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1. ΤΟ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο
1.1  Τι είναι Συμπράξεις Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ);
Οι Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) είναι συμβάσεις - κατά
κανόνα μακροχρόνιες -, οι οποίες συνάπτονται μεταξύ ενός δημόσιου φορέα
και ενός ιδιωτικού, με σκοπό την εκτέλεση έργων ή την παροχή υπηρεσιών. Σε
μία ΣΔΙΤ ο ιδιωτικός φορέας αναλαμβάνει το σύνολο ή μέρος του κόστους
υλοποίησης του έργου και ένα σημαντικό μέρος των κινδύνων που σχετίζονται
με την κατασκευή και λειτουργία του. Ο δημόσιος τομέας από την πλευρά του
επικεντρώνεται στον καθορισμό των σχεδιαστικών, τεχνικών και λειτουργικών
απαιτήσεων του έργου και αποπληρώνει τους Ιδιώτες είτε με τμηματικές
καταβολές από την πλευρά του Δημοσίου συνδεδεμένες με τη διαθεσιμότητα
του έργου και την τήρηση των προδιαγραφών λειτουργίας του, είτε με απευθείας
καταβολές από τους τελικούς χρήστες.

1.2  Το σκεπτικό εφαρμογής των ΣΔΙΤ
Με τις ΣΔΙΤ επιχειρείται η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην υλοποίηση έργων
ή στην παροχή υπηρεσιών, με σκοπό όχι μόνο την εξασφάλιση πρόσθετων
πόρων, αλλά και την αξιοποίηση προς όφελος των πολιτών, της τεχνογνωσίας
και του ανθρώπινου δυναμικού που διαθέτει, των ικανοτήτων του να καινοτομεί
και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά σύνθετα έργα. Τα βασικά πλεονεκτήματα
της εφαρμογής των ΣΔΙΤ είναι:
• Δυνατότητα χρηματοδότησης πρόσθετων έργων και υπηρεσιών
Το κράτος κεντρικά, αλλά και οι φορείς της αυτοδιοίκησης, οφείλουν να
ανταποκριθούν στις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες και απαιτήσεις των πολιτών
για σύγχρονες ποιοτικές υποδομές και υπηρεσίες. Η χρήση ιδιωτικών κεφαλαίων
συμπληρωματικών προς τα διαθέσιμα δημόσια μπορεί να συμβάλλει στην
ταχύτερη υλοποίηση των υποδομών και υπηρεσιών αυτών. Τα έργα ΣΔΙΤ
έρχονται να λειτουργήσουν εντός του στρατηγικού σχεδιασμού κάθε φορέα,
συμπληρωματικά τόσο ως προς τα παραδοσιακά δημόσια έργα - που σε καμία
περίπτωση δεν περιορίζονται - αλλά και ως προς τις άλλες μορφές συνεργασίας
κράτους και ιδιωτών, όπως τα μοντέλα των συμβάσεων παραχώρησης ή οι
συνεργασίες των ΟΤΑ με ιδιώτες που συνεχίζουν να εφαρμόζονται. Με τον
τρόπο αυτό, το Δημόσιο μπορεί να υλοποιήσει και να προσφέρει στους πολίτες
ταχύτερα περισσότερα έργα και υπηρεσίες.
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• Μεταβίβαση κινδύνων στους ιδιωτικούς φορείς
Η ενσωμάτωση - κατά περίπτωση - του σχεδιασμού, της χρηματοδότησης,
της κατασκευής και της λειτουργίας ενός έργου σε μία σύμβαση ΣΔΙΤ και η
μεταβίβαση των αντίστοιχων κινδύνων στον ιδιωτικό τομέα, δημιουργούν κίνητρα
για μεγαλύτερη επιμέλεια στην υλοποίηση του έργου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα
τη μείωση, αν όχι την εξάλειψη, των υπερβάσεων του κόστους κατασκευής και
την έγκαιρη παράδοση των έργων. Επιπλέον, η ανάληψη από τους ιδιώτες της
ευθύνης για συντήρηση των έργων οδηγεί σε ποιοτικότερες υποδομές και
υπηρεσίες προς τους πολίτες με μεγαλύτερη λειτουργικότητα σε όλη τη διάρκεια
ζωής τους.
• Βελτίωση του επενδυτικού κλίματος
Μέσα από τις ΣΔΙΤ το δημόσιο παρέχει τη δυνατότητα σε διάφορους φορείς
και επενδυτές του ιδιωτικού τομέα να συμμετέχουν σε αναπτυξιακά έργα, να
αναπτύξουν καινοτομίες και νέες δημιουργικές δραστηριότητες. Ο μακροχρόνιος
χαρακτήρας των συμβάσεων ΣΔΙΤ δημιουργεί εταιρίες με προβλέψιμα έσοδα
και οικονομική σταθερότητα. Οι δράσεις αυτές ανατροφοδοτούν την αγορά, με
αποτέλεσμα τη συνολική βελτίωση της οικονομίας.

