού Τύπου, ο ελάχιστος αριθμός Υποψηφίων είναι 

πέντε. Στη Διαδικασία Διαπραγμάτευσης (εφόσον γίνεται με δημοσίευση Προκήρυξης) και στη 

Διαδικασία Ανταγωνιστικού Διαλόγου, ο ελάχιστος αριθμός Υποψηφίων είναι τρεις. Σε κάθε 

περίπτωση, ο αριθμός των προσκαλούμενων Υποψηφίων πρέπει να είναι επαρκής ώστε να 

διασφαλίζεται πραγματικός ανταγωνισμός. Οι Αναθέτουσες Αρχές καλούν αριθμό Υποψηφίων 

τουλάχιστον ίσο προς τον ελάχιστο αριθμό Υποψηφίων που έχει καθορισθεί εκ των προτέρων. Αν ο 

αριθμός των Υποψηφίων, που ικανοποιούν τα κριτήρια επιλογής και τα ελάχιστα προσόντα και 

ικανότητες που έχουν καθορισθεί με την Προκήρυξη, είναι μικρότερος από το ελάχιστο όριο, η 

Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να συνεχίζει τη Διαδικασία Ανάθεσης καλώντας τον Υποψήφιο ή τους 

Υποψηφίους που πληρούν τα ελάχιστα προσόντα και ικανότητες. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν μπορεί 

να περιλαμβάνει στη Διαδικασία Ανάθεσης πρόσωπα που δεν υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής ή 

Υποψηφίους που δεν συγκεντρώνουν τα ελάχιστα προσόντα και ικανότητες που έχουν καθορισθεί 
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Άρθρο 13 

Ανταγωνιστικός διάλογος 

 

1. Ιδιαίτερα πολύπλοκες Συμβάσεις 

Στις Ιδιαίτερα Πολύπλοκες Συμβάσεις, η Αναθέτουσα Αρχή, και εφόσον κρίνει ότι η τήρηση 

Διαδικασίας Ανοικτού Τύπου ή Κλειστού Τύπου δεν επιτρέπει την ανάθεση συγκεκριμένης 

Σύμβασης, μπορεί να προσφύγει στη Διαδικασία Ανταγωνιστικού Διαλόγου σύμφωνα με το άρθρο 

αυτό. 

2. Κριτήριο ανάθεσης Διαδικασίας Ανταγωνιστικού Διαλόγου 

Στη Διαδικασία Ανταγωνιστικού Διαλόγου, η ανάθεση της Σύμβασης Σύμπραξης πραγματοποιείται 

αποκλειστικά και μόνο με βάση το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 

Προσφοράς. 

3. Προσδιορισμός αναγκών και απαιτήσεων της Αναθέτουσας Αρχής 

Η Αναθέτουσα Αρχή δημοσιεύει Προκήρυξη Διαγωνισμού η οποία περιλαμβάνει περιγραφή των 

αναγκών και απαιτήσεών της οι οποίες μπορούν να περιέχονται, εφόσον αυτό απαιτείται, και σε 

παραρτήματα της Προκήρυξης. 

4. Διεξαγωγή διαλόγου και προσδιορισμός των προσφορότερων λύσεων 

Η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει με τους Υποψηφίους που επελέγησαν σύμφωνα με τη διάταξη του 

άρθρου 15 σε διάλογο, σκοπός του οποίου είναι η διερεύνηση και ο προσδιορισμός των μέσων που 

μπορούν να ικανοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες της. Κατά τη διάρκεια του διαλόγου 

αυτού, η Αναθέτουσα Αρχή εξασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των Υποψηφίων μεριμνώντας, 

μεταξύ άλλων, για την παροχή της ίδιας επακριβώς πληροφόρησης σε όλους τους Υποψηφίους. Οι 

λύσεις, προτάσεις και εν γένει εμπιστευτικές πληροφορίες που περιέρχονται σε γνώση της 

Αναθέτουσας Αρχής από έναν Υποψήφιο είναι εμπιστευτικές και δεν γνωστοποιούνται στους 

άλλους Υποψηφίους χωρίς τη συναίνεσή του. 

5. Διάλογος σε διαδοχικές φάσεις 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να προβλέψει ότι η Διαδικασία Ανταγωνιστικού Διαλόγου δύναται να 

διεξαχθεί και σε διαδοχικές φάσεις, σε τρόπο ώστε να μειώνεται ο αριθμός των υπό εξέταση 

λύσεων κατά τη φάση του διαλόγου με την εφαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης που αναφέρονται 

στην Προκήρυξη Διαγωνισμού. Μνεία της δυνατότητας αυτής περιλαμβάνεται στην Προκήρυξη 

Διαγωνισμού ή και σε ξεχωριστό έγγραφο το οποίο και γνωστοποιείται σε όλους τους Υποψηφίους. 
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6. Λήξη Διαλόγου και υποβολή Προσφορών 

Η Αναθέτουσα Αρχή, αφού επιλέγει τη λύση ή τις λύσεις που ανταποκρίνονται καλύτερα στις 

ανάγκες της, κηρύσσει τη λήξη του διαλόγου και ενημερώνει σχετικά τους Υποψηφίους, τους 

οποίους καλεί να υποβάλουν την τελική Προσφορά τους, με βάση τη λύση ή τις λύσεις που 

επελέγησαν κατά τη διάρκεια του διαλόγου. 

7. Πληρότητα Προσφορών 

Οι Προσφορές πρέπει να περιέχουν όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την υλοποίηση της 

λύσης που επιλέχθηκε κατά τη διαδικασία του διαλόγου. 

8. Παροχή διευκρινίσεων, συμπληρώσεις και προϋποθέσεις αυτών. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, να ζητά από τους Προσφέροντες να 

παράσχουν διευκρινίσεις σχετικά με τις Προσφορές τους ή να τις συμπληρώνουν, εφόσον οι 

διευκρινίσεις ή συμπληρώσεις αυτές: 

-δεν επιφέρουν τροποποίηση των βασικών στοιχείων της Προσφοράς, 

-δεν προξενούν στρέβλωση του ανταγωνισμού και 

-δεν εισάγουν διακρίσεις σε βάρος οποιουδήποτε Προσφέροντος. 

9. Αξιολόγηση Προσφορών. Επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 

Προσφοράς. 

Η Αναθέτουσα Αρχή αξιολογεί τις Προσφορές με βάση τα κριτήρια ανάθεσης που έχουν 

καθορισθεί στην Προκήρυξη και επιλέγει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

Προσφορά, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 10. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητά 

από τον Προσφέροντα που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά είτε 

να παράσχει διευκρινίσεις σχετικά με την Προσφορά του είτε να τη συμπληρώσει, εφόσον η 

διευκρίνιση ή συμπλήρωση αυτή: 

-δεν επιφέρει τροποποίηση των βασικών στοιχείων της Προσφοράς του Προσφέροντος, 

-δεν προξενεί στρέβλωση του ανταγωνισμού και 

-δεν εισάγει διακρίσεις σε βάρος οποιουδήποτε άλλου Προσφέροντος. 

