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Μετά το τέλος της πανδημίας όλες οι χώρες του κόσμου
όπως και η χώρα μας θα βρεθούν μπροστά σε μεγάλα
διλλήματα που αφορούν την γρήγορη οικονομική ανάκαμψη
με ταυτόχρονη προστασία των πολιτών. 

Οι χώρες της ΕΕ βρίσκονται ήδη σε επεξεργασία σχεδίων
που αφορούν σε υποδομές, έργα και δράσεις για υπηρεσίες
και προϊόντα σε όλους τους τομείς. 

Το Ταμείο Ανάκαμψης θα διαθέσει και στην χώρα μας
εξαιρετικά μεγάλα ποσά με στόχο την αντιμετώπιση της
κλιματικής αλλαγής, την ψηφιακή μετάβαση, την
προσέλκυση επενδύσεων και επενδύσεις στο χώρο της
εκπαίδευσης , της υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών. 

Έχοντας θετικές και αρνητικές εμπειρίες από την
διαχείριση μεγάλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων είναι
ουσιαστικό να γνωρίζουμε τα θετικά παραδείγματα ώστε να
τα πολλαπλασιάσουμε και τα αρνητικά ώστε να τα
αποφύγουμε. 

Οι συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα
αφορούν σε έργα τα οποία βραβεύτηκαν και
αναγνωρίστηκαν διεθνώς. Είναι λοιπόν σημαντικό να
χρησιμοποιηθεί η μέθοδος αυτή της συνεργασίας του
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ως σημαντικό εργαλείο σε
υποδομές αλλά και σε υπηρεσίες. 

Οι πολιτικές και ιδεολογικές συγκρούσεις επί του θέματος
έχουν πλέον ξεπεραστεί αφού όλες οι κυβερνήσεις
δούλεψαν πάνω στο θεσμικό πλαίσιο και υλοποίησαν
αντίστοιχα προγράμματα. 
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Θεωρώ ότι στην επιτυχία αυτού του θεσμού έπαιξε ρόλο το καινοτόμο και
θεσμικό πλαίσιο και η ενεργοποίηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων
αλλά και το ότι επί 11 χρόνια υπήρξε ο ίδιος άνθρωπος ο Ν. Μαντζούφας, ο
οποίος διατηρήθηκε στην ίδια θέση ως Γενικός Γραμματέας Ιδιωτικών
Επενδύσεων και ΣΔΙΤ. 

Η πολιτική συναίνεση, η συνέχεια στη διοίκηση, η συνεργασία δημοσίου
και ιδιωτικού τομέα μέσα από ένα διαφανές θεσμικό πλαίσιο,
αποδεικνύονται ισχυρές προϋποθέσεις για εθνικές επιτυχίες ακόμα και σε πολύ
πρωτοπόρους και δύσκολους τομείς. 

Ο συνεργάτης του Δικτύου Δημήτρης Τζανιδάκης προχώρησε σε μία σύντομη
απολογιστική έκθεση για το τι έγινε στην χώρα με παράλληλες συγκριτικές
αναφορές σε διεθνές επίπεδο. 

Η σύντομη αυτή έκθεση δίνει με απλό τρόπο σε όσους ενδιαφέρονται τις
βασικές πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τον θεσμό αλλά και τα όσα θετικά
πετύχαμε ως χώρα. 

Γιατί όσο αξίζει η κριτική άλλο τόσο αξίζει και η αναγνώριση. 

@to diktio/toDiktio



Η παρούσα απολογιστική έκθεση, αφορά τις Συμπράξεις Δημοσίου-Ιδιωτικού
Τομέα (ΣΔΙΤ) στην Ελλάδα. Αρχικά παρουσιάζονται τα γενικά χαρακτηριστικά
των ΣΔΙΤ και τα πλεονεκτήματα τους ως τρόπο υλοποίησης έργων. Στη
συνέχεια αναλύεται η παρουσία η αγορά των ΣΔΙΤ σε Ευρωπαϊκό και
Παγκόσμιο επίπεδο, όπως και ο ρόλος της Ελλάδας. 

Παράλληλα, περιγράφονται οι παράγοντες που συνετέλεσαν στην πολύ
επιτυχημένη πορεία των έργων ΣΔΙΤ στην Ελλάδα και παρουσιάζονται οι
βραβεύσεις και οι διεθνείς αναγνωρίσεις των ελληνικών ΣΔΙΤ. Τέλος,
αποτυπώνονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την πορεία των ΣΔΙΤ
στην ελληνική αγορά.
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Οι Συμπράξεις Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) είναι συμβάσεις, κατά κανόνα
μακροχρόνιες, οι οποίες συνάπτονται μεταξύ ενός δημόσιου και ενός ιδιωτικού φορέα,
με σκοπό την εκτέλεση έργων ή/και την παροχή υπηρεσιών. Αποτελούν σημαντικό
εργαλείο τόνωσης της οικονομικής ανάπτυξης μοχλεύοντας ιδιωτικούς πόρους σε
αναπτυξιακά έργα με πολλαπλασιαστικό όφελος. 

1.ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΔΙΤ

1 . 2 .  ΒΑΣΙΚΑ  ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ  ΤΩΝ  ΣΔΙΤ  

Όταν έχουμε να κάνουμε με ανταποδοτικά έργα, οι ιδιωτικοί φορείς, αναλαμβάνουν τη
χρηματοδότηση, το σχεδιασμό, την κατασκευή, τη συντήρησή και την εκμετάλλευσή
τους και για τη χρήση τους δύναται να καταβληθεί σχετικό αντίτιμο άμεσα από τον
καταναλωτή/χρήστη. 

Στα έργα κοινωνικών υποδομών με πληρωμές διαθεσιμότητας, ο ιδιωτικός φορέας
αποπληρώνεται απευθείας από το δημόσιο φορέα, σε βάθος χρόνου μετά την έναρξη
λειτουργίας, βάσει προκαθορισμένων προδιαγραφών αποτελέσματος. Αξιοσημείωτο
είναι πως δεν υπάρχει το στοιχείο της εμπορικής εκμετάλλευσης για τους ιδιωτικούς
φορείς. 

1 . 1 .  ΛΕ ΙΤΟΥΡΓ ΙΑ  ΣΔΙΤ  

Δεν απαιτείται άμεση εκταμίευση δημόσιων πόρων για την αποπληρωμή του έργου με
την «παραλαβή». Η αποπληρωμή γίνεται σταδιακά σε βάθος χρόνου απελευθερώνοντας
δημόσιους πόρους για να επιδιωχθούν περισσότερες αναπτυξιακές προτεραιότητες. 

Αποπληρωμή έργων σε βάθος χρόνου 1.

2. Μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων για την υλοποίηση και παροχή
δημόσιων υποδομών και υπηρεσιών 

3. Εξασφάλιση προκαθορισμένου χρόνου και κόστους υλοποίησης 

Αξιοποιούνται ιδιωτικά κεφάλαια για την υλοποίηση και παροχή δημοσίων υποδομών
και υπηρεσιών, τα οποία λειτουργούν συμπληρωματικά προς τους περιορισμένους
δημόσιους πόρους οι οποίοι είναι διαθέσιμοι για την υλοποίηση υποδομών. 

Πληρωμή μόνο μετά την παράδοση του έργου σε λειτουργία, γεγονός που συνεπάγεται
ισχυρό κίνητρο τήρησης του χρονοδιαγράμματος. Οι πληρωμές του Δημοσίου είναι
προκαθορισμένες για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν επιδέχονται
αναπροσαρμογής για γεγονότα όπως υπερβάσεις κόστους και αστοχίες.