1.3  Χαρακτηριστικά των Συμπράξεων
Η επιλογή των ιδιωτών που αναλαμβάνουν ένα έργο* ΣΔΙΤ γίνεται μετά
από δημόσιο διαγωνισμό. Οι ΣΔΙΤ υλοποιούνται με συμβάσεις, στις οποίες
περιγράφονται λεπτομερώς όλες οι παράμετροι του έργου, τόσο κατά την περίοδο
κατασκευής όσο και κατά την περίοδο λειτουργίας, καθώς και οι υποχρεώσεις
τόσο του Ιδιωτικού όσο και του Δημόσιου τομέα. Τα έργα που υλοποιούνται με
ΣΔΙΤ επιστρέφονται στο Δημόσιο μετά από συγκεκριμένη περίοδο λειτουργίας,
όπως αυτή ορίζεται στη σύμβαση.
• Χρηματοδότηση του έργου και αποπληρωμή
Με το πέρας του διαγωνισμού, ο υποψήφιος Ιδιωτικός Φορέας που επιλέγεται
δημιουργεί μία ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού (ΕΕΣ), η οποία αναλαμβάνει,
ανάλογα με την περίπτωση:
-  την ολοκλήρωση των μελετών,
-  την κατασκευή του έργου και
-  είτε τη λειτουργία και εκμετάλλευση του είτε τη συντήρησή του
   σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού.
*  Όπου αναφέρεται εφεξής έργο νοείται κατασκευή έργου ή παροχή υπηρεσιών
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Η ΕΕΣ υπογράφει με το Δημόσιο μια σύμβαση, με την οποία ρυθμίζονται όλα
τα θέματα που αφορούν το έργο και επίσης, εξασφαλίζει την χρηματοδότησή
του. Η χρηματοδότηση προέρχεται συνήθως κατά ένα μικρό ποσοστό από
τα ίδια κεφάλαια των ιδιωτών και κατά το μεγαλύτερο ποσοστό από δανειακά
κεφάλαια.
Η ΕΕΣ αναλαμβάνει την ευθύνη της υλοποίησης της υποδομής του έργου
(κατασκευή έργου, ανακαίνιση υφιστάμενων υποδομών, εγκατάσταση εξοπλισμού
κ.ά.) και της παροχής των συμφωνημένων υπηρεσιών καθ’ όλη τη διάρκεια της
σύμπραξης είτε με ίδια μέσα, είτε μέσω επιλεγμένων υπεργολάβων που πληρούν
τα κριτήρια της αναθέτουσας αρχής. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της, η
ΕΕΣ εισπράττει τμηματικές πληρωμές διαθεσιμότητας από το Δημόσιο ή/και
τέλη από τους χρήστες, αποπληρώνει σταδιακά τα δάνεια των τραπεζών και,
εφόσον έχει κέρδη, καταβάλλει μέρισμα στους μετόχους της, αναμένοντας μια
εύλογη απόδοση στα ίδια κεφάλαια που έχει επενδύσει.
Εταιρεία Λειτουργίας (Operator)

Μετοχικό
Κεφάλαιο

Δικαιώµατα
Λειτουργίας

Μετοχικό Κεφάλαιο

Μερίσµατα/Τόκοι
Κεφάλαια

Ανάθεση Κατασκευής

Μετοχικό Κεφάλαιο
Δάνεια

Κατασκευαστική
Εταιρεία

Εταιρεία Ειδικού Σκοπού

Μεταβίβαση
υποδοµής µε τη λήξη
της Σύµβασης

Τράπεζα

Πληρωµές
Διαθεσιµότητας

Αναθέτουσα Αρχή

Κίνδυνοι
(Υπερβάσεις κόστους και χρόνου)

Κόστος Δανεισµού

Οικονοµική Αποδοτικότητα

Κίνδυνοι
(Υπερβάσεις κόστους και χρόνου)

Κόστος Δανεισµού
Κόστος Λειτουργίας
Κόστος Κατασκευής
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Παραδοσιακή Μέθοδος Δηµοπράτησης

Κόστος Λειτουργίας
Κόστος Κατασκευής
ΣΔΙΤ

Ο ρόλος του Δημόσιου και του Ιδιωτικού Τομέα
Σε μια ΣΔΙΤ οι ρόλοι του Δημόσιου και του Ιδιωτικού Τομέα είναι σαφώς
ορισμένοι.
Ο Δημόσιος Τομέας αναλαμβάνει:
• τον καθορισμό του γενικού σχεδίου ΣΔΙΤ
• την αξιολόγηση της πρότασης του ιδιωτικού φορέα
• την υποστήριξη εκτέλεσης του έργου
• την παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου και της τήρησης
των συμβατικών υποχρεώσεων του Ιδιώτη.
Ο Ιδιωτικός Τομέας αναλαμβάνει:
• την εκπόνηση των μελετών σύμφωνα με το γενικό σχέδιο
της προκήρυξης
• την κατασκευή του έργου
• την εξασφάλιση της απαιτούμενης χρηματοδότησης του έργου
• τη διαχείριση και λειτουργία του έργου ή τη συντήρησή του
• την επιστροφή στο Δημόσιο του έργου μετά τη λήξη
της συμβατικής περιόδου