10. Απονομή βραβείων 

Η Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον κρίνει ότι το κόστος της συμμετοχής στη Διαδικασία 

Ανταγωνιστικού Διαλόγου είναι υψηλό, δύναται να απονέμει βραβεία ή να καταβάλει μέρος του 

σχετικού κόστους στους Προσφέροντες. Σχετική μνεία πρέπει να γίνεται στην Προκήρυξη.  

 

Άρθρο 14 
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Διαδικασίες Διαπραγμάτευσης 

 

1. Περιπτώσεις εφαρμογής μετά από Προκήρυξη Διαγωνισμού 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αναθέτει και να συνάπτει Συμβάσεις Έργου, Υπηρεσιών ή Μικτές 

Συμβάσεις εφαρμόζοντας τη Διαδικασία Διαπραγμάτευσης, μετά από τη δημοσίευση Προκήρυξης 

Διαγωνισμού, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

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

Προσφορές που κατατέθηκαν είτε ήσαν απαράδεκτες με βάση διάταξη νόμου είτε δεν 

ανταποκρίνονταν στους όρους και προϋποθέσεις του νόμου αυτού και δη του άρθρου 15 ή της 

Προκήρυξης, 

ββ) οι όροι της προτεινόμενης Σύμβασης δεν τροποποιούνται ουσιωδώς σε σχέση με τους όρους 

που είχαν προταθεί κατά την προηγηθείσα διαδικασία Ανοικτού ή Κλειστού Τύπου ή 

Ανταγωνιστικού Διαλόγου. 

(β) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν πρόκειται για έργα ή υπηρεσίες των οποίων η φύση ή 

διάφοροι αστάθμητοι παράγοντες δεν επιτρέπουν το συνολικό προκαθορισμό των τιμών. 

(γ) Όταν πρόκειται για Σύμβαση Υπηρεσιών και δη για παροχές διανοητικής εργασίας, εφόσον η 

φύση των υπηρεσιών ή εργασιών αυτών είναι τέτοια ώστε οι προδιαγραφές της Σύμβασης να μην 

είναι δυνατό να καθορίζονται με επαρκή ακρίβεια και για το λόγο αυτόν να μην είναι εφικτή η 

ανάθεση της Σύμβασης με επιλογή της καλύτερης Προσφοράς, σύμφωνα με τους κανόνες που 

διέπουν τις Διαδικασίες Ανοικτού ή Κλειστού Τύπου. 

(δ) Στις Συμβάσεις Έργων, για τα έργα που εκτελούνται αποκλειστικά για σκοπούς έρευνας, 

δοκιμής ή τελειοποίησης και όχι για να εξασφαλίζουν την αποδοτικότητα ή την κάλυψη των 

δαπανών έρευνας και ανάπτυξης. 

2. Διαπραγμάτευση Προσφορών 

Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, η Αναθέτουσα Αρχή διαπραγματεύεται με 

τους Προσφέροντες τις Προσφορές που αυτοί υποβάλλουν, προκειμένου να τις προσαρμόζουν στις 

προδιαγραφές της Προκήρυξης με απώτερο σκοπό να επιτυγχάνεται η καλύτερη Προσφορά. 

3. Κριτήριο ανάθεσης 

Κατά τη Διαδικασία Διαπραγμάτευσης, η ανάθεση της Σύμβασης πραγματοποιείται αποκλειστικά 

και μόνο με βάση το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη Προσφοράς. 

4. Ίση μεταχείριση 

Κατά τη διάρκεια της-Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης, η Αναθέτουσα Αρχή εξασφαλίζει την ίση 
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μεταχείριση όλων των Προσφερόντων μεριμνώντας, μεταξύ άλλων, για την παροχή της ίδιας 

επακριβώς πληροφόρησης σε όλους. Ειδικότερα, δεν παρέχει, κατά τρόπο που να δημιουργεί 

διακρίσεις, πληροφορίες που ενδέχεται να ευνοούν ορισμένους Προσφέροντες σε σχέση με άλλους. 

5. Διαδικασία Διαπραγμάτευσης σε διαδοχικές φάσεις 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να προβλέψει ότι Διαδικασία Διαπραγμάτευσης δύναται να διεξαχθεί 

και σε διαδοχικές φάσεις με τρόπο που να μειώνει τον αριθμό των Προσφορών που εξετάζονται με 

την εφαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης που αναφέρονται στην Προκήρυξη Διαγωνισμού. Μνεία 

της δυνατότητας αυτής περιλαμβάνεται στην Προκήρυξη Διαγωνισμού ή και σε ξεχωριστό έγγραφο 

το οποίο και γνωστοποιείται σε όλους τους Υποψηφίους. 

 

Άρθρο 15 

Λόγοι αποκλεισμού Υποψηφίων. Χρηματοοικονομική επάρκεια. Αξιολόγηση. Προσόντα και 

ικανότητες Υποψηφίου 

1. Λόγοι αποκλεισμού 

Στα πλαίσια των Διαδικασιών Ανάθεσης και πριν από την ανάθεση της Σύμβασης, η Αναθέτουσα 

Αρχή ελέγχει αν δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού Υποψηφίων ή Προσφερόντων. Συγκεκριμένα: 

(α) Η Αναθέτουσα Αρχή αποκλείει τη συμμετοχή στις Διαδικασίες Ανάθεσης οποιουδήποτε 

Υποψηφίου που είτε ο ίδιος είτε τα φυσικά πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησής του ή 

δύνανται να τον ελέγχουν, έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση ποινικού δικαστηρίου για 

αδίκημα το οποίο τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τριών μηνών και άνω ή κάθειρξης. Για την 

εφαρμογή της παραγράφου αυτής, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητά 

από τους Υποψηφίους να υποβάλουν σχετικά έγγραφα. Όταν ο Υποψήφιος δεν είναι 

εγκατεστημένος στην Ελλάδα, αλλά προέρχεται από άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης, 

η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητά τη συνεργασία των αρμόδιων αρχών του κράτους - μέλους του 

Υποψηφίου. 

(β) Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να αποκλείσει οποιονδήποτε Υποψήφιο ή Προσφέροντα 

από τη συμμετοχή ή την περαιτέρω συμμετοχή στις Διαδικασίες Ανάθεσης, εφόσον: 

αα) τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό 

συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη είτε από τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας είτε από τις διατάξεις της 

νομοθεσίας της χώρας καταγωγής του, 

ββ) έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής 
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διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη 

είτε από τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας είτε από τις διατάξεις της νομοθεσίας της χώρας 

καταγωγής του, 

γγ) έχει καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του διαγωγή, με απόφαση που 

έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα είτε με τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας είτε με τις 

διατάξεις της νομοθεσίας της χώρας καταγωγής του, 

δδ) έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα το οποίο αποδεδειγμένως διαπίστωσε με 

οποιοδήποτε μέσο η Αναθέτουσα Αρχή, 

εε) δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης σύμφωνα είτε με τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας είτε με τις διατάξεις της 

νομοθεσίας της χώρας καταγωγής του, 

στστ) δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή των φόρων και τελών 

σύμφωνα είτε με τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας είτε με τις διατάξεις της νομοθεσίας της 

χώρας προέλευσης ή σύστασής του, 

ζζ) προέβη αποδεδειγμένως σε σοβαρές ψευδείς δηλώσεις κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται κατ' εφαρμογή της παραγράφου αυτής ή όταν δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες 

αυτές. 