ΔΙΚΤΥΟ
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Διάγραμμα  1 :  Διαφορές  συμβάσεων  ΣΔΙΤ  έναντ ι  παραδοσιακών  δημοσίων  
συμβάσεων  ως  προς  το  χρόνο  και  το  κόστος  (Υπουργε ίο  Ανάπτυξης  και  Επενδύσεων )

4. Σύνδεση αμοιβής αναδόχου και ποιότητας παρεχόμενων
υπηρεσιών 

Ο ανάδοχος αποπληρώνεται στη βάση λεπτομερούς μηχανισμού πληρωμών ο οποίος
αξιολογεί την ποιότητα του έργου και των προσφερόμενων υπηρεσιών καθ’ όλη τη
διάρκεια ζωής του. Χαμηλή ποιότητα υπηρεσιών συνεπάγεται μείωση της πληρωμής.
Ισχυρά κίνητρα για τη μακροπρόθεσμη διατήρηση ενός άρτιου τεχνικά έργου και την
παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.

5. Ενιαία Σύμβαση μελέτης, κατασκευής, λειτουργίας 

Επιτυγχάνονται συνέργειες από την ενσωμάτωση του σχεδιασμού, της κατασκευής και
της λειτουργίας σε μία (ενιαία) σύμβαση μακροπρόθεσμης διάρκειας.

6. Καλύτερη απόδοση στη φάση κατασκευής λόγω της έγκαιρης
παράδοσης και του σωστού προϋπολογισμού

Τα συμβατικά έργα δημόσιων υποδομών έχουν την τάση να συνδέονται με
υπερβολικές δαπάνες και σημαντικές καθυστερήσεις (Clemens et al., 2007). Σε
σύγκριση απόδοσης κατά τη φάση κατασκευής, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι ΣΔΙΤ
ξεπερνούν τα εναλλακτικά μοντέλα υλοποίησης έργων, μειώνοντας το κόστος
κατασκευής και μειώνοντας επίσης τους χρόνους ολοκλήρωσης.

ΔΙΚΤΥΟ
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7. Καλύτερη σχέση ποιότητας / τιμής 

Ο κυριότερος λόγος της χρήσης ΣΔΙΤ, είναι ότι ένα τέτοιο μοντέλο μπορεί να προσφέρει
ανώτερη αξία από οποιοδήποτε εναλλακτικό μοντέλο παράδοσης. Η ανώτερη αξία
μπορεί να επιτευχθεί με διαφορετικούς τρόπους. 

Συνήθως είναι ένας συνδυασμός μιας καλύτερης λύσης σε πλαίσιο υποδομών,
λιγότερου κινδύνου για την εκάστοτε κυβέρνηση και  χαμηλότερου κόστους. Το
σκεπτικό για τις ΣΔΙΤ ωστόσο δεν ήταν πάντα έτσι. 

Για παράδειγμα από τις αρχικές πολιτικές της αυστραλιανής κυβέρνησης για τις ΣΔΙΤ
είναι προφανές ότι η εστίαση ήταν στην υπέρβαση των δημοσιονομικών περιορισμών
και στους περιορισμούς του Συμβουλίου Δανείων της Αυστραλίας για δανεισμούς από
κρατικές κυβερνήσεις. Πολλές χώρες εξακολουθούν να βλέπουν τις ΣΔΙΤ ως μέσο
παροχής δημόσιας υποδομής που διαφορετικά δεν μπορεί να αντέξει η κυβέρνηση,
παρά ως μέσο επίτευξης καλύτερης χρηματικής αξίας. Το μοντέλο PPP μπορεί να
προσφέρει ανώτερη σχέση ποιότητας / τιμής όταν χρησιμοποιείται στα κατάλληλα
έργα.

Για παράδειγμα, μια μελέτη στο Ηνωμένο Βασίλειο εξέτασε την απόδοση 50 μεγάλων
έργων υποδομής το καθένα με τιμές άνω των 40 εκατομμυρίων λιρών (Mott
MacDonald, 2002). Από τα 50 έργα, 39 χρησιμοποίησαν τα εναλλακτικά μοντέλα
υλοποίησης και 11 χρησιμοποίησαν το μοντέλο P3 (ΣΔΙΤ). Η μελέτη συνέκρινε την
προγραμματισμένη και την πραγματική απόδοση των έργων και διαπίστωσε ότι τα
έργα που χρησιμοποιούν τα εναλλακτικά μοντέλα υπερέβησαν τον προγραμματισμένο
χρόνο ολοκλήρωσης της κατασκευής τους κατά μέσο όρο 17%, ενώ τα έργα P3
ολοκληρώθηκαν νωρίτερα κατά μέσο όρο 1% (Mott MacDonald, 2002). 

Όσον αφορά το κόστος, τα έργα που υλοποιήθηκαν με εναλλακτικά μοντέλα
υπερέβησαν το προγραμματισμένο κόστος κεφαλαίου τους κατά μέσο όρο 47% σε
σύγκριση με σχεδόν μηδέν για έργα P3. 

ΔΙΚΤΥΟ
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Οι Συμπράξεις Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) είναι ένα αρκετά δημοφιλές εργαλείο
στο εξωτερικό εδώ και πολλά χρόνια, μέσω του οποίου έχουν υλοποιηθεί πολύ
σημαντικά έργα. 

Η Ευρώπη αρχικά η πιο ενεργή περιφέρεια αναφορικά με τα έργα ΣΔΙΤ. Ωστόσο, τα
τελευταία χρόνια, η δραστηριότητα των ΣΔΙΤ έχει κατανεμηθεί πιο ομοιόμορφα σε
ολόκληρο τον κόσμο. Πολλές χώρες αναπτύσσουν εδώ και πολλά χρόνια προγράμματα
ΣΔΙΤ. Σε αυτές περιλαμβάνονται η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Χιλή, η Γαλλία, η Ινδία, η
Ιαπωνία, το Μεξικό.

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, σημαντικά έργα έχουν εκτελεσθεί σε χώρες όπως το Ηνωμένο
Βασίλειο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ολλανδία, η Σλοβακία κλπ. 

Οι κυριότεροι τομείς στους οποίους πραγματοποιούνται έργα ΣΔΙΤ στην Ευρώπη, είναι
οι Μεταφορές, η Εκπαίδευση, η Υγεία και το Περιβάλλον. Η συνολική αξία των
συμβάσεων 5ετίας είναι 72,7 δις ευρώ και το 85% εξ’ αυτών, αφορά έργα κοινωνικών
υποδομών με πληρωμές διαθεσιμότητας. Ο παρακάτω πίνακας αποτυπώνει τις αξίες
των συμβάσεων ανά Ευρωπαϊκή χώρα, καθώς και τους τομείς της οικονομίας στους
οποίους πραγματοποιήθηκαν οι περισσότερες ΣΔΙΤ. 
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2. ΣΔΙΤ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
 

2 . 1 .  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ  ΑΓΟΡΑ  ΣΔΙΤ

Διάγραμμα  2 :  Η  Ευρωπαϊκή  αγορά  ΣΔΙΤ  2 0 1 3 - 2 0 1 7  ( E P E C )

ΔΙΚΤΥΟ
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Σύμφωνα με την ανασκόπηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, για την
Ευρωπαϊκή Αγορά το 2018, το συνολικό κόστος των έργων ΣΔΙΤ ανήλθε στα 14.3
δισεκατομμύρια, και το 2019 στα 9.8 δισεκατομμύρια. 

