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Πεξίιεςε 

ηελ παξνχζα εξγαζία εμεηάδεηαη ν ξφινο ησλ Σξαπεδψλ ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

απηνθηλεηφδξνκσλ. Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε Διιεληθνχο απηνθηλεηφδξνκνπο ηνπ 

Γηεπξσπατθνχ Οδηθνχ Γηθηχνπ κε ηελ αλάιπζε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ ζρεκάησλ ηνπο 

εζηηάδνληαο ζηε ζπκκεηνρή ησλ Διιεληθψλ θαη Ξέλσλ ηξαπεδψλ. Ζ αλάιπζε γίλεηαη γηα 

πέληε νδηθά δίθηπα πνπ πινπνηνχληαη ζήκεξα κε ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο νη νπνίεο 

ππνγξάθηεθαλ ην 2007 θαη βξίζθνληαη ζε εμέιημε. Ζ έξεπλα έδεημε φηη ν ξφινο ησλ ηξαπεδψλ 

είλαη ζεκαληηθφο αθνχ ζπκκεηέρνπλ ζηνπο πέληε απηνθηλεηφδξνκνπο κε πνζνζηά ηεο ηάμεο 

ηνπ 40,39 κε 57,08% ηνπ ζπλνιηθνχ ρξεκαηνδνηηθνχ ζρήκαηνο. Δλψ, ζεκαληηθφο ήηαλ ν 

ξφινο ηνπο ζηηο εμειίμεηο θαη δηαπξαγκαηεχζεηο ησλ ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο ησλ 

απηνθηλεηφδξνκσλ ιφγσ ησλ κεγάισλ θεθαιαίσλ πνπ δέζκεπζαλ. Καζψο επήιζε ε 

ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε δεκηνπξγήζεθε ρξεκαηνδνηηθφ θελφ ζηα έξγα. Ζ έιιεηςε 

ξεπζηφηεηαο θαη ε αχμεζε ησλ θηλδχλσλ ησλ ηξαπεδψλ ιφγσ ηεο θξίζεο δεκηνχξγεζε 

ακθηβνιίεο  γηα ην ζπκθέξνλ δέζκεπζεο θεθαιαίσλ ζηνπο απηνθηλεηφδξνκνπο ελψ 

αηηήζεθαλ λέεο θαιχςεηο θαη απμήζεηο ησλ πεξηζσξίσλ ησλ δαλείσλ απφ ην Γεκφζην.  
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Δηζαγσγή 

ηελ παξνχζα εξγαζία εξεπλάηαη ν ξφινο ησλ ηξαπεδψλ ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

απηνθηλεηφδξνκσλ ζηελ Διιάδα ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. Αλαιχνληαο ην ρξεκαηνδνηηθφ 

ζρήκα γεληθφηεξα πέληε απηνθηλεηφδξνκσλ ηνπ Γηεπξσπατθνχ Οδηθνχ Γηθηχνπ ζηελ 

Διιάδα, εζηηάδνληαο εηδηθφηεξα ζηε ζπκκεηνρή ησλ Σξαπεδψλ ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπο. Σα 

νδηθά δίθηπα ηα νπνία  παξνπζηάδνληαη πινπνηνχληαη ζήκεξα κε ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο νη 

νπνίεο ππνγξάθηεθαλ ην 2007 θαη αθνξνχλ ηελ πινπνίεζε ησλ εμήο απηνθηλεηφδξνκσλ: ε 

Οιπκπία Οδφο (Διεπζίλα- Κφξηλζνο – Πάηξα - Πχξγνο – Σζαθψλα), ε Ηφληα Οδφο (Αληίξξην 

– Ησάλληλα θαη ΠΑΘΔ: Α/Κ Μεηακφξθσζεο – θάξθεηα θαη ρεκαηάξη – Υαιθίδα), 

Απηνθηλεηφδξνκνο Κεληξηθήο Διιάδαο - Δ65 (Λακία – Δγλαηία Οδφο),  ΠΑΘΔ (Μαιηαθφο – 

Κιεηδί), Απηνθηλεηφδξνκνο Μνξέα (Κφξηλζνο – Σξίπνιε – Καιακάηα θαη Λεχθηξν – 

πάξηε). 