2. Χρηματοοικονομική Επάρκεια 

Μετά τη διενέργεια του απαιτούμενου σύμφωνα με την παράγραφο 1 ελέγχου, η Αναθέτουσα Αρχή 

ελέγχει την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των Υποψηφίων ή Προσφερόντων, 

περιλαμβανομένων και των στοιχείων που αναφέρονται στα εδάφια (α) έως (γ) της παραγράφου 1 

του άρθρου 18, αλλά και στοιχείων σχετικά με την πιστοληπτική τους ικανότητα. Για τον έλεγχο 

αυτόν, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, μεταξύ άλλων, να ζητά από τους Υποψηφίους ή 

Προσφέροντες να προσκομίζουν στοιχεία από τα οποία να προκύπτει: α) η ύπαρξη τραπεζικής 

χρηματοδότησης ή υποστήριξης σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θα ορίζονται στην Προκήρυξη 

Διαγωνισμού, 

β) η οικονομική τους κατάσταση (όπως δια μέσου ισολογισμών ή αποσπασμάτων ισολογισμών), 

γ) το συνολικό ύψος του κύκλου εργασιών τους ή ο κύκλος εργασιών τους στον τομέα 

δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης για τις τρεις τελευταίες οικονομικές 

χρήσεις κατ' ανώτατο όριο, 

δ) η δέσμευση τρίτων να υποστηρίξουν τον Υποψήφιο ή Προσφέροντα κατά την εκτέλεση του 

αντικειμένου της σύμβασης ή να συμμετάσχουν στη χρηματοδότησή του (όπως δια μέσου δήλωσης 
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του τρίτου), εφόσον γίνεται επίκληση τέτοιας δέσμευσης, 

ε) εφόσον ο Υποψήφιος ή Προσφέρων είναι κοινοπραξία, η φύση και έκταση της δέσμευσης για 

οικονομική συμμετοχή των προσώπων που την απαρτίζουν ή τρίτων (όπως δια μέσου δήλωσης ή 

βεβαίωσης χορηγούμενης από τα μέλη της κοινοπραξίας), στ) η πιστοληπτική τους ικανότητα 

(όπως δια μέσου βεβαίωσης διεθνούς οργανισμού αξιολόγησης από όπου να προκύπτει η σχετική 

διαβάθμιση). 

Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος ή Προσφέρων, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει 

τα δικαιολογητικά που ζητεί η Αναθέτουσα Αρχή, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και 

χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο έγγραφο το οποίο η Αναθέτουσα Αρχή 

κρίνει κατάλληλο. 

3. Αξιολόγηση Τεχνικών και Επαγγελματικών Ικανοτήτων 

Εκτός από τους ελέγχους που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, η Αναθέτουσα Αρχή 

αξιολογεί τις τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες των Υποψηφίων ή Προσφερόντων. 

(α) Οι τεχνικές ικανότητες των Υποψηφίων ή Προσφερόντων μπορούν να αποδεικνύονται με έναν 

ή περισσότερους από τους ακόλουθους τρόπους, ανάλογα με τη φύση, την ποσότητα ή τη 

σπουδαιότητα και τη χρήση του αντικειμένου της Σύμβασης. Συγκεκριμένα, για τις ανάγκες της 

ανωτέρω αξιολόγησης, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητά: 

αα) υποβολή καταλόγου των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί κατά την προηγούμενη πενταετία, με 

τα πιστοποιητικά και στοιχεία από τα οποία προκύπτει η ορθή εκτέλεσή τους, το σχετικό ποσό, ο 

τόπος και ο χρόνος πραγματοποίησής τους και η έγκαιρη και προσήκουσα αποπεράτωσή τους, 

ββ) υποβολή καταλόγου των κυριότερων παραδόσεων ή των κυριότερων υπηρεσιών που 

πραγματοποιήθηκαν ή παρασχέθηκαν κατά την προηγούμενη τριετία, με αναφορά του αντίστοιχου 

ποσού, της ημερομηνίας και του παραλήπτη, 

γγ) αναφορά του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών υπηρεσιών είτε ανήκουν απευθείας στον 

Υποψήφιο ή Προσφέροντα είτε όχι, 

δδ) περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού και των μέτρων που λαμβάνει ο Υποψήφιος ή Προσφέρων 

για τη διασφάλιση της ποιότητας και περιγραφή του εξοπλισμού μελέτης και έρευνας της 

επιχείρησής του, 

εε) αναφορά επαγγελματικών προσόντων του Υποψηφίου ή Προσφέροντα ή αναφορά των τίτλων 

σπουδών των διευθυντικών στελεχών του ιδίως των υπευθύνων για την παροχή των υπηρεσιών ή 

τη διεξαγωγή των εργασιών, 

στστ) αναφορά των μέτρων περιβαλλοντικής διαχείρισης που μπορεί να εφαρμόζει ο Υποψήφιος ή 
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Προσφέρων κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, όπου αυτό ενδείκνυται, ζζ) δήλωση σχετικά με το 

μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό του Υποψηφίου ή Προσφέροντος και για τον αριθμό των 

στελεχών της επιχείρησής του κατά την τελευταία τριετία, 

ηη) δήλωση σχετικά με τα μηχανήματα, τις εγκαταστάσεις και τον τεχνικό εξοπλισμό που διαθέτει 

ο Υποψήφιος ή Προσφέρων για την εκτέλεση της Σύμβασης, θθ) αναφορά του τμήματος του 

αντικειμένου της Σύμβασης το οποίο ο Υποψήφιος ή Προσφέρων προτίθεται να αναθέσει σε 

τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας, καθώς και περιγραφή των βασικών όρων της υπεργολαβίας, 

ιι) εφόσον γίνεται επίκληση οικονομικής στήριξης τρίτου για τις ανάγκες της εκτέλεσης της 

Σύμβασης, βεβαιώσεις του τρίτου αυτού από τις οποίες να προκύπτει η δέσμευσή του να αναλάβει 

το σύνολο ή μέρος του σχετικού κόστους, 

ιαια) προκειμένου για κοινοπραξία, βεβαίωση από την οποία να προκύπτει η φύση και έκταση της 

δέσμευσης για οικονομική συμμετοχή των προσώπων που την απαρτίζουν ή τρίτων. 

(β) Η Αναθέτουσα Αρχή ζητά από τους Υποψηφίους ή Προσφέροντες να αποδεικνύουν την 

εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο ή να προσκομίζουν ανάλογη ένορκη βεβαίωση 

ή πιστοποιητικό. Στις Συμβάσεις Υπηρεσιών, εφόσον οι Υποψήφιοι ή Προσφέροντες πρέπει να 

διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να είναι σε θέση να 

παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα προέλευσης ή σύστασής τους, η Αναθέτουσα Αρχή είναι 

δυνατόν να τους ζητά να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω 

οργανισμού. 