Το παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζει την Ευρωπαϊκή αγορά ΣΔΙΤ σε αξία και αριθμό
έργων, σε βάθος 10ετίας. 

Διάγραμμα  3 :  Η  Ευρωπαϊκή  αγορά  ΣΔΙΤ  σε  αξ ία  και  αριθμό  έργων ,  2 0 1 0 - 2 0 1 9  ( E P E C )

Σε παγκόσμιο επίπεδο, Οι Συμπράξεις Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) αποτελούν
ιδιαίτερα δημοφιλή μέθοδο υλοποίησης έργων. Χώρες όπως ο Καναδάς, η Αυστραλία, η
Ταϊλάνδη και οι Φιλιππίνες αποτελούν πρωτεργάτες στον τομέα αυτό, επενδύοντας
σημαντικό μέρος του προϋπολογισμού τους σε έργα ΣΔΙΤ.

2 . 2 .  ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ  ΑΓΟΡΑ  ΣΔΙΤ

2.2.1. ΚΑΝΑΔΑΣ
Mια χώρα που παραδοσιακά πρωτοπορεί στα έργα ΣΔΙΤ είναι ο Καναδάς. Το καναδικό
μοντέλο Συμπράξεων Δημόσιου-Ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ ή P3) θεωρείται ένα από τα πιο
επιτυχημένα στον κόσμο. Υπάρχουν σημαντικές πολιτικές δεσμεύσεις για τις ΣΔΙΤ σε
ολόκληρο τον Καναδά και μεταξύ των κυβερνήσεων σε ομοσπονδιακό, επαρχιακό και
δημοτικό επίπεδο.

ΔΙΚΤΥΟ
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Έναν σταθερό δίαυλο καλά δομημένων έργων υποδομής από πλευρά οικονομίας
και κοινωνίας.
Τυποποιημένες διαδικασίες προμηθειών, συμπεριλαμβανομένων σταθερών
συμφωνιών έργων και μηχανισμών πληρωμής, συστημάτων αξιολόγησης και
χρηματοδοτικών προϋποθέσεων.
Προώθηση μιας συλλογικής προσέγγισης τόσο μεταξύ όσο και εντός των επαρχιών,
συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής διδαγμάτων και νέων προσεγγίσεων
Ένα πλαίσιο αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού
τομέα που βοήθησε στη δημιουργία και τη διατήρηση της ανάπτυξης μιας
διαφορετικής και ανταγωνιστικής αγοράς εφοδιασμού.

Περισσότερα από 200 έργα ΣΔΙΤ έχουν υπογραφεί στον Καναδά, τα οποία
αντιπροσωπεύουν πάνω από 70 δισεκατομμύρια δολάρια κεφαλαιουχικών επενδύσεων
- απόδειξη της επιτυχίας του μοντέλου προμηθειών. Τα προγράμματα P3 αποσκοπούν
σε καλύτερη απόδοση από τις επενδύσεις που λαμβάνουν. 

Από την έναρξη της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης, η καναδική αγορά έχει
αναδειχθεί ως μια από τις πιο σταθερές και παραγωγικά σταθερές στον κόσμο. Υπήρξε
ξεκάθαρη αναγνώριση των πλεονεκτημάτων των ΣΔΙΤ από την κυβέρνηση του Καναδά
τα τελευταία χρόνια, και το μοντέλο ήταν στο επίκεντρο των μακροπρόθεσμων σχεδίων
υποδομής που εισήχθησαν από διαδοχικές κυβερνήσεις.

Βασικό συστατικό στοιχείο της καναδικής επιτυχίας αποτελεί το υψηλό επίπεδο
πολιτικής δέσμευσης σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης. Για να δημιουργηθεί και να
καλλιεργηθεί μια παραγωγική αγορά P3, η υποστήριξη σε όλα τα επίπεδα είναι
απαραίτητη. Όπως η καναδική αγορά έχει διδάξει η διαδικασία δεν χρειάζεται να
καθοδηγείται μόνο από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Πυρήνας αυτής της διαδικασίας
είναι το έργο των επαρχιακών οργανισμών προμηθειών, το οποίο έχει ωφελήσει
σημαντικά την καναδική αγορά, παρέχοντας:

Οι  καθοριστ ικο ί  παράγοντες  της  επιτυχ ίας  των  προγραμμάτων  P 3  στον
Καναδά ,  ε ίναι  οι  ακόλουθοι :

α) Ένας σταθερά θεμελιωμένο τοπίο, όπου σε αντίθεση με το μεγαλύτερο μέρος του
υπόλοιπου κόσμου, το πρόγραμμα P3 του Καναδά υπήρξε ισχυρό και σταθερό τα
τελευταία χρόνια.
β) Αποτελεσματική προμήθεια των ώριμων αγορών P3 σε όλο τον κόσμο, ο Καναδάς
αναγνωρίζεται ότι έχει μία από τις πιο αποτελεσματικές διαδικασίες προμηθειών.

ΔΙΚΤΥΟ
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γ) Μια διαφορετική αγορά χρηματοδότησης έργων. Από τη χρηματοπιστωτική κρίση,
πολλές ώριμες αγορές P3 γνώρισαν ταχεία μείωση της ροής συναλλαγών. Σε μεγάλο
βαθμό, αυτό οφείλεται σε μειώσεις στη διαθεσιμότητα ιδιωτικών χρηματοδοτήσεων
παράλληλα με την αύξηση του κόστους. Η καναδική αγορά δεν αντιμετώπισε
αντίστοιχα προβλήματα, στην οποία η χρηματοδότηση χρέους συνέχισε να
επιτυγχάνεται σε έργα. Τόσο οι καναδικές όσο και οι ξένες τράπεζες συνέχισαν να
δραστηριοποιούνται στη χρηματοδότηση καναδικών υποδομών από την οικονομική
κρίση
δ) Ένα ώριμο πολιτικό περιβάλλον. Η κλίμακα υποστήριξης των προγραμμάτων P3
εντός της κυβέρνησης σε ομοσπονδιακό, επαρχιακό και δημοτικό επίπεδο έχει ήδη
επισημανθεί. Επιπλέον, μεταξύ του ευρύτερου κοινού στον Καναδά, υπήρξε μια
αυξανόμενη δημόσια αποδοχή του μεγαλύτερου ρόλου για τον ιδιωτικό τομέα στην
παροχή υπηρεσιών υποδομής σε ολόκληρη τη χώρα.

Το Καναδικό Συμβούλιο για τα προγράμματα P3 (CCPPP), είναι ένας μη κερδοσκοπικός,
μη κομματικός οργανισμός το οποίο βασίζεται στα μέλη και στην ευρεία εκπροσώπηση
από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Το Συμβούλιο αποτελεί αρωγό της δημόσιας
πολιτικής επί τη βάσει τεκμηρίων για την υποστήριξη των P3, διευκολύνει την
υιοθέτηση διεθνών βέλτιστων πρακτικών και εκπαιδεύει τους ενδιαφερόμενους και την
κοινότητα σχετικά με τα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη των Συμπράξεων Δημόσιου-
Ιδιωτικού Τομέα.

2.2.2. ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
Οι Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ ή PPP) έχουν καλή φήμη στην
Αυστραλία για την παράδοση έργων εγκαίρως και εντός προϋπολογισμού. Ωστόσο,
υπήρξαν κάποιες αποτυχίες υψηλού επιπέδου και παραμένουν αμφιλεγόμενες.