Σα εξσηήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηελ παξνχζα εξγαζία είλαη ηα εμήο: Πφζν 

ζεκαληηθφο ήηαλ ν ξφινο ησλ ηξαπεδψλ ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ έξγσλ, πνηά ε ζηάζε ηνπο 

ζηε πνξεία ησλ θαηαζθεπψλ ιφγσ ησλ ζπλεπεηψλ ηεο δηεζλήο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο; Ση 

έγηλε κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπκβάζεηο ζχκθσλα κε ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα νινθιήξσζεο ησλ 

έξγσλ πνπ βξίζθνληαη αθφκε ζε εμέιημε;, πνηά ε παξνχζα θαηάζηαζε; , Πψο επεξέαζε ε 

Διιεληθή νηθνλνκηθή θξίζε ζηα ζελάξηα πνπ έγηλαλ θαηά ηελ ππνγξαθή ησλ ζπκβάζεσλ γηα 

ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ έξγσλ;  

 Ωο γλσζηφλ, ε ζπκκεηνρή ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο 

ρψξαο ηα ηειεπηαία ρξφληα ήηαλ ζεκαληηθή. Ζ πνιηηηθή πνπ αθνινπζήζεθε ηεο ζηαδηαθήο 

θαη θαηά θάζεηο απειεπζέξσζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ απέβιεπε ζηελ 

θαηάξγεζε πθηζηάκελσλ δηνηθεηηθψλ ξπζκίζεσλ επέδξαζε ζεκαληηθά ζηελ απνηειεζκαηηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. Πνιιέο κειέηεο έδεημαλ ηελ ζεηηθή ζπζρέηηζε ηεο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο κε ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. Ζ πνξεία ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο απφ ηα 

κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90 κέρξη ην 2009, νπφηε θαη εθδειψζεθαλ ηα πξψηα ζεκάδηα ηεο 

εγρψξηαο χθεζεο, ραξαθηεξίζηεθε απφ πςεινχο ξπζκνχο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο νη νπνίνη 

ππεξέβαηλαλ ζεκαληηθά ηνπο αληίζηνηρνπο ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σν 

αλαπηπμηαθφ πξφηππν ζηεξίρηεθε ζηελ ηφλσζε ηεο εγρψξηαο θαηαλάισζεο θαη ηελ ελίζρπζε 

ησλ επελδχζεσλ πνπ ζε κεγάιν βαζκφ ρξεκαηνδνηήζεθαλ απφ εηζξνέο θεθαιαίσλ απφ ην 

εμσηεξηθφ.  
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Ζ επελδπηηθή δξαζηεξηφηεηα θαηεπζχλζεθε θπξίσο ζε έξγα ππνδνκψλ ζηνπο ηνκείο 

ησλ κεηαθνξψλ, ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, ηεο ελέξγεηαο θαη ησλ θαηαζθεπψλ. Καηά ηελ πεξίνδν 

1994 κε 2009 ε ζπλνιηθή ρξεκαηνδφηεζε ηνπ εγρψξηνπ ηδησηηθνχ κε ηξαπεδηθνχ ηνκέα σο 

πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ ππεξηξηπιαζηάζηεθε απφ 27,1% πνπ ήηαλ ην 1991 έθηαζε ζε 97,0% ην 

2009. Δλψ, ε ηξαπεδηθή ρξεκαηνδφηεζε πξνο ηηο επηρεηξήζεηο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ  

δηπιαζηάζηεθε απφ 22,5% πνπ ήηαλ ην 1994 ζε έθηαζε 46,7% ην 2009 (Μφζρνο , 

Υνξηαξέαο, 2011). 