(γ) Όταν η Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί από τους Υποψηφίους ή Προσφέροντες να προσκομίσουν 

πιστοποιητικά που εκδίδονται από ανεξάρτητους οργανισμούς και βεβαιώνουν την τήρηση εκ 

μέρους των Υποψηφίων ή Προσφερόντων ορισμένων προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας, 

πρέπει να παραπέμπει σε συστήματα διασφάλισης ποιότητας που βασίζονται στα σχετικά 

ευρωπαϊκά πρότυπα και πιστοποιούνται από οργανισμούς που εφαρμόζουν τα ευρωπαϊκά πρότυπα 

για την πιστοποίηση. Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να αναγνωρίζει τα ισοδύναμα πιστοποιητικά 

που εκδίδουν οργανισμοί που εδρεύουν σε άλλα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

(δ) Όταν η Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί από τους Υποψηφίους ή Προσφέροντες να προσκομίσουν 

πιστοποιητικά που εκδίδονται από ανεξάρτητους Οργανισμούς και βεβαιώνουν την τήρηση εκ 

μέρους των Υποψηφίων ή Προσφερόντων ορισμένων προτύπων περιβαλλοντικής διαχείρισης, 

πρέπει να παραπέμπει είτε στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου 

(EMAS) είτε σε πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης που βασίζονται σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά ή 

διεθνή πρότυπα. 



ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ  ΑΚΙΝΗΤΗΣ  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ  ΜΕΣΩ ΣΔΙΤ 

111 
 
 

(ε) Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλεί τους Υποψηφίους ή Προσφέροντες να συμπληρώνουν ή 

να διευκρινίζουν τα έγγραφα που υπέβαλαν στα πλαίσια των Διαδικασιών Ανάθεσης. 

(στ) Ο τρόπος και ο χρόνος προσκόμισής τους καθορίζονται από την Αναθέτουσα Αρχή με την 

Προκήρυξη. 

 

Άρθρο 16 

Κατ' εξαίρεση εφαρμογή διατάξεων του ν. 3049/2002 

 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατά παρέκκλιση των διαδικασιών ανάθεσης των άρθρων 9 έως 15, 

η Δ.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ. με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της και με τήρηση των γενικών αρχών του άρθρου 

9 , δύναται να ενεργήσει ως Αναθέτουσα Αρχή με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 

5, 6 και 7 του ν. 3049/2002. 

Στην περίπτωση αυτή, κάθε αναφορά στη Διυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων (Δ.Ε.Α.) 

νοείται ως αναφορά στη Δ.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ. και κάθε αναφορά στην Ειδική Γραμματεία 

Αποκρατικοποιήσεων (Ε.Γ.Α,) νοείται ως αναφορά στην Ε.Γ.Σ.Δ.Ι.Τ.. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Άρθρο 17 

Σύμβαση Σύμπραξης 

 

1. Συμβατικό Πλαίσιο -Εφαρμοστέα νομοθεσία 

Οι Συμβάσεις Σύμπραξης, καθώς και τα Παρεπόμενα Σύμφωνα περιλαμβάνουν τους όρους και τις 

ρυθμίσεις που καθορίστηκαν από το Δημόσιο Φορέα με τη σχετική Προκήρυξη κατά τη Διαδικασία 

Ανάθεσης και συνιστούν το μόνο συμβατικό πλαίσιο που δεσμεύει τους εμπλεκόμενους Δημόσιους 

και Ιδιωτικούς Φορείς. 

Στις Συμπράξεις που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς του νόμου αυτού, εφαρμόζονται οι όροι της 

Σύμβασης Σύμπραξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

2. Περιεχόμενο Συμβάσεων Σύμπραξης 

Οι Συμβάσεις Σύμπραξης και τα Παρεπόμενα Σύμφωνα περιλαμβάνουν σαφή και αναλυτική 

περιγραφή των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των μερών σε σχέση με το αντικείμενο της 

Σύμπραξης. Ειδικότερα, με τις άνω Συμβάσεις προβλέπονται ιδίως τα ακόλουθα: 

(α) Το αντικείμενο της Σύμπραξης, συμπεριλαμβανομένων και των προδιαγραφών του έργου ή της 



ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ  ΑΚΙΝΗΤΗΣ  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ  ΜΕΣΩ ΣΔΙΤ 

112 
 
 

υπηρεσίας, το καταβλητέο στον Ιδιωτικό Φορέα συμβατικό αντάλλαγμα και οι διατάξεις βάσει των 

οποίων θα επιμερίζονται μεταξύ των συμβαλλομένων τα ανταλλάγματα που τυχόν καταβάλλονται 

από τους τελικούς χρήστες για τη χρήση του έργου ή την παροχή της υπηρεσίας. 

(β) Ο τρόπος άσκησης της εποπτείας της εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου ή της παροχής της 

υπηρεσίας είτε μέσω ανεξάρτητων εταιρειών που ο Δημόσιος και ο Ιδιωτικός Φορέας 

προσλαμβάνουν από κοινού για το σκοπό αυτόν είτε μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών του 

Δημοσίου. 

(γ) Οι μέθοδοι διασφάλισης της ποιότητας κατά την εκτέλεση και λειτουργία του έργου ή την 

παροχή της υπηρεσίας. 

(δ) Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του αντικειμένου της Σύμπραξης, οι προϋποθέσεις 

τροποποίησής του, οι ποινικές ρήτρες και τα ανταλλάγματα σε περίπτωση υπέρβασης ή σύντμησης 

αντίστοιχα του χρονοδιαγράμματος αυτού, η διάρκεια ισχύος της Σύμβασης Σύμπραξης, καθώς και 

οι προϋποθέσεις της παράτασης ή σύντμησης της διάρκειας αυτής. 

(ε) Ο τρόπος με τον οποίο θα παραχωρείται στον Ιδιωτικό Φορέα η χρήση ή η εκμετάλλευση των 

παγίων στοιχείων που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση και λειτουργία του έργου ή την παροχή 

της υπηρεσίας και τα τυχόν προβλεπόμενα ανταλλάγματα. 

(στ) Ο τρόπος χρηματοδότησης της υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμπραξης. 

(ζ) Η τυχόν απαιτούμενη εκ μέρους του Δημόσιου Φορέα έγκριση των χρηματοδοτικών συμβάσεων 

του Ιδιωτικού Φορέα, καθώς και της διαδικασίας τροποποίησής τους. 

(η) Η κατανομή των κινδύνων μεταξύ των μερών και οι συνέπειες επέλευσης γεγονότων που 

συνιστούν ανωτέρα βία. 

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

(ι) Η προστασία του περιβάλλοντος και των αρχαιοτήτων. 

(ια) Η κατοχύρωση δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. 

(ιβ) Ο τρόπος λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης του αντικειμένου της Σύμπραξης. 