Ποιο ι  τύποι  ΣΔΙΤ  ( P P P )  χρησιμοποιούνται  στην  Αυστραλία ;

α) Το πρώτο είναι όταν η κύρια ροή εσόδων του ιδιωτικού τομέα λαμβάνει τη μορφή
πληρωμής (ή διαθεσιμότητας) από την κυβέρνηση. Η αυστραλιανή πολιτική
χαρακτηρίζει αυτές τις ΣΔΙΤ ως «κοινωνικής υποδομής», επειδή αυτό το μοντέλο
χρησιμοποιείται συνήθως για σχολεία, νοσοκομεία, φυλακές και άλλες «κοινωνικές»
(δηλαδή μη εισοδηματικές) υποδομές.
β) Το δεύτερο είναι όπου η κύρια πηγή εσόδων του ιδιωτικού τομέα λαμβάνει τη
μορφή χρεώσεων που καταβάλλουν οι χρήστες της υποδομής, όπως διόδια που
καταβάλλουν οι χρήστες οδών με διόδια. Αυτός ο τύπος ονομάζεται συχνά «ΣΔΙΤ
οικονομικής υποδομής» επειδή χρησιμοποιούνται για δρόμους, σιδηροδρόμους και
άλλες «οικονομικές» (δηλαδή εισοδηματικές) υποδομές. 

ΔΙΚΤΥΟ
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Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση και ορισμένες κυβερνητικές πολιτείες, έχουν ιδρύσει
εξειδικευμένα συμβουλευτικά όργανα για την αξιολόγηση επιχειρηματικών
υποθέσεων έργων και να βοηθήσουν την κυβέρνηση να δώσει προτεραιότητα στα
έργα που πρέπει να λάβουν κυβερνητική υποστήριξη.
Το αίτημα για έγγραφα διαγωνισμού περιλαμβάνει συνήθως λεπτομέρειες σχετικά
με τα κριτήρια αξιολόγησης που θα χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση για να επιλέξει
νικητή.
Ο οργανισμός προμηθειών θα διεξάγει συνήθως διαδραστικές συναντήσεις για να
δώσει τη δυνατότητα στους πλειοδότες να κατανοήσουν καλύτερα τους στόχους
και τις απαιτήσεις της κυβέρνησης
Σε πλειοδότες που απέτυχαν προσφέρονται συζητήσεις, για να τους βοηθήσουν να
καταλάβουν γιατί έχασαν και πώς θα μπορούσαν να κάνουν καλύτερα την επόμενη
φορά

Ωστόσο, η ορολογία είναι συγκεχυμένη, καθώς το πρώτο μοντέλο έχει χρησιμοποιηθεί
επίσης για την παράδοση των οδών, των σιδηροδρόμων και άλλων οικονομικών
υποδομών (όπως το οδικό έργο Peninsula Link στη Βικτώρια, το τρένο Waratah και το
έργο Sydney Metro Northwest). Και τα δύο μοντέλα έχουν κοινά χαρακτηριστικά.
Υπάρχουν, φυσικά, υβρίδια και άλλες παραλλαγές αυτών των δύο βασικών μοντέλων.

Μακροπρόθεσμα, οι ΣΔΙΤ τείνουν να αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 10 τοις εκατό
των συνολικών δημοσίων συμβάσεων υποδομής στην Αυστραλία. Η χρήση ΣΔΙΤ είναι
μεγαλύτερη στη Νέα Νότια Ουαλία και στη Βικτώρια, περίπου 10% κατά μέσο όρο. Το
πραγματικό ποσοστό ποικίλλει από έτος σε έτος. 

Οι αυστραλιανές κυβερνήσεις έχουν λάβει πολλά θετικά μέτρα για να βελτιώσουν τη
διαφάνεια στη λήψη κυβερνητικών αποφάσεων γύρω από τα προγράμματα PPP.

Για παράδειγμα: 

Οι αυστραλιανές κυβερνήσεις έχουν ενθαρρύνει τις προσφορές ΣΔΙΤ από κοινοπραξίες
που μπορούν να παρέχουν ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών που απαιτούνται για το έργο,
συμπεριλαμβανομένων χρηματοδότησης, κατασκευής, συντήρησης και λειτουργίας ή
παροχής υπηρεσιών. Με αυτόν τον τρόπο, οι κυβερνήσεις δεν είναι σε θέση να
επιλέξουν τα καλύτερα στοιχεία από ανταγωνιστικές προσφορές. Ο πλειοδότης που
προσφέρει την καλύτερη λύση εξυπηρέτησης μπορεί να απορριφθεί υπέρ ενός άλλου
πλειοδότη που προσφέρει την καλύτερη συνολική αξία για τα χρήματα, επειδή έχει μια
φθηνότερη λύση χρηματοδότησης.

ΔΙΚΤΥΟ
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2.2.3. ΤΑΪΛΑΝΔΗ

Η Ταϊλάνδη, αποτελεί χώρα πρότυπο σε έργα ΣΔΙΤ. Χαρακτηριστικό είναι πως για την
περίοδο 2020-2027, έχει προγραμματίσει να δαπανήσει για έργα ΣΔΙΤ, ποσό ύψους 33
δισ. δολαρίων. Πιο συγκεκριμένα, υπολογίζεται να υλοποιηθούν 92 projects, 18 εκ των
οποίων είναι έργα υποδομών άμεσης προτεραιότητας. Η Ταϊλάνδη ως δεύτερη
μεγαλύτερη οικονομική δύναμη της Νοτιοανατολικής Ασίας, εξαρτάται σε μεγάλο
βαθμό από τις επενδύσεις, και οι συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα, βοηθούν
ιδιαίτερα στην άμεση υλοποίηση τους. 

2.2.4. ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ

Ένα άλλο παράδειγμα είναι οι Φιλιππίνες, στις οποίες έχουν επενδυθεί 2.1 τρισ. (πέσο
Φιλιππίνων) σε έργα ΣΔΙΤ, ως το 2019. Μέσω αυτού του ποσού έχουν υλοποιηθεί στη
χώρα 143 έργα ΣΔΙΤ, 63 εκ των οποίων έχουν υλοποιηθεί την περίοδο 2010-2019. Έργο
ορόσημο που έχει υλοποιηθεί στις Φιλιππίνες μέσω ΣΔΙΤ, αποτελεί η κατασκευή του
τερματικού σταθμού επιβατών, του Διεθνούς Αεροδρομίου Mactan Cebu. Σημαντικό
έργο ΣΔΙΤ στις Φιλιππίνες, είναι το Bulacan Bulk Water Supply Project, το οποίο
εξυπηρετεί σήμερα τρεις πόλεις και 10 δήμους στο Bulacan και λειτουργεί πλήρως από
τις 25 Απριλίου του 2019. 

ΔΙΚΤΥΟ
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Η Ελλάδα, αν και μικρή χώρα, αποτελεί σημείο αναφοράς όσον αφορά τις Συμπράξεις
Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Από το 2009 έως το 2019, έχουν ολοκληρωθεί 14
Συμβάσεις ΣΔΙΤ, αξίας 822 εκ. ευρώ, σε έργα όπως διαχείριση απορριμμάτων,
ευρυζωνικά δίκτυα, σχολικές υποδομές κλπ. 

Ο Ν.3389/2005 και οι Ν. 4412/2016 και 4413/2016 συνιστούν ένα πλήρες, ενιαίο και
συνεκτικό νομικό πλαίσιο υλοποίησης έργων ΣΔΙΤ. Ακολουθούνται διαδικασίες
ανάθεσης και εκτέλεσης απολύτως σύμφωνα με τις νέες Ευρωπαϊκές Οδηγίες και σε
πλαίσιο διαφάνειας και ασφάλειας για την ευρεία αξιοποίηση του θεσμού. 
 