Λίγν πνιχ γλσξίδνπκε ηα κεγάια πιενλεθηήκαηα ηνπ εθζπγρξνληζκνχ θαη ηεο 

αλέγεξζεο ησλ νδηθψλ ππνδνκψλ. Δπηδξνχλ ζεκαληηθά ζηε κνξθή ηνπ δνκεκέλνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ζην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ απηφ θηινμελεί. ηα πιαίζηα ηνπ 

δηεζλνπνηεκέλνπ αληαγσληζκνχ θαη ησλ κεγάισλ απαηηήζεσλ ηεο νηθνλνκηθήο θαη 

θνηλσληθήο εμέιημεο, ε βειηίσζε ηεο κεηαθνξηθήο ππνδνκήο θαη επνκέλσο ηεο 

πξνζβαζηκφηεηαο, απνηεινχλ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ παξαγσγηθψλ ή 

εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κίαο πεξηνρήο. Καηά ζπλέπεηα, ηφζν ε ρσξνηαμηθή δνκή φζν θαη 

ε εμππεξέηεζε ησλ δηα-πεξηθεξεηαθψλ θαη ελδν-πεξηθεξεηαθψλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ θαζνξίδνληαη άκεζα απφ ην δίθηπν κεηαθνξψλ. 

Οη επελδχζεηο ζηηο νδηθέο ππνδνκέο απαηηνχλ κεγάιν καθξνπξφζεζκν ζρεδηαζκφ. Ζ 

θαηαζθεπή θαη ε ελεξγνπνίεζε ελφο απηνθηλεηφδξνκνπ απαηηεί επίζεο έλα νξηζκέλν ρξνληθφ 

δηάζηεκα ψζηε λα ηεζεί ζε πιήξε ιεηηνπξγία θαη λα αξρίζεη ε εθκεηάιιεπζε ηνπ. Ωο εθ 

ηνχηνπ, απφ ηε κηα πιεπξά αλαγλσξίδνληαο φια ηα πιενλεθηήκαηα ελφο νδηθνχ δηθηχνπ 

αθελφο θαη ηηο κεγάιεο επελδχζεηο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο κεγαιχηεξεο ρξνληθήο πεξηφδνπ κε 

ζρεηηθά ρακειφ πνζνζηφ ηεο  άκεζεο νηθνλνκηθήο απνδνηηθφηεηαο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, 

είλαη απαξαίηεηε ε δηεμαγσγή ζσζηήο αμηνιφγεζεο ησλ επελδχζεσλ ζε έλα ηέηνην ζχζηεκα 

(Horvat R., Vurdelja J., Amidzic M., 2007). 

Ζ δνκή ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε εμήο: ζην πξψην θεθάιαην γίλεηαη ε 

παξνπζίαζε ησλ ζπκβάζεσλ ζχκπξαμεο θαη ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο κε ηηο νπνίεο 

αλαιακβάλνληαη πιένλ ζηελ Διιάδα κεγάια έξγα νδηθψλ αμφλσλ. ην δεχηεξν θεθάιαην 

γίλεηαη ε αλάιπζε ρξεκαηνδφηεζεο ησλ απηνθηλεηφδξνκσλ θαη εηδηθφηεξα ε ρξεκαηνδφηεζε 

ζηηο ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο ησλ απηνθηλεηφδξνκσλ. Σν ηξίην θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηε 

νηθνλνκηθή θξίζε θαη ην αληίθηππν πνπ είρε ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα θαη θαηά επέθηαζε ζηηο 

ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο απηνθηλεηφδξνκσλ. Δζηηάδνληαο ζηηο απαηηήζεηο ησλ ηξαπεδψλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ  ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο θαη ηηο πξνηάζεηο πνπ 
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δφζεθαλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνέθπςαλ. ην ηέηαξην θεθάιαην 

γίλεηαη ε εθηελήο αλάιπζε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ ζρεκάησλ ησλ πέληε ζπκβάζεσλ 

παξαρψξεζεο ησλ νδηθψλ αμφλσλ ζην ζχλνιφ ηνπο γεληθφηεξα θαη ζην θάζε έξγν εηδηθφηεξα. 

Παξνπζηάδεηαη θαη αλαιχεηαη ε ζπκκεηνρή ησλ Δκπνξηθψλ Σξαπεδψλ ζηε ρξεκαηνδφηεζε 

ησλ έξγσλ κε πνζά θαη πνζνζηά ζηε ζπλνιηθή ρξεκαηνδφηεζε ησλ απηνθηλεηφδξνκσλ αιιά 

θαη γηα θάζε έξγν μερσξηζηά. Αθφκε, θαηαγξάθνληαη ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ 

ζηελ εμέιημε ησλ απηνθηλεηφδξνκσλ εζηηάδνληαο ζην ρξεκαηνδνηηθφ θελφ θαη θαηαιήγνληαο 