(ιγ) Το ύψος των ανταλλαγμάτων που καταβάλλονται για τη χρήση του έργου ή της υπηρεσίας από 

τους χρήστες, ο τρόπος είσπραξής τους, καθώς και οι λόγοι και τρόποι αναπροσαρμογής τους. 

(ιδ) Ο τρόπος επιμερισμού, μεταξύ του Δημόσιου και του Ιδιωτικού Φορέα, των ωφελειών που θα 

προκύψουν, είτε από την τυχόν αναχρηματοδότηση των δανείων του Ιδιωτικού Φορέα είτε μετά 

την επίτευξη ενός συγκεκριμένου ποσοστού απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων του. 

(ιε) Η έκταση των εγγυήσεων που παρέχει ο Ιδιωτικός Φορέας για την έγκαιρη και προσήκουσα 

εκτέλεση, λειτουργία και συντήρηση του έργου ή την προσήκουσα παροχή της υπηρεσίας. 
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(ιστ) Η υποκατάσταση του Ιδιωτικού Φορέα ή των δανειστών με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής 

και οι περιπτώσεις που αυτή επιτρέπεται, καθώς και κάθε σχετικό θέμα. 

(ιζ) Η καταβολή αποζημιώσεων και η εν γένει αποκατάσταση της προκληθείσας ζημίας στις 

περιπτώσεις που οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη αθετεί τις συμβατικές του υποχρεώσεις. 

(ιη) Οι λόγοι καταγγελίας κάθε σύμβασης και οι συνέπειές της. 

(ιθ) Το εφαρμοστέο δίκαιο. 

(κ) Η διαδικασία επίλυσης διαφορών. 

(κα) Η σειρά προτεραιότητας των τυχόν προσαρτημάτων ή παραρτημάτων κάθε σύμβασης, (κβ) Η 

εξειδίκευση των ελάχιστων απαιτήσεων λειτουργίας και συντήρησης που περιλαμβάνεται στα 

τεύχη δημοπράτησης. 

(κγ) Ο καθορισμός των διαδικασιών παράδοσης του έργου στο Δημόσιο μετά τη λήξη της περιόδου 

εκμετάλλευσης, οι τυχόν υποχρεώσεις εκπαίδευσης και μεταφοράς τεχνογνωσίας του Ιδιωτικού 

Φορέα στο Δημόσιο Φορέα, οι προδιαγραφές του αντικειμένου κατά την παράδοση και οι 

εγγυήσεις καθώς και ο χρόνος αυτών μετά την ανάληψη του έργου ή της υπηρεσίας από το 

Δημόσιο Φορέα. 

(κδ) Οι απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και χρηστών του έργου ή της 

υπηρεσίας. 

(κε) Η τυχόν διαδικασία επίλυσης διαφορών από Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων που ορίζουν από 

κοινού τα συμβαλλόμενα μέρη. 

 

Άρθρο 18 

Θέματα χρηματοδότησης 

 

1. Χρηματοοικονομική επάρκεια και απόδειξη αυτής 

Οι Εταιρείες Ειδικού Σκοπού της παραγράφου 4 του άρθρου 1, που αναλαμβάνουν την εκτέλεση 

έργων ή την παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια Συμπράξεων, φέρουν την ευθύνη και τον κίνδυνο της 

χρηματοδότησης που απαιτείται για την προσήκουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους από τις 

σχετικές Συμβάσεις Σύμπραξης ή και τα Παρεπόμενα Σύμφωνα, οφείλουν δε να προσκομίζουν 

στους Δημόσιους Φορείς στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η διαθεσιμότητα χρηματοδότησης 

που επαρκεί για την εκπλήρωση του συνόλου των υποχρεώσεων που αναλαμβάνονται από αυτές 

σύμφωνα με τη σχετική Προκήρυξη. Η χρηματοδότηση περιλαμβάνει ιδίως: 

(α) τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού, 
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(β) τα κεφάλαια που εξασφαλίζει η Εταιρεία Ειδικού Σκοπού με οποιαδήποτε μορφή δανείου ή 

πίστωσης και ιδίως με δάνεια, ομολογίες και τιτλοποίηση μελλοντικών ή υφιστάμενων απαιτήσεων, 

(γ) τις αναγκαίες εγγυήσεις ή εξασφαλίσεις που απαιτούνται για παροχή των υπό (α) και (β) 

ανωτέρω κεφαλαίων ή πιστώσεων, 

(δ) τους πόρους από την εκμετάλλευση του αντικειμένου της Σύμπραξης κατά την κατασκευαστική 

περίοδο. 

2. Συμμετοχή Δημόσιων Φορέων και μορφές αυτής. Άλλα ανταλλάγματα 

(α) Στη χρηματοδότηση της εκτέλεσης των έργων ή της παροχής των υπηρεσιών που υπάγονται στο 

νόμο αυτόν, μπορούν να συμμετέχουν και οι Δημόσιοι Φορείς. 

Η συμμετοχή αυτή μπορεί να είναι σε χρήμα ή σε είδος. Στην τελευταία περίπτωση, μπορεί να έχει 

τη μορφή ανταλλαγμάτων όπως ενδεικτικά είναι η παραχώρηση ακινήτων κατά χρήση (εν όλω ή εν 

μέρει), η παραχώρηση εμπράγματων δικαιωμάτων επί ακινήτων και η εκχώρηση δικαιωμάτων 

εκμετάλλευσης έργων. Στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, τα δικαιώματα που 

παρέχονται στην Εταιρεία Ειδικού Σκοπού δεν μπορεί να εκτείνονται και στο διάστημα που 

ακολουθεί μετά τη λήξη της Σύμβασης Σύμπραξης. 

(β) Οι Δημόσιοι Φορείς επιτρέπεται να συμμετέχουν και στην εκμετάλλευση του αντικειμένου της 

Σύμπραξης. 

(γ) Σε κάθε περίπτωση, η συμμετοχή του Δημόσιου Φορέα και η μορφή ή οι μορφές που θα μπορεί 

να λάβει, πρέπει να προσδιορίζονται με σαφήνεια στη σχετική Προκήρυξη. 

3. Απευθείας συμβάσεις με τους δανειστές 

Για τις ανάγκες της ρύθμισης ειδικών θεμάτων και την εν γένει διευκόλυνση της χρηματοδότησης 

της εκτέλεσης των έργων ή της παροχής των υπηρεσιών, οι Δημόσιοι Φορείς δύνανται να 

συνάπτουν συμβάσεις και με τους δανειστές της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

 

Άρθρο 19 

Αντάλλαγμα καταβλητέο από τους χρήστες των έργων ή υπηρεσιών 

 

1. Καθορισμός διαδικασίας είσπραξης συμβατικού ανταλλάγματος 

Όταν το συμβατικό αντάλλαγμα της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού εισπράττεται, εν όλω ή εν μέρει, 
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απευθείας από τους τελικούς χρήστες του έργου ή της υπηρεσίας, η διαδικασία είσπραξης και κάθε 

άλλη σχετική λεπτομέρεια ρυθμίζονται με απόφαση της Δ.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ. 