Η διαδικασία για την έγκριση των έργων είναι ξεκάθαρη και πραγματοποιείται άμεσος
έλεγχος από τη Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ (ΔΕΣΔΙΤ). Επιπρόσθετα, διατίθεται
προδιαγεγραμμένο συμβατικό πλαίσιο και ελάχιστο περιεχόμενο για κάθε σύμβαση
ΣΔΙΤ και προβλέπονται συγκεκριμένες διευκολύνσεις για την απρόσκοπτη και ταχεία
έκδοση αδειών. Καλύπτονται θεσμικά τόσο έργα κοινωνικών υποδομών με πληρωμές
διαθεσιμότητας, όσο και ανταποδοτικών έργων. 

Παράλληλα, η παρακολούθηση από την Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων &
ΣΔΙΤ, η οποία επικουρεί και υποστηρίζει τη δημοπράτηση και υλοποίηση των έργων,
είναι συνεχής Όσον αφορά τη νομική ασφάλεια, με σειρά αποφάσεων του Συμβουλίου
της Επικρατείας (ΣτΕ) υπέρ του Δημοσίου, κατόπιν προσφυγών από υποψηφίους
αναδόχους κατά αποφάσεων του Δημοσίου, αναδεικνύεται η νομική ασφάλεια που
προσφέρει το θεσμικό πλαίσιο για την υλοποίηση έργων ΣΔΙΤ. Επιπλέον, προβλέπεται η
δυνατότητα επίλυσης διαφορών με διαιτησία.
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3. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ ΣΔΙΤ
 
 

3 . 1 .  ΝΟΜΙΚΟ  ΠΛΑΙΣ ΙΟ  ΕΛΛΑΔΑΣ

3 . 2 .  ΘΕΣΜΙΚΟ  ΠΛΑΙΣ ΙΟ  ΕΛΛΑΔΑΣ

Η Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων & Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού
Τομέα, καθώς και η Διυπουργική Επιτροπή Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα
(ΔΕΣΔΙΤ), ορίζουν και αποτελούν το θεσμικό πλαίσιο των ΣΔΙΤ. 

Η Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων & ΣΔΙΤ, υπάγεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης
& Επενδύσεων και έχει ως αντικείμενο, μεταξύ άλλων, τον εντοπισμό των έργων που
μπορούν να υλοποιηθούν μέσω ΣΔΙΤ - προώθηση του θεσμού, την αξιολόγηση
προτάσεων Δημοσίων Φορέων για ένταξή τους ως έργα ΣΔΙΤ, την εισήγηση στη
Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ, την υποστήριξη των Δημοσίων Φορέων στις διαγωνιστικές
διαδικασίες και την παρακολούθηση των συμβάσεων ΣΔΙΤ.
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Η ΔΕΣΔΙΤ είναι το συλλογικό κυβερνητικό όργανο που αποφασίζει για τα έργα ΣΔΙΤ.
Αποφασίζει για την ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και για τη
συμμετοχή ή μη του Δημοσίου στη χρηματοδότηση ενός έργου ΣΔΙΤ. Τα τακτικά μέλη
είναι ο Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων (Πρόεδρος), ο Υπουργός Υποδομών &
Μεταφορών, ο Υπουργός Οικονομικών, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Έκτακτα μέλη αποτελούν ο Υπουργός ή οι Υπουργοί που εποπτεύουν καθέναν από τους
Δημόσιους Φορείς, οι οποίοι εξετάζουν την υλοποίηση έργων ΣΔΙΤ στον τομέα ευθύνης
τους.
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3 . 3 .  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  ΕΡΓΩΝ  ΣΔΙΤ

Στο πλαίσιο των ΣΔΙΤ, η Ελλάδα έχει αναπτύξει καινοτόμους τρόπους χρηματοδότησης.
Η ενεργοποίηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, η μίξη ευρωπαϊκών και
ιδιωτικών πόρων και η αξιοποίηση του JESSICA αποτελούν δοκιμασμένες βέλτιστες
πρακτικές προς περαιτέρω αξιοποίηση.

Διάγραμμα  4 :  Μείγμα  Χρηματοδότησης -Υπογεγραμμένα  Έργα  ΣΔΙΤ  
(Υπουργε ίο  Ανάπτυξης  &  Επενδύσεων

3 . 4 .  ΣΥΜΒΑΣΕ ΙΣ  ΣΔΙΤ  ΣΤΗΝ  ΕΛΛΑΔΑ

Από το 2009 έως το 2019, έχουν ολοκληρωθεί 14 Συμβάσεις ΣΔΙΤ, αξίας 822 εκ. ευρώ.
Πιο συγκεκριμένα, τα έργα αυτά είχα να κάνουν με τους τομείς της διαχείρισης
απορριμμάτων, τα ευρυζωνικά δίκτυα, τις σχολικές υποδομές, το ηλεκτρονικό εισιτήριο
στις αστικές συγκοινωνίες Αθηνών.

ΔΙΚΤΥΟ
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Ο παρακάτω πίνακας, παρουσιάζει τις 14 συμβάσεις ΣΔΙΤ από το 2009, την αξία τους,
την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, καθώς και υφιστάμενη κατάσταση του
έργου. 

Ε ικόνα  1 :  Συμβάσεις  ΣΔΙΤ  στην  Ελλάδα  2 0 0 9 - 2 0 1 9  ΣΔΙΤ  (Υπουργε ίο  Ανάπτυξης  &
Επενδύσεων
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Υλοποίηση Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεματικής για την πληροφόρηση επιβατών
των μέσων για τις Οδικές Συγκοινωνίες ΑΕ και τη διαχείριση του στόλου για περίοδο
12 ετών. Τον Ιούνιο του 2014 υπεγράφη Σύμβαση έργου μεταξύ του ΟΑΣΑ ΑΕ και
Αναδόχου «Intrasoft International – Intrakat» με συνολικό  προϋπολογισμό 19.4
εκατομμύρια ευρώ. Διατίθεται και εφαρμογή τηλεματικής του ΟΑΣΑ για Android.  Ο
τύπος του έργου είναι «Πληρωμές διαθεσιμότητας»

Πίνακας  1 :  O ι  1 4  Συμβάσεις  ΣΔΙΤ  (Υπουργε ίο  Ανάπτυξης  &  Επενδύσεων )

ΚΥΡΙΑ ΕΡΓΑ

Τηλεματική Αστικών Συγκοινωνιών Αττικής

ΔΙΚΤΥΟ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ  2 0 2 1
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Το έργο αφορά την υλοποίηση αυτόματου συστήματος συλλογής κομίστρου
(ηλεκτρονικό εισιτήριο) και υπηρεσίες διαχείρισης κομίστρου ομίλου ΟΑΣΑ για
περίοδο 12 ετών. Υπογράφτηκε το 2014 με ανάδοχο την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ – LG CNS
CO και ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 69.8 εκατομμύρια Ευρώ. Ο τύπος
του έργου είναι «Πληρωμές διαθεσιμότητας». Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τα έσοδα
Μαρτίου – Απριλίου 2018 είναι 4,5 εκ. ευρώ περισσότερα σε σχέση με τους
αντίστοιχους μήνες του 2017. 