Ο ρόλος του Δημόσιου Τομέα

Ο ρόλος του Ιδιωτικού Τομέα

Κατάρτιση
προδιαγραφών

Αξιολόγηση

Μελέτη

Κατασκευή

Έγκριση

ΥποστήριξηΠαρακολούθηση

Χρηματοδότηση

Συντήρηση ή/και
Λειτουργία

Οι βασικοί συντελεστές μιας ΣΔΙΤ
Η επιτυχία μιας ΣΔΙΤ εξαρτάται από την αποτελεσματική συνεργασία όλων
των εμπλεκόμενων συντελεστών της, τόσο του Ιδιωτικού όσο και του Δημόσιου
Τομέα.
Α. Ιδιωτικός Τομέας
• Κατασκευαστικές Εταιρείες
• Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα
• Εταιρείες Διαχείρισης, Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης
• Σύμβουλοι
Β. Δημόσιος Τομέας
• Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ
• Αναθέτουσες Αρχές
• Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ, Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
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2 . Σ Χ Η Μ ΑΤΑ Σ Δ Ι Τ
Οι Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα αποτελούν ένα χρηματοδοτικό
εργαλείο υλοποίησης έργων και παροχής υπηρεσιών, το οποίο έχει εφαρμοσθεί
διεθνώς με πολλές εναλλακτικές μορφές. Ανάλογα με την αντικείμενο της
σύμπραξης, το είδος και το μέγεθος της εμπλοκής του ιδιωτικού φορέα σε αυτό
και των κινδύνων που αναλαμβάνουν τα δύο μέρη, μπορούμε να διακρίνουμε τις
συμπράξεις σε δύο βασικές κατηγορίες: σε ανταποδοτικά έργα ΣΔΙΤ και σε μη
ανταποδοτικά έργα ΣΔΙΤ.

2.1  Ανταποδοτικά Έργα ΣΔΙΤ
Ως ανταποδοτικά έργα ΣΔΙΤ νοούνται εκείνα τα έργα ή οι υπηρεσίες, στις οποίες
πέρα από τη χρηματοδότηση, το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη συντήρησή
τους, οι ιδιωτικοί φορείς αναλαμβάνουν και την εκμετάλλευσή τους.
Από την εκμετάλλευση αυτή, μέσω της είσπραξης τελών από τους τελικούς
χρήστες για τη χρήση του έργου ή της υπηρεσίας, οι ιδιωτικοί φορείς
αποπληρώνουν την αρχική χρηματοδότηση και προσδοκούν στην εξασφάλιση
εύλογου κέρδους. Το ύψος των τελών, οι προϋποθέσεις και ο τρόπος είσπραξής
τους προσδιορίζονται με ακρίβεια στη Σύμβαση Σύμπραξης που συνάπτεται
μεταξύ του Ιδιωτικού Φορέα και της Αναθέτουσας Αρχής.
Στην περίπτωση των ανταποδοτικών έργων ΣΔΙΤ, οι ιδιωτικοί φορείς
αναλαμβάνουν, εκτός από τους κινδύνους της χρηματοδότησης και της
κατασκευής, και τον κίνδυνο της ζήτησης - το εάν δηλαδή οι πολίτες θα
κάνουν την προβλεπόμενη χρήση του έργου ή της υπηρεσίας - ώστε κατ’
επέκταση οι ιδιώτες να μπορέσουν να εισπράξουν τα προσδοκώμενα από την
σύμπραξη έσοδα. Μετά το πέρας της συμβατικής περιόδου λειτουργίας το
έργο μεταβιβάζεται στο Δημόσιο.
Εάν το έργο δεν είναι πλήρως ανταποδοτικό, η βιωσιμότητα της επένδυσης
μπορεί να υποστηριχθεί και με τη χρηματοδοτική συμβολή του Δημοσίου είτε
με εφάπαξ ποσό κατά την περίοδο κατασκευής, είτε με τμηματικές καταβολές
κατά την περίοδο λειτουργίας.
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Αναθέτουσα Αρχή

Μεταβίβαση
υποδοµής µε τη
λήξη της Σύµβασης

Δικαιώµατα
Λειτουργίας

Ίδια Κεφάλαια/
Δάνεια

Μέτοχοι/
Τράπεζες

Μερίσµατα/Τόκοι/
Κεφάλαια

Τέλη Χρήσης

Εταιρεία
Ειδικού Σκοπού

Χρήστες

Συνήθη ανταποδοτικά έργα είναι τα συγκοινωνιακά έργα (λιμάνια, αεροδρόμια,
σιδηρόδρομοι, σταθμοί αυτοκινήτων κλπ), περιβαλλοντικά έργα (ύδρευση,
αποχέτευση, διαχείριση αποβλήτων), ενεργειακά έργα, έργα τουριστικής
υποδομής και θεματικά πάρκα.

2.2  Μη Ανταποδοτικά Έργα ΣΔΙΤ
Ως μη ανταποδοτικά έργα ΣΔΙΤ νοούνται εκείνα τα έργα 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.
Σε αυτά τα έργα, οι ιδιώτες που αναλαμβάνουν την υλοποίησή τους
αποπληρώνονται απ’ ευθείας από το κράτος, ενώ αναλαμβάνουν τους κινδύνους
που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση και την κατασκευή, όχι όμως και τον
κίνδυνο της ζήτησης. Αντ’ αυτού, αναλαμβάνουν τον κίνδυνο της 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. Οι τμηματικές καταβολές του δημοσίου ονομάζονται
πληρωμές διαθεσιμότητας (availability payments), καθώς για να καταβληθούν
στο ακέραιο στον Ιδιωτικό Φορέα, αυτός πρέπει να διασφαλίζει την εύρυθμη
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λειτουργία και συντήρηση των υποδομών ή των υπηρεσιών που προσφέρει.
Σε αντίθετη περίπτωση, εάν δηλαδή το επίπεδο ποιότητας των υπηρεσιών
ή λειτουργικότητας των υποδομών είναι χαμηλότερο από το οριζόμενο στη
σύμβαση σύμπραξης, οι πληρωμές αυτές μειώνονται ανάλογα ή και αναστέλλονται
έως ότου ο Ιδιωτικός Φορέας συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του (και επιτύχει
το ελάχιστο επίπεδο ποιότητας που απαιτεί η σύμβαση σύμπραξης). Μετά το
πέρας της συμβατικής περιόδου λειτουργίας το έργο περιέρχεται στο Δημόσιο.
Τα μη ανταποδοτικά έργα ΣΔΙΤ είναι συνήθως έργα κοινωνικού χαρακτήρα. Τέτοια
έργα, είναι τα σχολεία, τα νοσοκομεία, τα κτίρια δημόσιων υπηρεσιών, η παροχή
υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών και μηχανογράφησης,  καθώς και τα συγκοινωνιακά
έργα με χαμηλή ζήτηση (επαρχιακοί οδοί, δημόσιες συγκοινωνίες κλπ).