ζηελ παξνχζα θαηάζηαζε. Σέινο, ζην πέκπην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα 

φιεο ηεο έξεπλαο γηα ην ξφιν ησλ ηξαπεδψλ ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ απηνθηλεηφδξνκσλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
ν
  

ΤΜΒΑΔΗ ΤΜΠΡΑΞΖ ΚΑΗ ΤΜΒΑΔΗ 

ΠΑΡΑΥΩΡΖΖ 

1.1 πκπξάμεηο Γεκνζίνπ – Ηδησηηθνύ Σνκέα (ΓΗΣ) 

1.1.1 Οξηζκόο θαη ιόγνη αλάπηπμήο ηνπο 

Ζ χκπξαμε Γεκφζηνπ - Ηδησηηθνχ Σνκέα / ΓΗΣ ή (Public - Private Partnership / 

PPP) είλαη κηα δεκφζηα ζχκβαζε καθξάο δηαξθείαο (πνπ ζπλήζσο εθηείλεηαη ζε δηάξθεηα απφ 

15 έσο 30 έηε), ε νπνία ζπλάπηεηαη κεηαμχ ελφο Γεκφζηνπ θαη ελφο Ηδησηηθνχ Φνξέα θαη 

αθνξά ζηελ θαηαζθεπή έξγσλ ππνδνκήο θαη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ δεκφζηνπ ραξαθηήξα, 

κε ζπλερψο δηεπξπλφκελε εθαξκνγή ζηελ επξσπατθή αγνξά, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

λέσλ ρσξψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ( Γεληθφ Λνγηζηήξην ηεο Γεκνθξαηίαο, 2008). 

 Ο φξνο «χκπξαμε Γεκφζηνπ – Ηδησηηθνχ Σνκέα (ΓΗΣ)»αλαθέξεηαη ζε κνξθέο 

ζπλεξγαζίαο ησλ δεκφζησλ αξρψλ κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα πνπ απνζθνπνχλ ζηελ εμαζθάιηζε 

ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, ηεο θαηαζθεπήο , ηεο αλαθαίληζεο, ηεο δηαρείξηζεο, ηεο ζπληήξεζεο 

κηαο ππνδνκήο ή παξνρήο κηαο ππεξεζίαο (Ηλζηηηνχην Οηθνλνκίαο Καηαζθεπψλ,2005).   

Ζ δεκηνπξγία εηαηξηθψλ ζρέζεσλ ηνπ Γεκφζηνπ κε ηνλ Ηδησηηθφ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο 

(Public –Private Partnershipο or PPPs) ραξαθηεξίδεη πιένλ ηηο αλαπηπγκέλεο φζν θαη ηηο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο απνηειψληαο είηε ην πην δηαδεδνκέλν κέζν επίιπζεο ησλ ζχγρξνλψλ 

πξνβιεκάησλ ή ηελ λέα κνξθή δηαθπβέξλεζεο ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ Ο ζθνπφο ηεο 

δεκηνπξγίαο ησλ ζρέζεσλ απηψλ κπνξεί λα είλαη είηε α) ε δηακφξθσζε ηνκεαθψλ πνιηηηθψλ 

ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ ή ηνπηθφ ή θαη θπξίσο ζε παγθφζκην επίπεδν κε ηελ δεκηνπξγία 

Γηθηχσλ ζπλεξγαζίαο θνξέσλ ή εηδηθψλ επηηξνπψλ είηε Β) νη ζπκπξάμεηο Γεκνζίνπ-

ηδησηηθνχ (ΓΗΣ) ηνκέα γηα ηε παξνρή ππεξεζηψλ θαη ππνδνκψλ (Grimsey, 2007) ζε 

παγθφζκην, εζληθφ θαη ηνπηθφ/αζηηθφ επίπεδν είηε Γ) ε επηδίσμε ηεο νηθνλνκηθήο (βηψζηκεο) 

αλάπηπμεο ζε εζληθφ ή θπξίσο ηνπηθφ επίπεδν (Brinkerhoff, 2011, pp, 6-7). 