Ηλεκτρονικό Εισιτήριο Αστικών Συγκοινωνιών Αττικής

Ε ικόνα  2 :  Ολοκληρωμένου  Συστήματος  Τηλεματ ικής  γ ια  την  πληροφόρηση  
επιβατών  των  μέσων  γ ια  τ ι ς  Οδικές  Συγκοινωνίες  ΑΕ  (ΣΔΙΤ  

(Υπουργε ίο  Ανάπτυξης  &  Επενδύσεων )

Ε ικόνα  3 :  Υλοποίηση  αυτόματου  συστήματος  συλλογής  κομίστρου  
(ηλεκτρονικό  ε ισ ιτήριο )  και  υπηρεσίες  διαχε ίρ ισης  κομίστρου  ομίλου

ΟΑΣΑ  (Υπουργε ίο  Ανάπτυξης  &  Επενδύσεων )

ΔΙΚΤΥΟ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ  2 0 2 1
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Μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, συντήρηση και ολοκληρωμένη τεχνική διαχείριση
σχολικών μονάδων στην Περιφέρεια Αττικής. Ειδικότερα τον Απρίλιο του 2014
υπεγράφη έργο για δεκατέσσερις (14) σχολικές μονάδες συνολικού προϋπολογισμού 58
εκατομμύρια ευρώ με Αναθέτουσα Αρχή τις «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» και Ανάδοχο
την ΑΤΕΣΕ Α.Ε. – ΔΟΜΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ. Τον Μάιο του 2014 υπεγράφη από την ίδια
Αναθέτουσα Αρχή έργο για δέκα (10) σχολικές μονάδες στην Αττική με συνολικό
προυπολογισμό 52 εκ. ευρώ. Ο τύπος του έργου είναι «Πληρωμές διαθεσιμότητας».

Έργα Σχολικών Υποδομών

Ε ικόνα  4 :  Μελέτη ,  κατασκευή ,  χρηματοδότηση ,  συντήρηση  και  ολοκληρωμένη
τεχν ική  διαχε ίρ ιση  1 0  σχολικών  μονάδων  στην  Περιφέρε ια  Αττ ικής

(Υπουργε ίο  Ανάπτυξης  &  Επενδύσεων )

Ε ικόνα  5 :  4 2ο  Λύκειο  Αθηνών  –  Έργο  ΣΔΙΤ  (Υπουργε ίο  Ανάπτυξης  &  Επενδύσεων )

ΔΙΚΤΥΟ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ  2 0 2 1



Αφορά τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, τεχνική διαχείριση και
λειτουργία των υποδομών του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμάτων.
Ο τύπος του έργου είναι «Πληρωμές διαθεσιμότητας».

Ειδικότερα, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας υπογράφτηκε τον Ιούνιο του 2015
Σύμβαση έργου με Αναθέτουσα Αρχή την ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. και ανάδοχο τον ΑΚΤΩΡ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΗΛΕΚΤΩΡ. Η ετήσια δυναμικότητα φτάνει τους 120 χιλιάδες τόνους,
για περίοδο 27 ετών. 

Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Σέρρες τον Ιούνιο του 2017 υπεγράφη
Σύμβαση μεταξύ ΦΟΔΣΑ με Ανάδοχο: ARCHIRODON – INTRAKAT – ENVITEC και
προϋπολογισμό ύψους 36 εκατ. ευρώ. Η ετήσια δυναμικότητα αγγίζει τους 63 χιλιάδες
τόνους, με περίοδο 25 ετών. 

Στην Περιφέρεια Ηπείρου υπογράφτηκε τον Ιούλιο του 2017 Σύμβαση μεταξύ της
Περιφέρειας Ηπείρου και Ανάδοχο την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. και προϋπολογισμό
ύψους 52 εκατ. ευρώ.  Η ετήσια δυναμικότητα αγγίζει τους 105 χιλιάδες τόνους, με
περίοδο 27 ετών. 
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Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων

Ε ικόνα  6 :  Διαχε ίρ ιση  Απορριμμάτων  Δυτικής  Μακεδονίας ,  
Φεβρουάριος  2 0 1 7  (Υπουργε ίο  Ανάπτυξης  &  Επενδύσεων )

ΔΙΚΤΥΟ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ  2 0 2 1
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3 . 5 .  P I P E L I N E  ΕΡΓΩΝ  ΣΔΙΤ

Εκτός των ήδη ολοκληρωμένων έργων ΣΔΙΤ στην Ελλάδα, υπάρχουν αρκετά έργα που
ήδη έχουν εγκριθεί και προχωρούν, και κάποια έργα σε σχεδιασμό.

A. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΣΔΙΤ

Συγκεκριμένα, έως και το Δεκέμβριο του 2020, είχαν εγκριθεί 18 νέα έργα ΣΔΙΤ,
συνολικής αξίας 2,73 δις. ευρώ, σε τομείς όπως έργα Ευρυζωνικότητας, οδικοί άξονες,
συστήματα διαχείρισης απορριμμάτων κλπ. Παράλληλα, στις 15/01/21, εγκρίθηκαν από
τη Διυπουργική Επιτροπή τρία νέα έργα ΣΔΙΤ, συνολικού προϋπολογισμού 477
εκατομμυρίων ευρώ. Τα έργα αυτά αφορούν:

1. Σχεδιασμό, κατασκευή, χρηματοδότηση, συντήρηση και λειτουργία 17 σχολικών
μονάδων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας  

2. Λειτουργία, συντήρηση, επισκευή και αποκατάσταση των παγίων του Εξωτερικού
Υδροδοτικού Συστήματος (Ε.Υ.Σ) 

3. Ανέγερση κτηριακών εγκαταστάσεων για την στέγαση των υπηρεσιών της Γενικής
Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και διαμόρφωση
περιβάλλοντος χώρου.

Στις 29/01/21, υπεγράφη η έναρξη της σύμβασης ΣΔΙΤ Διαχείρισης Απορριμμάτων
Πελοποννήσου, ύψους 150 εκ. ευρώ. Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί το μεγαλύτερο του
είδους στη χώρα και σε 10 μήνες θα καλύψει πέντε περιφερειακές ενότητες (Αρκαδία,
Αργολίδα, Κορινθία, Μεσσηνία, Λακωνία).

B. ΕΡΓΑ ΣΔΙΤ ΣΕ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

Σχετικά με τα έργα ΣΔΙΤ που είναι σε σχεδιασμό, εκτιμάται πως για την επόμενη
πενταετία θα υλοποιηθούν έργα συνολικού ύψους 5-7 δισ. ευρώ. Τα έργα αφορούν
εγγειοβελτιωτικά έργα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, έργα οδικών υποδομών,
ηλεκτρονικά εισιτήρια σε μουσεία, έργα ψηφιακών υποδομών, εκπαίδευσης,
ενεργειακής εξοικονόμησης κλπ. Σημειώνεται πως τα έργα αυτά βρίσκονται ακόμα σε
αρχικές συζητήσεις. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα είδη των έργων που
βρίσκονται σε σχεδιασμό. 