2. Συνδρομή του Δημόσιου Φορέα 

Ο εκάστοτε εμπλεκόμενος Δημόσιος Φορέας, καθώς και κάθε άλλη αρμόδια δημόσια αρχή παρέχει 

κάθε συνδρομή που κρίνεται αναγκαία, ώστε η Εταιρεία Ειδικού Σκοπού να δύναται να εισπράττει 

απρόσκοπτα τα ποσά της προηγούμενης παραγράφου που αποτελούν το συμβατικό της 

αντάλλαγμα. 

 

Άρθρο 20 

Έκδοση αδειών 

 

Η έκδοση όλων των αδειών που απαιτούνται για τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, 

λειτουργία, εκμετάλλευση και συντήρηση των έργων ή και την παροχή των υπηρεσιών που έχουν 

ενταχθεί στο πεδίο εφαρμογής γίνεται στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας Ειδικού 

Σκοπού. Οι άδειες αυτές λογίζεται ότι έχουν εκδοθεί, αν οι αρμόδιες και συναρμόδιες για την 

έκδοσή τους αρχές δεν έχουν προβεί σε έγγραφη αιτιολογημένη άρνηση έκδοσης μέσα σε 

αποκλειστική προθεσμία εξήντα ημερών από την υποβολή σχετικού αιτήματος από την Εταιρεία 

Ειδικού Σκοπού. Αίτημα για χορήγηση άδειας λογίζεται ότι έχει υποβληθεί νομίμως μόνο: (α) εάν 

συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που είναι κατά νόμο απαραίτητα για την έκδοση της άδειας 

αυτής και (β) έχει τύχει προελέγχου πληρότητας φακέλου υπό την προϋπόθεση ότι ο προέλεγχο ς 

αυτός προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. 

 

Άρθρο 21 

Αρχαιολογικά ευρήματα 

 

Σε περίπτωση ανεύρεσης αρχαιοτήτων κατά τη διάρκεια της κατασκευής ο Δημόσιος Φορέας, 

κατόπιν ειδοποίησης από την Εταιρεία Ειδικού Σκοπού, γνωστοποιεί αυτό στην αρμόδια 

Αρχαιολογική Υπηρεσία, η οποία υποχρεούται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα ημερών να 

υποδείξει τρόπους συνέχισης των εργασιών και να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για τη 

διασφάλιση της προστασίας των αρχαιοτήτων. Αν παρέλθει άπρακτη η άνω προθεσμία, η Εταιρεία 

Ειδικού Σκοπού δύναται να ζητήσει και ο Δημόσιος Φορέας υποχρεούται να χορηγήσει χρονική 

παράταση των προβλεπόμενων συμβατικών προθεσμιών ίση με την καθυστέρηση που προκλήθηκε 
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από τη μη συμμόρφωση της αρμόδιας Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και την καθυστέρηση που μπορεί 

να προκόψει για την εκτέλεση των εργασιών που τυχόν απαιτούνται για την προστασία των 

ευρημάτων. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία Ειδικού Σκοπού δικαιούται να ζητήσει την 

ανόρθωση της ζημίας που τυχόν υπέστη από την καθυστέρηση. 

 

Άρθρο 22 

Προστασία του περιβάλλοντος 

 

1. Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

Οι απαιτούμενες κατά περίπτωση μελέτες ή προμελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων εκπονούνται 

και εγκρίνονται και οι επιβαλλόμενοι περιβαλλοντικοί όροι καθορίζονται πριν από την ανάθεση της 

Σύμβασης Σύμπραξης. Αν ο εμπλεκόμενος Δημόσιος Φορέας, για λόγους που δεν θα μπορούσε να 

έχει εξαρχής προβλέψει ακόμη και με καταβολή ιδιαίτερης επιμέλειας, επιβάλλει πρόσθετους 

όρους, τότε οφείλει να αποζημιώσει την Εταιρεία Ειδικού Σκοπού για κάθε πρόσθετο κόστος ή 

δαπάνη της. 

2. Μέτρα αυξημένης προστασίας 

Στη Σύμβαση Σύμπραξης μπορεί να προβλέπονται μέτρα αυξημένης προστασίας του φυσικού και 

πολιτιστικού περιβάλλοντος, εφόσον τα μέτρα αυτά είχαν περιληφθεί στη σχετική Προκήρυξη. 

 

Άρθρο 23 

Απαλλοτριώσεις 

 

1. Κατεπείγον - Κόστος - Απόφαση 

Η απαλλοτρίωση των ιδιοκτησιών που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των έργων ή την παροχή 

των υπηρεσιών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου αυτού ή η σύσταση εμπράγματων 

δικαιωμάτων επ’ αυτών, όπου αυτό επιτρέπεται, εξυπηρετούν σκοπούς προφανούς δημόσιας 

ωφέλειας και θεωρούνται κατεπείγουσες και μείζονος σημασίας υπό την προϋπόθεση ότι η 

εξυπηρέτηση σκοπών δημόσιας ωφέλειας στοιχειοθετείται στην οικεία εγκριτική πράξη της 

απαλλοτρίωσης. Η απαλλοτρίωση των ιδιοκτησιών αυτών ή η σύσταση εμπράγματων δικαιωμάτων 

επ’ αυτών γίνεται υπέρ του εμπλεκόμενου κάθε φορά Δημόσιου Φορέα. Η απαλλοτρίωση 

κηρύσσεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του κατά 

περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. Αν παρέλθει άπρακτη η τακτή προθεσμία για την ολοκλήρωση της 
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απαλλοτρίωσης ή τη σύσταση εμπράγματων δικαιωμάτων, η Εταιρεία Ειδικού Σκοπού δικαιούται 

να ζητήσει και ο Δημόσιος Φορέας υποχρεούται να χορηγήσει χρονική παράταση των 

προβλεπόμενων συμβατικών προθεσμιών ίση με την καθυστέρηση που προκλήθηκε. Στην 

περίπτωση αυτή, η Εταιρεία Ειδικού Σκοπού δικαιούται να ζητήσει την ανόρθωση της ζημίας που 

τυχόν υπέστη από την καθυστέρηση. 

2. Χαρακτηρισμός 

Αν η απαλλοτρίωση ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επί των παραπάνω ιδιοκτησιών 

γίνεται με δαπάνες της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού, οι δαπάνες αυτές συνιστούν αντάλλαγμα για τη 

χρήση των ιδιοκτησιών αυτών ή των επ’ αυτών εμπράγματων δικαιωμάτων. 