Αναθέτουσα Αρχή

Υ
Μεταβίβαση
υποδοµής µε τη
λήξη της Σύµβασης

π

Πληρωµές
Διαθεσιµότητας

Κεφάλαιο/
Δάνεια

Μέτοχοι/
Τράπεζες

Μερίσµατα/
Κεφάλαια και τόκοι

ηρ

εσ

ίε

ς

Τέλη Χρήσης

Εταιρεία
Ειδικού Σκοπού

Αν προκύπτουν
εµπορικές
ή άλλες χρήσεις
από το έργο

Χρήστες

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

Χαρακτηριστικά
έργων
Αποπληρωμή
επένδυσης
Ιδιώτη

Ανταποδοτικά έργα
• Η αποπληρωμή της
επένδυσης γίνεται με χρέωση
των τελικών χρηστών
(αυτοκινητόδρομοι, λιμάνια,
περιβαλλοντικά έργα, κλπ)
• Οι τελικοί χρήστες
καταβάλλουν τέλη

• Υψηλότερος κίνδυνος
Επενδυτικός
Κίνδυνος

• Κίνδυνος ζήτησης και
διακύμανσης εσόδων
• Υψηλές αποδόσεις
κεφαλαίου, ανάλογες των
κινδύνων που αναλαμβάνονται

Μη ανταποδοτικά έργα
• Η αποπληρωμή της
επένδυσης δεν μπορεί να
γίνει με χρέωση των τελικών
χρηστών (σχολεία, νοσοκομεία,
δημόσια κτίρια κλπ)
• Το Δημόσιο καταβάλει
περιοδικές πληρωμές
διαθεσιμότητας
• Χαμηλότερος κίνδυνος
• Τα έσοδα δεν επηρεάζονται
από τη ζήτηση, αλλά από τη
διαθεσιμότητα του έργου
• Έσοδα λειτουργίας βάσει
τήρησης προδιαγραφών
απόδοσης (χαμηλή ποιότητα
υποδομών ή υπηρεσιών οδηγεί
σε χαμηλές πληρωμές και
αντιστρόφως)
• Χαμηλότερες αποδόσεις
κεφαλαίου ανάλογες των
μικρότερων κινδύνων που
αναλαμβάνονται

Υπολογισμός
των εσόδων

Χρηματοδοτική
υποστήριξη
Δημοσίου

• Βασίζεται στο συνολικό
κόστος του έργου και
προσδιορίζεται στη σύμβαση
• Το ύψος των τελών μπορεί
να κυμαίνεται ανάλογα με τις
συνθήκες, εντός ορίων που
προβλέπονται στη σύμβαση
• Ενδεχόμενη επιχορήγηση
κατά τη διάρκεια κατασκευής
• Ενδεχόμενη εγγύηση
ελάχιστων εσόδων

• Βασίζεται στο συνολικό
κόστος της επένδυσης
• Η επένδυση αποπληρώνεται
με τμηματικές πληρωμές μετά
την έναρξη της λειτουργίας
του έργου
• Αποπληρωμή του έργου απ’
ευθείας από το δημόσιο
• Εμπορικές ή άλλες χρήσεις
δύναται να μειώσουν την
χρηματοδοτική συμβολή του
Δημοσίου
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3 .   ΤΟ Ν Ο Μ Ι Κ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο
3.1  Ο Νόμος 3389/2005
Η πολυπλοκότητα των ΣΔΙΤ και ο μεγάλος αριθμός φορέων που εμπλέκονται
σε αυτές, έχει οδηγήσει πολλές χώρες στη θέσπιση ειδικών νόμων για τη
ρύθμιση της εφαρμογής τους. Στην Ελλάδα το νομικό πλαίσιο των ΣΔΙΤ
προσδιορίζεται με το Νόμο 3389/2005. Συνοπτικά, ο νόμος αυτός κωδικοποιεί
τις σχετικές έννοιες με τις ΣΔΙΤ, προσδιορίζει το πεδίο εφαρμογής τους,
προβλέπει τη δημιουργία δύο αρμόδιων διοικητικών οργάνων (Διυπουργική
Επιτροπή ΣΔΙΤ και Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ) για τη χάραξη πολιτικής και την
καλύτερη διαχείριση των έργων, προσδιορίζει τις διαδικασίες ανάθεσης, τα
συμβατικά και νομικά θέματα και, τέλος, προβλέπει ειδικές ρυθμίσεις σχετικές
με αδειοδοτήσεις, φορολογικά θέματα κλπ.
Ο Νόμος 3389/05 εισάγει για πρώτη φορά ένα σταθερό νομικό πλαίσιο που
προωθεί και διευκολύνει την ευρύτερη εφαρμογή και ανάπτυξη των ΣΔΙΤ στην
Ελλάδα και δημιουργεί κλίμα εμπιστοσύνης στην αγορά. Η εφαρμογή του
νόμου από τους φορείς του δημοσίου είναι δυνητική.  
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3.2  Αρμόδια Διοικητικά Όργανα ΣΔΙΤ
Σύμφωνα με το νόμο, σε κεντρικό επίπεδο δημιουργούνται δύο όργανα:

Α) Διυπουργική Επιτροπή Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού
Τομέα (ΔΕΣΔΙΤ)
Η Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ είναι το όργανο που έχει επιφορτισθεί με την
εξειδίκευση της κυβερνητικής πολιτικής για την εκτέλεση έργων και την παροχή
υπηρεσιών με τη συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων. Στη ΔΕΣΔΙΤ συμμετέχουν
ως τακτικά μέλη, ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, ο Υπουργός
Ανάπτυξης και ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.
Ως έκτακτο μέλος συμμετέχει ο Υπουργός ή οι Υπουργοί που εποπτεύουν κάθε
έναν από τους Δημόσιους Φορείς, οι οποίοι προβλέπεται να συμμετάσχουν
στη Σύμπραξη. Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών προεδρεύει της
ΔΕΣΔΙΤ, εποπτεύει το έργο της και έχει την ευθύνη της υποβολής των σχετικών
εισηγήσεων προς αυτή. Στις αρμοδιότητες της ΔΕΣΔΙΤ εμπίπτουν:
• η έγκριση της υπαγωγής συμπράξεων στις διατάξεις
του Ν. 3389/2005,
• η ανάκληση τέτοιων εγκρίσεων, σε περίπτωση που
οι δημόσιοι φορείς που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις
του ανωτέρω νόμου δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους
• η απόφαση για την ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
του καταβλητέου στους Ιδιωτικούς Φορείς ανταλλάγματος,
• η απόφαση για τη συμμετοχή ή μη του Δημοσίου στη χρηματοδότηση
της κατασκευής των έργων ή της παροχής των υπηρεσιών
που αποτελούν το αντικείμενο της Σύμπραξης,
• η λήψη κάθε άλλης συναφούς απόφασης.

Β) Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα
(ΕΓΣΔΙΤ)
Η Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ είναι το συντονιστικό όργανο που συστάθηκε στο
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, με σκοπό την προώθηση του θεσμού
των Συμπράξεων μέσω της υποστήριξης των εμπλεκόμενων Δημοσίων και
Ιδιωτικών Φορέων κατά την επιλογή, ανάθεση και εκτέλεση των Συμβάσεων
Σύμπραξης. Η ΕΓΣΔΙΤ επικουρεί τη ΔΕΣΔΙΤ και τους Δημόσιους Φορείς και
έργο της είναι:
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• ο εντοπισμός των έργων ή υπηρεσιών που μπορούν  να εκτελεσθούν
ή να παρασχεθούν μέσω Συμπράξεων και να υπαχθούν στις διατάξεις
του Ν. 3389/2005,
• η προώθηση της εκτέλεσης έργων ή της παροχής υπηρεσιών
μέσω του θεσμού των Συμπράξεων,
• η διευκόλυνση και υποστήριξη των Δημόσιων Φορέων,
στο πλαίσιο των Διαδικασιών Ανάθεσης που προβλέπονται
στο Ν. 3389/2005, για την επιλογή των Ιδιωτικών Φορέων
που θα αναλάβουν την εκτέλεση των έργων ή την παροχή
των υπηρεσιών μέσω των Συμπράξεων,
• η παρακολούθηση της υλοποίησης των Συμβάσεων Σύμπραξης
και των παρεπομένων συμφώνων, η τακτική ενημέρωση της ΔΕΣΔΙΤ
και η επεξεργασία και υποβολή εισηγήσεων για την αντιμετώπιση
τυχόν προβλημάτων
• η σύνταξη ετήσιας έκθεσης και η παρουσίασή της
στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής.

ΔΕΣΔΙΤ

Υποστήριξη
Πολιτικής
Χρηµατοδότηση
Πρόταση ΣΔΙΤ

ΕΓΣΔΙΤ
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Υποστήριξη Σχεδιασµού και Παρακολούθηση