ΔΙΚΤΥΟ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ  2 0 2 1
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Πίνακας  2 :  Έργα  ΣΔΙΤ  σε  σχεδιασμό  (Υπουργε ίο  Ανάπτυξης  &  Επενδύσεων )

ΔΙΚΤΥΟ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ  2 0 2 1



Είναι λειτουργικό και παρέχει ασφάλεια δικαίου (άνω των 60 αποφάσεων του
Συμβουλίου της Επικρατείας, εγκρίσεις συμβάσεων από Ελεγκτικό Συνέδριο)

Είναι καινοτόμο, και μάλιστα για πρώτη φορά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ),
χρηματοδοτήθηκε έργο ΣΔΙΤ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ), μέσω
του χρηματοδοτικού εργαλείου Jessica

Eίναι εντός των διεθνών βέλτιστων πρακτικών. Αξιοσημείωτο είναι πως στο πλαίσιο
της Αξιολόγησης Συνθηκών Ανταγωνισμού σε τομείς της Ελληνικής Οικονομίας, δεν
αναφέρθηκε καμία παρατήρηση από τον ΟΟΣΑ. Επιπρόσθετα, σε μελέτη για την
επιτροπή REGI του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2017), η Ελλάδα αναγνωρίσθηκε ως
καινοτόμος χώρα στη χρηματοδότηση των έργων ΣΔΙΤ.

Ένας σημαντικός παράγοντας επιτυχίας των συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού
τομέα (ΣΔΙΤ) στην Ελλάδα είναι το Θεσμικό Πλαίσιο, το οποίο:
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4. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΔΙΤ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
 
 

Ε ικόνα  7 :  Ε ιδ ικό  καλλιτεχν ικό  Γυμνάσιο  και  Λύκειο  στο  Κερατσίν ι -
Λουτρά  Παλαντζ ιάν  (Υπουργε ίο  Ανάπτυξης  &  Επενδύσεων )

Αξίζει να σημειωθεί επίσης το υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού. Πιο συγκεκριμένα, σε
κάθε διαγωνισμό, κατά μέσο όρο, 6 σχήματα εκδήλωναν ενδιαφέρον στην Α ́ φάση και 3
σχήματα υπέβαλαν τελικές δεσμευτικές προσφορές, αριθμός αρκετά υψηλός για τα
δεδομένα της Ελλάδας και της ελληνικής οικονομίας. 

ΔΙΚΤΥΟ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ  2 0 2 1
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24 σχολικές μονάδες στην Αττική, 
Τηλεματική Αστικών Συγκοινωνιών Αττικής, 
Ηλεκτρονικό Εισιτήριο Αστικών Συγκοινωνιών Αττικής, 
Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, 
Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Ηπείρου,
Διαχείρισης Απορριμμάτων Σερρών 
Διαχείριση Απορριμμάτων Νομού Ηλείας 

Σημαντικός παράγοντας επιτυχίας των ΣΔΙΤ στην Ελλάδα, ήταν και ο δημοσιονομικός
χειρισμός των έργων, ήτοι η μη προσμέτρηση στο δημόσιο έλλειμμα και η μη
προσμέτρηση στο δημόσιο χρέος.

Συγκεκριμένα, από τον Απρίλιο του 2016 μέχρι και τον Ιανουάριο 2020, κατόπιν
αξιολόγησης από την ΕΛΣΤΑΤ και τη EUROSTAT, όλα τα έργα ΣΔΙΤ τα οποία
αξιολογήθηκαν, ταξινομήθηκαν εκτός γενικής κυβέρνησης και δεν προσμετρήθηκαν στο
δημόσιο έλλειμμα και το δημόσιο χρέος, χάριν στην καλή κατανομή ρίσκου μεταξύ του
Δημοσίου και των αναδόχων, κατά πλήρη συνέπεια με τους κανόνες ESA 2010. Τα έργα
που αξιολογήθηκαν ήταν τα παρακάτω:

Ε ικόνα  8 :  Ανέγερση  νέου  σχολε ίου  στο  Θησείο  στην  Αγίων  Ασωμάτων  
(Υπουργε ίο  Ανάπτυξης  &  Επενδύσεων )

ΔΙΚΤΥΟ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ  2 0 2 1
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Σε επίπεδο κοινωνικής αποδοχής, σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας Pulce PC από τις 3
Δεκεμβρίου 2013 έως τις 2 Ιανουαρίου 2014 σε δείγμα 2.006 ενηλίκων, οι δύο στους
τρεις ερωτηθέντες επέλεξαν την υλοποίηση μεγάλων έργων υποδομών μέσω ΣΔΙΤ, «...με
ισχυρό έλεγχο από το δημόσιο», ενώ ένας στους πέντε προτιμά αυτά να υλοποιούνται
σαν συνηθισμένα δημόσια έργα.

Διάγραμμα  5 :  Έρευνα  P u l c e  P C ,  γ ια  τον  τρόπο  υλοποίησης  μεγάλων  έργων  υποδομών
 ( P u l s e  R C )

ΔΙΚΤΥΟ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ  2 0 2 1



Όσον αφορά τη διεθνή αναγνώριση, η Ελλάδα έχει κατακτήσει τη 2η θέση στην
παγκόσμια κατάταξη της ετήσιας έκθεσης για τις διαφανείς διαδικασίες στις συμβάσεις
ΣΔΙΤ που καταρτίζει το Global Infrastructure Hub, όπως επίσης και την 3η θέση στην
Έκθεση ΣΔΙΤ 2018 της Παγκόσμιας Τράπεζας στον τομέα των «Βέλτιστων Διαγωνιστικών
Διαδικασιών σε έργα ΣΔΙΤ». Μάλιστα, κατέλαβε τη 2η θέση  στην ίδια κατηγορία, στην
έκθεση ΣΔΙΤ της Παγκόσμιας Τράπεζας για το 2020. Παράλληλα, 8 έργα ΣΔΙΤ έχουν
λάβει διεθνείς βραβεύσεις.
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5. ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
 

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

Ε ικόνα  9 :  Βράβευση  ΣΔΙΤ  2 4  
σχολε ίων  από  το  περιοδικό  
W o r l d  F i n a n c e

Eπιπλέον, το έργο ΣΔΙΤ ανάπτυξης Ευρυζωνικών υποδομών σε αγροτικές περιοχές,
έλαβε το “Ευρωπαϊκό Βραβείο Ευρυζωνικότητας” για το 2017, από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, όπως και το Digital Opportunity Awards, στο παγκόσμιο συνέδριο του
Συνδέσμου Πληροφορικής (WITSA), το 2018. 

Πιο συγκεκριμένα, τα έργα ΣΔΙΤ σε 24 σχολεία της Ελλάδας, έλαβαν τη διάκριση
“Συμφωνία της Χρονιάς στον τομέα της εκπαίδευσης” από το περιοδικό World Finance.

Ε ικόνα  1 0 :  Ευρωπαϊκό
Βραβείο  Ευρυζωνικότητας ,  2 0 1 7
( E u r o p e a n  B r o a d b a n d  A w a r d s )

ΔΙΚΤΥΟ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ  2 0 2 1



Παράλληλα, το έργο ΣΔΙΤ για τη Διαχείριση Απορριμμάτων Δ. Μακεδονίας, έλαβε το
βραβείο “Συμφωνία της Χρονιάς στον τομέα των Απορριμμάτων” από το περιοδικό
World Finance, καθώς και το πρώτο βραβείο στην κατηγορία “Waste Partnership” των
βραβείων “Waste & Recycling Awards 2017”. 

Το έργο ΣΔΙΤ Απορριμμάτων Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
προκρίθηκε στα 6 καλύτερα διεθνώς έργα στην κατηγορία “Best Utilities Project in
2019” για Ευρώπη, Αφρική, Μέση Ανατολή, στον θεσμό των “Partnerships Awards”. 
Επιπρόσθετα, το έργο ΣΔΙΤ Απορριμμάτων Περιφέρειας Ηπείρου αναδείχτηκε ως το
καλύτερο έργο υποδομών για τη χρονιά 2018 κατόπιν δημοσκόπησης από το
διαδικτυακό site ‘’ypodomes.com’’.
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GLOBAL INFRASTRUCTURE HUB

Η Ελλάδα κατέκτησε τη 2η θέση στην παγκόσμια κατάταξη της ετήσιας έκθεσης για τις
διαφανείς διαδικασίες στις συμβάσεις ΣΔΙΤ που καταρτίζει το Global Infrastructure
Hub (ο φορέας του G20 για τις υποδομές) με το εντυπωσιακό σκορ των 91 βαθμών με
άριστα το 100.