 

Άρθρο 24 

Δημόσιες Υπηρεσίες και Εργασίες Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας 

 

Οι Δημόσιες Υπηρεσίες, οι Επιχειρήσεις και οι οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας προβαίνουν αμέσως 

και κατά προτεραιότητα στην εκτέλεση εργασιών και στις ενέργειες αρμοδιότητάς τους, που είναι 

αναγκαίες ή χρήσιμες για την ομαλή και απρόσκοπτη εκτέλεση των έργων ή την παροχή των 

υπηρεσιών του νόμου αυτού. Αν οι Δημόσιες Υπηρεσίες, οι Επιχειρήσεις και οι Οργανισμοί Κοινής 

Ωφέλειας δεν συμμορφώνονται με τις ανωτέρω υποχρεώσεις τους, η Εταιρεία Ειδικού Σκοπού 

δικαιούται να ζητήσει και ο Δημόσιος Φορέας υποχρεούται να χορηγήσει χρονική παράταση των 

προβλεπόμενων συμβατικών προθεσμιών ίση με την καθυστέρηση που προκλήθηκε από τη μη 

συμμόρφωση. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία Ειδικού Σκοπού δικαιούται να ζητήσει την 

ανόρθωση της ζημίας που τυχόν υπέστη από την καθυστέρηση. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ 

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 

Άρθρο 25 

Εκχώρηση απαιτήσεων 

 

Οι Εταιρείες Ειδικού Σκοπού που συμβάλλονται σε Συμβάσεις Σύμπραξης δύνανται να εκχωρούν 

μέρος ή το σύνολο των συμβατικών τους αξιώσεων, υφιστάμενων και μελλοντικών, εφόσον αυτές 

προσδιορίζονται ή είναι δυνατόν να προσδιορισθούν με οποιονδήποτε τρόπο, σε πιστωτικά ή 
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χρηματοδοτικά ιδρύματα ή οποιαδήποτε άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που υπόκεινται σε 

εποπτεία κεντρικής τράπεζας ή άλλης αρμόδιας ανεξάρτητης αρχής, τα οποία συμμετέχουν στη 

χρηματοδότηση της υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμβασης Σύμπραξης ή συμβάλλονται με 

τέτοια πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή οποιαδήποτε άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που 

υπόκεινται σε εποπτεία υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, όπως εκδοχέως, διαδόχου ή αντισυμβαλλομένου 

προς εξασφάλιση των απαιτήσεών τους από τη χρηματοδότηση αυτή. Επιτρέπεται επίσης η ως άνω 

εκχώρηση σε αλλοδαπές ή ημεδαπές εταιρείες ειδικού σκοπού προς το σκοπό τιτλοποίησης κατ' 

εφαρμογή του άρθρου 10 του ν. 3156/2003. 

 

Άρθρο 26 

Κύρος εμπράγματων ασφαλειών 

 

1. Μεταγενέστερη πτώχευση 

Το κύρος των εμπράγματων ασφαλειών που παρασχέθηκαν οποτεδήποτε από την Εταιρεία Ειδικού 

Σκοπού ή οποιονδήποτε τρίτο υπέρ οποιουδήποτε πιστωτικού ή χρηματοδοτικού ιδρύματος ή 

οποιουδήποτε άλλου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που υπόκειται σε εποπτεία κεντρικής τράπεζας 

ή άλλης αρμόδιας ανεξάρτητης αρχής ή Δημόσιου Φορέα ή τρίτου προς εξασφάλιση απαιτήσεών 

τους κατά της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού από τη χρηματοδότηση ή οποιαδήποτε άλλη σχετική ή 

παρεπόμενη σύμβαση ή πράξη για την εκτέλεση των έργων ή την παροχή των υπηρεσιών που 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου αυτού, δεν θίγεται από την επιβολή οποιουδήποτε 

συλλογικού μέτρου ικανοποίησης των πιστωτών, που συνεπάγεται την απαγόρευση ή τον 

περιορισμό της εξουσίας διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού ή 

του τρίτου που συνέστησε την ασφάλεια, ούτε από την υποβολή σχετικής αίτησης κατ' αυτών. Το 

ίδιο ισχύει και όταν πρόκειται για μελλοντικές απαιτήσεις, η γένεση των οποίων επέρχεται μετά την 

επιβολή του συλλογικού μέτρου ή την υποβολή της σχετικής αίτησης. 

2. Ενδεικτική απαρίθμηση 

Το απρόσβλητο των εμπράγματων ασφαλειών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο ισχύει 

ιδίως: 

(α) σε υποθήκες ή προσημειώσεις, που εγγράφονται με οποιονδήποτε τίτλο, μετά την εγγραφή τους, 

(β) σε ενέχυρα με ή χωρίς παράδοση κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, του ν.δ. 

177/13.8.1923 ή και τις διατάξεις του ν. 2844/2000 με αντικείμενο κινητά πράγματα ή ομάδα 

πραγμάτων, μετά τη νομότυπη σύστασή τους, 
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(γ) σε ενέχυρα ή εξασφαλιστικές εκχωρήσεις με αντικείμενο παρούσες ή μέλλουσες απαιτήσεις ή 

και ομάδες απαιτήσεων που προσδιορίζονται ως σύνολο σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 

12 του ν. 2844/2000 (ΦΕΚ 220 Ά), μετά τη νομότυπη σύσταση του ενεχύρου ή την αναγγελία της 

εκχώρησης και 

(δ) σε περιπτώσεις παροχής κυμαινόμενης ασφάλειας σύμφωνα με τα άρθρα 15 έως και 18 του ν. 

2844/2000, μετά τη νομότυπη σύσταση του ενεχύρου ή την αναγγελία της εκχώρησης. 

3. Δανειστές εις ολόκληρο 

Οι κάθε είδους εμπράγματες ασφάλειες, όπως υποθήκες, προσημειώσεις, ενέχυρα, εξασφαλιστικές 

εκχωρήσεις, που παρέχονται προς εξασφάλιση απαιτήσεων από δάνεια ή άλλες πιστώσεις και 

χορηγούνται από κοινοπραξία πιστωτικών ή χρηματοδοτικών ιδρυμάτων ή άλλων 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που υπόκεινται σε εποπτεία κεντρικής τράπεζας ή άλλης αρμόδιας 

ανεξάρτητης αρχής, για την εκτέλεση έργων ή την παροχή υπηρεσιών που εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής του νόμου αυτού μπορούν, εφόσον οι δανειστές είναι δανειστές εις ολόκληρο για το 

σύνολο ή μέρος του δανείου ή της πίστωσης κατά την έννοια του άρθρου 489 του Αστικού Κώδικα, 

να εγγράφονται, να συνιστώνται ή να συνάπτονται για το σύνολό τους (ή το αντίστοιχο μέρος τους) 

υπέρ ενός εκπροσώπου των δανειστών, ο οποίος ορίζεται στην οικεία πιστωτική σύμβαση και 

ασκεί όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τις ασφάλειες αυτές ως ενυπόθηκος ή ενεχυρούχος 

δανειστής ή ως εκδοχέας. Εφόσον η χρηματοδότηση πραγματοποιείται με έκδοση ομολογιακού 

δανείου, οι σχετικές εμπράγματες ή άλλες ασφάλειες λαμβάνονται από τον εκπρόσωπο των 

ομολογιούχων κατά τις διατάξεις του ν. 3156/2003. 

 

Άρθρο 27 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 

 

Για την εφαρμογή των διατάξεων της νομοθεσίας που αναφέρονται σε απαιτήσεις τραπεζών και 

στις εξασφαλίσεις τους, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων υπάγεται στις αντίστοιχες ρυθμίσεις, 

εφόσον πρόκειται για δανειακές συμβάσεις και συναφείς δικαιοπραξίες που καταρτίζονται σε 

σχέση με την εκτέλεση των έργων ή την παροχή των υπηρεσιών που εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής του νόμου αυτού. 