Αναθέτουσα
Αρχή

3.3  Προϋποθέσεις υπαγωγής στις Διατάξεις του Ν.3389/2005
Στις διατάξεις του Ν. 3389/2005  δεν έχουν συμπεριληφθεί όλες οι δυνατές
μορφές σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα που εφαρμόζονται διεθνώς,
καθώς στόχος του νόμου αυτού είναι η δημιουργία ενός απλού και σαφούς
πλαισίου που θα βοηθήσει στην ανάπτυξη των ΣΔΙΤ στην Ελλάδα.Δεδομένης της
μοναδικότητας και ιδιαιτερότητας κάθε έργου ΣΔΙΤ, η ενιαία αντιμετώπισή τους
θα δημιουργούσε περισσότερα προβλήματα από όσα ο Ν. 3389/2005 έρχεται
να επιλύσει.   Δεν θα ήταν εφικτό, άλλωστε, σε ένα νόμο να προδιαγραφούν
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ορισμένων μόνο κατηγοριών έργων ή υπηρεσιών.
Για να υπαχθεί στις προβλέψεις του Ν. 3389/2005  μια ΣΔΙΤ θα πρέπει να
συντρέχουν όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις:
• η σύμπραξη να έχει ως αντικείμενο την εκτέλεση έργου ή την παροχή
υπηρεσιών που ανήκει στην αρμοδιότητα Δημοσίου Φορέα,
• να προβλέπεται ότι οι Ιδιωτικοί Φορείς, έναντι ανταλλάγματος
που καταβάλλεται εφάπαξ ή τμηματικά από τους Δημόσιους Φορείς
ή τους τελικούς χρήστες των έργων ή των υπηρεσιών
αυτών, αναλαμβάνουν ουσιώδες μέρος των κινδύνων που συνδέονται
με τη χρηματοδότηση, την κατασκευή, τη διαθεσιμότητα
ή τη ζήτηση του αντικειμένου της Σύμπραξης
και των συναφών κινδύνων,
• να προβλέπεται ότι η χρηματοδότηση, εν όλω ή εν μέρει,
της κατασκευής των έργων ή της παροχής των υπηρεσιών θα γίνει
με κεφάλαια και πόρους που εξασφαλίζουν οι Ιδιωτικοί Φορείς, και
• το συνολικό συμβατικό προϋπολογιζόμενο κόστος της υλοποίησης
του αντικειμένου της Σύμπραξης δεν υπερβαίνει το ποσό
των διακοσίων εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς συνυπολογισμό
του αναλογούντος ΦΠΑ.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και με ομόφωνη απόφαση της ΔΕΣΔΙΤ, μπορούν να
υπαχθούν Συμπράξεις στις διατάξεις του Ν. 3389/2005, χωρίς να συντρέχουν
μία ή και περισσότερες από τις παραπάνω προϋποθέσεις.
Οι δραστηριότητες που ανήκουν, σύμφωνα με το Σύνταγμα, άμεσα και
αποκλειστικά στο Κράτος, και ιδίως η εθνική άμυνα, η αστυνόμευση, η απονομή
της δικαιοσύνης και η εκτέλεση των ποινών που επιβάλλονται από τα αρμόδια
δικαστήρια, δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο σύμπραξης.
Στο πεδίο εφαρμογής του νόμου δεν εμπίπτουν οι συμπράξεις στις οποίες
στην Εταιρεία Ειδικού Σκοπού που συμβάλλεται με το Δημόσιο συμμετέχουν
Δημόσιοι Φορείς.
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3.4  Πλεονεκτήματα υπαγωγής στο Ν. 3389/2005
Ο Ν. 3389/2005 παρέχει μια σειρά από ευεργετικές διατάξεις για τις συμβάσεις
σύμπραξης που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του. Στο παρελθόν, κατά τη
διαδικασία υλοποίησης στη χώρα μας συγχρηματοδοτούμενων από ιδιώτες
έργων, εντοπίστηκαν διάφορα θέματα που προκαλούσαν προβλήματα, τόσο
στη χρηματοδότησή τους, όσο και στην υλοποίησή τους. Τα προβλήματα αυτά
αντιμετωπίζονταν κατά περίπτωση με ειδικούς νόμους που το Κοινοβούλιο
ψήφιζε - νόμοι που επικύρωναν και τις συμβάσεις τους. Προκειμένου να
δημιουργηθούν οι συνθήκες εκείνες που θα εξασφάλιζαν την συμμετοχή των
ιδιωτικών φορέων στα έργα ΣΔΙΤ, αλλά, και τη δυνατότητα υλοποίησης από
πλευράς του δημοσίου ενός ευρύτερου προγράμματος έργων και υπηρεσιών
μέσα από σύμπραξη με ιδιώτες, κρίθηκε σκόπιμη η συμπερίληψη στο νόμο
3389/2005  διατάξεων αντίστοιχων με εκείνες που, μέσω ειδικών κάθε φορά
νόμων, λειτούργησαν επ’ ωφελεία των συγχρηματοδοτούμενων έργων.
Με τη συνολική αντιμετώπιση θεμάτων, όπως, μεταξύ άλλων, η έγκαιρη έκδοση
αδειών, η αντιμετώπιση αρχαιολογικών ευρημάτων, οι απαλλοτριώσεις, η διαδικασία
είσπραξης του συμβατικού ανταλλάγματος από τους τελικούς χρήστες των έργων
ή των υπηρεσιών, η ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση των ιδιωτικών φορέων που
αναλαμβάνουν την υλοποίηση των έργων ή των υπηρεσιών, δημιουργούνται μέσω
του νόμου 3389/2005 οι συνθήκες εκείνες για την επιτυχημένη και απρόσκοπτη
ευρύτερη υλοποίηση έργων ΣΔΙΤ στη χώρα μας.