Ωο αίηηα ηεο αλάπηπμεο απηψλ ησλ εηαηξηθψλ ζρέζεσλ αλαθέξνληαη δηαρξνληθά είηε ε 

αλάδεημε ηεο αδπλακίαο ησλ θπβεξλήζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πνιπζχλζεησλ θαη 

αιιειεμαξηψκελσλ πξνβιεκάησλ ηεο παγθφζκηαο θνηλσλίαο, είηε ε λενθηιειεχζεξε 

πνιηηηθή απνξξχζκηζε, ε αλαδηάηαμεο ηεο ζρέζεο θξάηνπο –νηθνλνκίαο θαη εηδηθφηεξα ε 
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πξνψζεζε ηεο λέαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη εκπνξεπκαηνπνίεζεο ησλ δεκνζίσλ αγαζψλ 

(Savas, 2000), είηε ε εκθάληζε άηππσλ εηαηξηθψλ ζρέζεσλ θαη λέσλ κνξθψλ δηαθπβέξλεζεο 

(Peters, G.:1998, είηε ε πξνψζεζε ηεο εηαηξηθφηεηαο απφ δηεζλείο θαη επξσπατθνχο ζεζκνχο 

θαη ελ ηέιεη ε παξαηεξνχκελε θξίζε ηεο πθηζηάκελεο πνιηηηθήο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ πξνεγνχκελσλ δεθαεηηψλ πνπ αλέδεημε ηελ 

αιιειεμάξηεζε ησλ ζθαηξψλ ηεο νηθνλνκίαο, ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ θξάηνπο. 

Όπσο αλαθέξζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ, 

2005), νη πκπξάμεηο δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα (ΓΗΣ) γίλνληαη κε ζθνπφ ηνλ 

επηκεξηζκφ ηνπ θηλδχλνπ επελδχζεσλ γηα ηελ παξνρή δεκφζησλ αγαζψλ θαη 

ππεξεζίεο. πλεπψο, νη θπβεξλήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ ηε δεκηνπξγία ζπκπξάμεσλ σο κέζν λα 

δξνκνινγήζεη επελδπηηθά πξνγξάκκαηα, ηα νπνία δελ ζα ήηαλ δπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ 

εληφο ηνπ δηαζέζηκνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, κέζα ζε εχινγν ρξνληθφ 

δηάζηεκα. 

Ζ βαζηθή δηάθξηζε πνπ κπνξεί λα γίλεη σο πξνο ην ζπκβαηηθφ πεξηερφκελν κηαο 

χκπξαμεο είλαη ε δηάθξηζε ζε αληαπνδνηηθέο ζπκβάζεηο, φπνπ ε ρξήζε ηεο ππνδνκήο / 

ππεξεζίαο επηβαξχλεη άκεζα ηνπο ρξήζηεο απηψλ θαη ζε κε αληαπνδνηηθέο ζπκβάζεηο, φπνπ 

ην θφζηνο ρξήζεο αλαιακβάλεηαη απφ ην δεκφζην κέζσ ηαθηηθψλ θαηαβνιψλ, ζηε βάζε 

ζπγθεθξηκέλσλ πξνδηαγξαθψλ πνηφηεηαο θαη δηαζεζηκφηεηαο ηεο ππεξεζίαο. Ζ δηεζλήο 

εκπεηξία έρεη απνδείμεη φηη κε ηηο πκπξάμεηο είλαη δπλαηή ε παξνρή πςεινχ επηπέδνπ 

ππεξεζηψλ θαη αγαζψλ, πνπ ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ πνιηηψλ κε ηξφπν νηθνλνκηθά 

απνδνηηθφ θαη απνηειεζκαηηθφ. Δλδεηθηηθά, απφ ηηο κέρξη ζήκεξα πξνζπάζεηεο θαη 

ζπλαθζείζεο ζπκβάζεηο, έρεη δηαπηζησζεί φηη ε επηηπρήο εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ζπλεπάγεηαη 

κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θφζηνπο παξνρήο ηεο πξνβιεπφκελεο δεκφζηαο 

ππεξεζίαο θαηά 15 κε 20% ζε ζρέζε κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν αλάζεζεο (Γεληθφ 

Λνγηζηήξην ηεο Γεκνθξαηίαο, 2008). 