 

Άρθρο 28 

Μεταβιβάσεις μετοχών και εισαγωγή σε χρηματιστηριακή αγορά 
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1. Μεταβιβάσεις μετοχών, αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου και εταιρικοί μετασχηματισμοί 

Απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του Δημόσιου Φορέα προκειμένου να επιχειρηθούν έγκυρα: (α) 

εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση μετοχών της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού ή άλλη πράξη με την 

οποία μεταβιβάζονται τα δικαιώματα ψήφου επί μετοχών του εφόσον αυτές λαμβάνουν χώρα πριν 

από την έναρξη λειτουργίας του έργου ή την έναρξη της παροχής των υπηρεσιών, (β) αύξηση 

μετοχικού κεφαλαίοϋ ή τροποποιήσεις του καταστατικού της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού εκτός από 

αυτές που είναι υποχρεωτικές από τη Σύμβαση Σύμπραξης, τα Παρεπόμενα Σύμφωνα ή το νόμο, 

(γ) έκδοση ομολογιακού δανείου, 

(δ) οποιοσδήποτε μορφής συγχώνευση, διάσπαση, απορρόφηση ή άλλος εταιρικός 

μετασχηματισμός της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού. 

Οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για την παροχή της συναίνεσης αυτής καθορίζονται από τη 

Σύμβαση Σύμπραξης. 

2. Εισαγωγή σε χρηματιστηριακή αγορά 

Η εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού σε ελληνική ή αλλοδαπή οργανωμένη 

αγορά κινητών αξιών και η έκδοση ανταλλάξιμου ομολογιακού δανείου ή ομολογιακού δανείου 

μετατρέψιμου σε μετοχές, επιτρέπονται μόνο μετά προηγούμενη εγκριτική απόφαση του Υπουργού 

Οικονομίας και Οικονομικών και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών. 

 

Άρθρο 29 

Λοιπές ρυθμίσεις 

 

1. Απαλλαγή από φόρο εισοδήματος επί δεδουλευμένων τόκων 

Οι Εταιρείες Ειδικού Σκοπού στις οποίες ανατίθεται η εκτέλεση Συμβάσεων Σύμπραξης 

απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος επί των δεδουλευμένων τόκων που αποκτούν μέχρι το 

χρόνο έναρξης της εκμετάλλευσης. 

2. Φορολογική μεταχείριση χρηματοδοτικής συμβολής Δημόσιου Φορέα 

Εφόσον καταβληθεί χρηματοδοτική συμβολή από το Δημόσιο Φορέα σύμφωνα με τις διατάξεις του 

εδαφίου ε' της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του ν. 2052/1992, αυτή λογίζεται ως επιχορήγηση 

κεφαλαίου, δεν επιβαρύνεται με Φ.Π.Α., δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος ή άλλο φόρο και 

καταβάλλεται ελεύθερη από οποιαδήποτε κράτηση υπέρ τρίτου. 

3. Επιστροφή πιστωτικού υπολοίποο Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) 
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Το πιστωτικό υπόλοιπο Φ.Π.Α. επιστρέφεται σε τρίτους οι οποίοι συμβάλλονται με την Εταιρεία 

Ειδικού Σκοπού για την εκτέλεση των έργων ή και την παροχή των υπηρεσιών μέσα σε ενενήντα 

ημέρες από την υποβολή σχετικής αίτησής τους. Σε περίπτωση υπέρβασης της προθεσμίας αυτής 

θα οφείλεται σε αυτούς τόκος υπερημερίας επί των προς επιστροφή ποσών. 

4. Μεταφορά και συμψηφισμός συσσωρευμένων ζημιών της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού 

Οι τυχόν συσσωρευμένες ζημίες της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού επιτρέπεται να μεταφέρονται προς 

συμψηφισμό με τα φορολογητέα κέρδη των δέκα επόμενων χρήσεων. 

 

Άρθρο 30 

Αποσβέσεις 

 

Το συνολικό κόστος υλοποίησης της Σύμπραξης που θα περιλαμβάνει το κατασκευαστικό κόστος, 

όπως αυτό προκύπτει από τη σχετική Σύμβαση Σύμπραξης ή το σχετικό Παρεπόμενο Σύμφωνο, 

συμπεριλαμβανομένου και του αρχικού κόστους του συνολικά απαιτούμενου εξοπλισμού και κάθε 

κόστος και δαπάνη οποιοσδήποτε φύσεως περιλαμβανομένων και των τόκων της Περιόδου 

Κατασκευής, θα αποσβένονται, κατ' επιλογή της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού, είτε με τη σταθερή 

μέθοδο, καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου λειτουργίας του έργου, είτε με τη μέθοδο που 

προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 50 του ν. 1914/1990 (ΦΕΚ 178 Ά), με την οποία 

προστέθηκε πέμπτη παράγραφος στο άρθρο 97 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Ά) και σύμφωνα με τη 

διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο αυτήν. 

 

Άρθρο 31 

Επίλυση διαφορών - Εφαρμοστέο Δίκαιο 

 

1. Διαιτησία 

Κάθε διαφορά που προκύπτει σχετικά με την εφαρμογή, την ερμηνεία ή το κύρος Συμβάσεων 

Σύμπραξης ή των Παρεπόμενων Συμφώνων επιλύεται με διαιτησία. 

2. Κανόνες Διαιτησίας 

Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις που ισχύουν για τις διαιτησίες του Δημοσίου, με τη Σύμβαση 

Σύμπραξης ή τα Παρεπόμενα Σύμφωνα καθορίζονται κανόνες που διέπουν τον ορισμό των 

διαιτητών, οι εφαρμοστέοι κανόνες διαιτησίας, η έδρα του διαιτητικού δικαστηρίου (ή οργάνου), οι 

αμοιβές των διαιτητών (εφόσον δεν ορίζονται από τους εφαρμοστέους κανόνες διαιτησίας) και η 
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γλώσσα στην οποία θα διεξαχθεί η διαιτησία. Η διαιτητική απόφαση είναι οριστική και αμετάκλητη 

και δεν υπόκειται σε κανένα τακτικό ή έκτακτο ένδικο μέσο, αποτελεί δε τίτλο εκτελεστό χωρίς να 

χρειάζεται να κηρυχθεί αυτό από τα τακτικά Δικαστήρια, και τα αντίδικα μέρη δεσμεύονται να 

συμμορφωθούν αμέσως με τους όρους της. 

3. Εφαρμοστέο Δίκαιο 

Για την επίλυση διαφοράς που αναφέρεται στην ερμηνεία ή στην εφαρμογή ή το κύρος της 

Σύμβασης Σύμπραξης εφαρμόζεται το Ελληνικό Ουσιαστικό Δίκαιο. 

 

Άρθρο 32 

Έναρξη ισχύος 

 

Ο νόμος αυτός ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
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