Τέλος, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η υπαγωγή ενός έργου στις διατάξεις του
Ν. 3389/2005 παρέχει και τα εξής περαιτέρω πλεονεκτήματα:
• επίσπευση των διαδικασιών πρόσληψης συμβούλων
λόγω της συνδρομής που παρέχει η Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ,
• έγκαιρη και πλήρης ενημέρωση των αρμοδίων κάθε φορά Υπουργών
για τα εγκεκριμένα έργα ΣΔΙΤ, που έχει σαν αποτέλεσμα
την ταχεία επίλυση τυχόν προβλημάτων,
• διασφάλιση κονδυλίων για τις πληρωμές διαθεσιμότητας στο πλαίσιο
μη ανταποδοτικών ΣΔΙΤ (ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων σε ξεχωριστές ΣΑΕ ΣΔΙΤ),
• διευκόλυνση διαδικασιών ανάθεσης της σύμβασης ΣΔΙΤ λόγω
του συντονισμού που παρέχει η Διυπουργική Επιτροπή αλλά και
της υποστήριξης της Ειδικής Γραμματείας και
• ευελιξία και σαφήνεια νομικού πλαισίου.
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4 .  Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α ΥΛ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Σ Σ Δ Ι Τ
4.1  Αίτηση προς την Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ
Οι Δημόσιοι Φορείς που σκοπεύουν να προχωρήσουν σε μία ΣΔΙΤ σύμφωνα
με το Ν. 3389/2005, πρέπει να υποβάλλουν σχετική πρόταση προς την Ειδική
Γραμματεία ΣΔΙΤ, η οποία θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα στοιχεία που
θα τεκμηριώνουν τη σκοπιμότητα υλοποίησής της. Η πρόταση αυτή πρέπει να
περιλαμβάνει:
• Αναλυτική περιγραφή του έργου που αποτελεί το αντικείμενο
της Σύμπραξης και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του
• Ενδεικτικό προϋπολογισμό
• Κόστος λειτουργίας και συντήρησης
• Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
• Προτεινόμενη μορφή σύμπραξης (είσπραξη τελών από χρήστες
ή Δημόσιο, χρηματοδοτική συμβολή του Δημοσίου κλπ)
• Έλεγχο οικονομικής αποδοτικότητας (value for money)
που θα αιτιολογεί την επιλογή της σύμπραξης σε σχέση
με την υλοποίηση του έργου με δημόσια χρηματοδότηση.
• Άλλα θέματα που μπορεί να επηρεάζουν σημαντικά την υλοποίηση
του έργου, όπως, νομικά, περιβαλλοντικά κλπ.
Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να δίνουν μια αξιόπιστη εικόνα του έργου και της
απαιτούμενης χρηματοδότησης για τη συνολική διάρκεια ζωής του. Για αυτό
απαιτείται λεπτομερής χρηματοοικονομική ανάλυση, ιδιαίτερα στην περίπτωση
των ανταποδοτικών έργων, όπου πρέπει να συνεκτιμηθούν και οι κίνδυνοι
ζήτησης και προβλεπόμενων εσόδων.
Η Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ μελετά την πρόταση του Δημοσίου Φορέα και
αξιολογεί κατά πόσο αυτή μπορεί να υλοποιηθεί ως Σύμπραξη και να υπαχθεί
στις διατάξεις Ν. 3389/2005. Σε περίπτωση που η πρόταση αξιολογείται θετικά,
όπως αρχικά είχε κατατεθεί ή όπως τελικά διαμορφώθηκε κατόπιν αναγκαίων
τροποποιήσεων, η Ειδική Γραμματεία την περιλαμβάνει στον «Κατάλογο
Προτεινόμενων Συμπράξεων», γνωστοποιεί την απόφασή της στο Δημόσιο
Φορέα και τον καλεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο μηνών να καταθέσει
στη Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ «Αίτηση Υπαγωγής» της συγκεκριμένης
Σύμπραξης στο Ν. 3389/2005.
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4.2  Απόφαση Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ
Εφόσον ο Δημόσιος Φορέας υποβάλλει «Αίτηση Υπαγωγής», ο πρόεδρος της
ΔΕΣΔΙΤ, Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, συμπεριλαμβάνει τη συζήτηση
της αίτησης αυτής στην ημερήσια διάταξη της επομένης συνεδρίασης της
ΔΕΣΔΙΤ και προσκαλεί τα τακτικά μέλη αυτής και τον κατά περίπτωση αρμόδιο
Υπουργό, ο οποίος συμμετέχει ως έκτακτο μέλος.
Κατά τη συνεδρίαση της ΔΕΣΔΙΤ, παρουσιάζεται Συνοπτική Αιτιολογική
Έκθεση που έχει συντάξει η ΕΓΣΔΙΤ ως εισήγηση προς τη ΔΕΣΔΙΤ και η οποία
περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες σχετικά με τη Σύμπραξη. Στη συνέχεια, η
ΔΕΣΔΙΤ εκδίδει απόφαση («Απόφαση Υπαγωγής») με την οποία εγκρίνει ή
απορρίπτει την «Αίτηση Υπαγωγής».
Μετά την έκδοση της «Απόφασης Υπαγωγής», η ΕΓΣΔΙΤ αναλαμβάνει το
συντονισμό των διαδικασιών ανάθεσης που ορίζονται στο Ν. 3389/2005, για την
επιλογή του Ιδιωτικού Φορέα που θα συμμετάσχει στη Σύμπραξη.