Διάγραμμα  6 :  Ετήσια  Έκθεση  γ ια  τ ι ς  Διαφανεί ς  Διαδικασίες  
στι ς  Συμβάσεις  ΣΔΙΤ  ( G l o b a l  I n f r a s t r u c t u r e  H u b )

ΔΙΚΤΥΟ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ  2 0 2 1
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Ε ικόνα  1 1 :  Συνολική  Επίδοση  Ελλάδας  στι ς  ΣΔΙΤ  ( G l o b a l  I n f r a s t r u c t u r e  H u b )
 

ΔΙΚΤΥΟ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ  2 0 2 1
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WORLD BANK

Σύμφωνα με την Έκθεση ΣΔΙΤ 2018 της Παγκόσμιας Τράπεζας στον τομέα των
«Βέλτιστων Διαγωνιστικών Διαδικασιών σε έργα ΣΔΙΤ» η Ελλάδα κατετάγη στην 3η θέση
ανάμεσα σε 135 χώρες. Στην ίδια βράβευση για το 2020, η Ελλάδα κατέλαβε τη 2η θέση
παγκοσμίως, γεγονός που υποδηλώνει τη συνέπεια, τον επαγγελματισμό και την υψηλή
ποιότητα εργασίας από ελληνικής πλευράς.

Ε ικόνα  1 2 :  «Βέλτ ιστες  Διαγωνιστ ικές  Διαδικασίες  σε  έργα  ΣΔΙΤ ,  3η  θέση
( W o r l d  B a n k )

 

Ε ικόνα  1 3 :  «Βέλτ ιστες  Διαγωνιστ ικές  Διαδικασίες  σε  έργα  ΣΔΙΤ ,  2η  θέση  ( W o r l d  B a n k )
 

ΔΙΚΤΥΟ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ  2 0 2 1



Οι Συμπράξεις Δημοσίου-Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), αποτελούν ένα από τα
σημαντικότερα εργαλεία τόνωσης της οικονομικής ανάπτυξης, που
μοχλεύοντας ιδιωτικούς πόρους σε αναπτυξιακά έργα, δημιουργούν
πολλαπλασιαστικό όφελος. 

Οι ΣΔΙΤ παρέχουν σημαντικά πλεονεκτήματα σε σύγκριση με συμβατικά
μοντέλα υλοποίησης δημοσίων υποδομών όπως η αποπληρωμή έργων
σε βάθος χρόνου και η εξασφάλιση προκαθορισμένου χρόνου και
κόστους υλοποίησης, γεγονός που αποτυπώνει το σύγχρονο και
καινοτόμο χαρακτήρα τους, όπως και τη χρησιμότητα του μοντέλου
ΣΔΙΤ.

Σε Παγκόσμιο και Ευρωπαϊκό επίπεδο, οι ΣΔΙΤ είναι ιδιαίτερα
ανεπτυγμένες και δημοφιλείς. Με προεξάρχουσες χώρες όπως η
Αυστραλία, ο Καναδάς, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Ταϊλάνδη,
σημαντικά έργα υψηλού προϋπολογισμού και προδιαγραφών, έχουν
υλοποιηθεί μέσω συμβάσεων ΣΔΙΤ.

Η Ελλάδα, αν και μικρή χώρα, αποτελεί σημείο αναφοράς όσον αφορά
τις ΣΔΙΤ. Από το 2009 έως το 2019, έχουν ολοκληρωθεί 14 Συμβάσεις
ΣΔΙΤ, αξίας 822 εκ. ευρώ, σε έργα όπως διαχείριση απορριμμάτων,
ευρυζωνικά δίκτυα, σχολικές υποδομές κλπ. Ταυτόχρονα, έχουν εγκριθεί
18 νέα έργα ΣΔΙΤ, συνολικής αξίας 2,73 δις. ευρώ, και είναι σε σχεδιασμό
σημαντικά έργα που ο προϋπολογισμός τους θα κυμανθεί περίπου στα
2 δις ευρώ.

Οι ΣΔΙΤ στην Ελλάδα έχουν λάβει σημαντικές διακρίσεις σε Ευρωπαϊκό
και Παγκόσμιο επίπεδο. Χαρακτηριστική αποτελεί η 2η θέση που
κατέκτησε η χώρα μας στην παγκόσμια κατάταξη της ετήσιας έκθεσης
για τις διαφανείς διαδικασίες στις συμβάσεις ΣΔΙΤ που καταρτίζει το
Global Infrastructure Hub (ο φορέας του G 20 για τις υποδομές) με το
εντυπωσιακό σκορ των 91 βαθμών με άριστα το 100. Εξίσου σημαντικές
οι βραβεύσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας τις χρονιές 2020 και 2018,
όπου η Ελλάδα κατέλαβε τη 2η και την 3η θέση αντίστοιχα, στην
κατηγορία «Βέλτιστες Διαγωνιστικές Διαδικασίες σε έργα ΣΔΙΤ».
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Πολύ σημαντικές αποτελούν και διακρίσεις όπως το Ευρωπαϊκό
Βραβείο Ευρυζωνικότητας, που έλαβε η Ελλάδα για έργο ανάπτυξης των
Ευρυζωνικών υποδομών σε αγροτικές περιοχές, το 2017 από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως και το Digital Opportunity Awards, στο
παγκόσμιο συνέδριο του Συνδέσμου Πληροφορικής (WITSA), το 2018.
Αξιοσημείωτη είναι και η βράβευση του έργου ΣΔΙΤ για τα 24 σχολεία
της Ελλάδας, το οποίο έλαβε τη διάκριση “Συμφωνία της Χρονιάς στον
τομέα της εκπαίδευσης” από το περιοδικό World Finance.

Καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία των Συμπράξεων Δημοσίου-Ιδιωτικού
Τομέα (ΣΔΙΤ) στην Ελλάδα, διαδραμάτισε η παρουσία του κυρίου Νίκου
Μαντζούφα. Ο κ. Μαντζούφας ως Γενικός Γραμματέας Στρατηγικών
Επενδύσεων και ΣΔΙΤ τα τελευταία 11 χρόνια, ανέπτυξε, αναβάθμισε και
μετέτρεψε τις ΣΔΙΤ σε ένα παραγωγικό και καινοτόμο μοντέλο
υλοποίησης δημοσίων έργων, σε μια χώρα συνηθισμένη σε
παραδοσιακούς και συμβατικούς τρόπους πραγματοποίησης δημοσίων
έργων. Η σταθερή και ακλόνητη παρουσία του παρά τις εναλλαγές
κυβερνήσεων στην Ελλάδα, συνετέλεσε σημαντικά στην επιτυχημένη
αυτή πορεία.

Σημαντικός παράγοντας επιτυχίας, επιπρόσθετα, ήταν το καινοτόμο και
λειτουργικό θεσμικό πλαίσιο των ΣΔΙΤ, που σε συνδυασμό με το
χρηματοδοτικό εργαλείο JESSICA και την ενεργοποίηση της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, κατέστησαν τις ΣΔΙΤ απόλυτα
επιτυχημένες.
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