4.3  Διαδικασία Ανάθεσης
Στις διαδικασίες ανάθεσης και στις σχέσεις του Δημόσιου Φορέα που ενεργεί
ως Αναθέτουσα Αρχή με τους Υποψηφίους, εφαρμόζονται οι γενικές αρχές
της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας (ίσης μεταχείρισης, διαφάνειας,
προστασίας του δημόσιου συμφέροντος, κλπ). Η ανάθεση γίνεται μετά από
δημόσιο διαγωνισμό με ανοικτή ή κλειστή διαδικασία. Υπό ορισμένους όρους,
που προβλέπονται στον νόμο, μπορεί να εφαρμοστεί και η διαδικασία του
ανταγωνιστικού διαλόγου ή η διαδικασία διαπραγμάτευσης.
Η ανάθεση των Συμβάσεων ΣΔΙΤ γίνεται με κριτήριο είτε την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά, είτε τη χαμηλότερη τιμή. Τα ελάχιστα
προσόντα και ικανότητες των Υποψηφίων που συμμετέχουν στη διαδικασία
ανάθεσης ορίζονται στην Προκήρυξη του Διαγωνισμού.
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Υποβολή Πρότασης προς ΕΓΣΔΙΤ

Συµπλήρωση
στοιχείων

Αξιολόγηση από ΕΓΣΔΙΤ

Ικανοποιούνται
τα κριτήρια
υπαγωγής;

ΟΧΙ

Απόρριψη
Πρότασης

EN ΜΕΡΕΙ

ΝΑΙ

Ένταξη στον Κατάλογο
Προτεινόµενων Συµπράξεων

Υποβολή Αίτησης Υπαγωγής
προς ΔΕΣΔΙΤ

Απόρριψη

ΟΧΙ

Δηµόσια Χρηµατοδότηση ή
Εγκατάλειψη Έργου

Εγκρίνεται
η αίτηση
υπαγωγής;

ΝΑΙ

Έγκριση
• Έγκριση Χρηµατοδότησης και Ένταξη στο ΠΔΕ
• Προσλήψεις Συµβούλων Υποστήριξης
(Χρηµατοοικονοµικοί -Τεχνικοί -Νοµικοί)
• Προετοιµασία Διαγωνιστικής Διαδικασίας

Προκήρυξη
Έργου

Υποβολή
Προσφορών

Αξιολόγηση και
Επιλογή Αναδόχου

Έναρξη
Υλοποίησης Έργου

Εγκρίσεις
Μελετών - Άδειες

Υπογραφή
Σύµβασης ΣΔΙΤ
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5 .   Σ ΤΟΧ Ο Ι Κ Α Ι Π Ρ Ο Ο Π Τ Ι Κ Ε Σ
Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, στο πλαίσιο του προγράμματος
των μεταρρυθμίσεων που εφαρμόζει, και αναγνωρίζοντας τα οφέλη του θεσμού
των συμπράξεων, προχώρησε στην προετοιμασία και ψήφιση ενός νέου νόμου,
του Νόμου 3389 του 2005, ο οποίος διευκολύνει την ευρύτερη υλοποίηση
συμπράξεων εντός ενός πλαισίου διαφάνειας, ευελιξίας και ασφάλειας, τόσο για
το δημόσιο όσο και για τον ιδιωτικό τομέα.
Το θέμα των συμπράξεων, άλλωστε, αποτέλεσε αντικείμενο διαβουλεύσεων
και τα προηγούμενα χρόνια. Αρκετοί ήταν εκείνοι οι οποίοι, είτε λόγω της
εμπλοκής τους στα έργα παραχώρησης είτε παρακολουθώντας τις εξελίξεις στις
υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης αλλά και διεθνώς, είχαν επισημάνει την ανάγκη
διαμόρφωσης ενός νομικού πλαισίου, το οποίο θα επέτρεπε την ευρύτερη
υλοποίηση συμπράξεων.
Ο Νόμος 3389/2005 έρχεται να καλύψει ένα νομικό κενό και, σε μεγάλο βαθμό
να επιλύσει μία σειρά δυσχερειών και προβλημάτων. Η ψήφιση του νέου νόμου
αποτέλεσε το πρώτο βήμα για την ευρύτερη υλοποίηση συμπράξεων στη
χώρα μας. Από εδώ και στο εξής το δημόσιο πρέπει να προχωρήσει με πολύ
προσεκτικά βήματα στην εφαρμογή μίας σειράς πιλοτικών έργων σε διαφόρους
τομείς, έργων σωστά δομημένων και σχεδιασμένων. Πιλοτικών έργων, που η ορθή
υλοποίηση τους θα οδηγήσει σταδιακά στην ευρύτερη ανάπτυξη του θεσμού
των ΣΔΙΤ και στη χώρα μας.
Στη σημερινή πραγματικότητα, η ανάγκη για συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού
τομέα γίνεται επιτακτική. Βασικός στόχος της κυβερνητικής πολιτικής είναι η
προώθηση των συνεργασιών και συνεργιών ανάμεσα στο Δημόσιο και στον
Ιδιωτικό Τομέα, όπως και ο συντονισμός των δράσεων της κεντρικής διοίκησης,
των περιφερειών και των τοπικών αυτοδιοικήσεων.
Οι Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα προβάλουν ως το πεδίο όπου
μπορούν να συναντηθούν δημιουργικά και αποτελεσματικά οι δυνάμεις του
Ιδιωτικού και του Δημόσιου Τομέα και σύντομα να δώσουν απτά αποτελέσματα
για την ελληνική οικονομία και την κοινωνία, διασφαλίζοντας την έγκαιρη και
ποιοτική ολοκλήρωση πολλών αναγκαίων υποδομών, απελευθερώνοντας πόρους
για περισσότερες επενδύσεις, αλλά και διευκολύνοντας την άσκηση κοινωνικής
πολιτικής.
Οι ευκαιρίες που ανοίγονται με το νέο θεσμικό πλαίσιο είναι σημαντικές και
πιστεύουμε ότι τόσο οι φορείς του δημοσίου όσο και οι φορείς του ιδιωτικού
τομέα θα θελήσουν να τις εκμεταλλευτούν.
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Ο Συνοπτικός Οδηγός για τις Συμπράξεις Δημόσιου & Ιδιωτικού Τομέα
είναι μία έκδοση της Ειδικής Γραμματείας ΣΔΙΤ.
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