Ζ αλάιπζε ησλ βαζηθψλ ζηφρσλ θαη πνιηηηθψλ ηνπ Α’ Β’ , Γ   Κνηλνηηθψλ Πιαηζίσλ 

ηήξημεο θαη ΔΠΑ αιιά θαη ε αλάιπζε ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο θεηκέλσλ πνιηηηθήο 

απνδεηθλχεη ηαπηφρξνλα ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν θαη επηξξνή ηεο Δ.Δ θαη ηνπ παξαγψγνπ 

θνηλνηηθνχ δηθαίνπ πνπ πξνσζεί ηελ εηαηξηθή ζρέζε Γεκνζίνπ – Ηδησηηθνχ ηνκέα ζηελ 

Διιάδα εηδηθά ζηα κεγάια δεκφζηα έξγα ππνδνκήο αιιά θαη γεληθφηεξα. Απηφ εθθξάδεηαη κε 

ηελ ζπγθξφηεζε εηδηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ ελ γέλεη δεκνζίνπ ηνκέα γηα ηελ παξαγσγή θαη 

ιεηηνπξγία έξγσλ ππνδνκήο φζν θαη κε ηελ ελεξγνπνίεζε θαη ζπκκεηνρή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα 
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ζηηο λέεο δηαδηθαζίεο κε πξνζαξκνγέο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ. Δηδηθφηεξα, βαζηθή πνιηηηθή 

πξνηεξαηφηεηα ζε φια ηα αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα ηεο ρψξαο θαζ’ φιε ηελ εμεηαδφκελε 

πεξίνδν παξακέλεη ε πινπνίεζε ησλ ππνδνκψλ κεηαθνξάο κε ην ζχζηεκα ηεο 

απηνρξεκαηνδφηεζεο. ηα πιαίζηα ησλ εμειίμεσλ απηψλ κηα ζεηξά απφ κεγάια έξγα 

ζρεδηάδεηαη θαη πινπνηείηαη κέζσλ ζπκπξάμεσλ ηνπ θξάηνπο κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ηεο 

νηθνλνκίαο (Αηηηθή Οδφο, Εεχμε Ρίνπ-Αληηξξίνπ, Διεπζέξηνο Βεληδέινο αξρηθά θαη ζηε 

ζπλέρεηα Ηφληα Οδφο, Μνξέαο, Οιχκπηα Οδφο, ΠΑΘΔ, Απηνθηλεηφδξνκνο Κεληξηθήο 

Διιάδαο - Δ65. Ζ κνξθή ηεο ζχκπξαμεο πνπ πηνζεηείηαη είλαη ε «ζχκβαζε παξαρψξεζεο» ε 

νπνία αλαπηχρζεθε ζην ειιεληθφ δίθαην σο απφξξνηα ηεο πξνζαξκνγήο ηεο θνηλνηηθήο 

λνκνζεζίαο (Σξφβα, Δ. & Κνχηξαο, Γ., 2001). 

  

1.1.2 Βαζηθά ζηνηρεία ζύκβαζεο ζύκπξαμεο 

Με βάζε ηε ζχκβαζε πνπ ζπλάπηεηαη, ν Ηδησηηθφο Φνξέαο αλαιακβάλεη, λα 

ρξεκαηνδνηήζεη ην έξγν (project), λα ην κειεηήζεη, λα ην θαηαζθεπάζεη θαη λα ην 

ιεηηνπξγήζεη γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ έρεη ζπκθσλεζεί ζηε ζρεηηθή ζχκβαζε. Μεηά ην 

πέξαο ηεο ζχκβαζεο ηε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ αλαιακβάλεη ε δεκφζηα αξρή γηα ινγαξηαζκφ 

ηεο νπνίαο έρεη ζπλαθζεί ε ζχκβαζε. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ηνπ δεκφζηνπ θνξέα, θαζνξίδεη ην 

πιαίζην θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο (έγγξαθα δηαγσληζκνχ) θαη ν 

Ηδησηηθφο Φνξέαο αλαιακβάλεη ηνπο θηλδχλνπο θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ θαη 

ακείβεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θάζεο ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ, κε αληάιιαγκα (ρξεκαηηθφ ή 

άιιν) πνπ ιακβάλεη είηε απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ή απφ ηε δεκφζηα αξρή γηα ινγαξηαζκφ 

ηεο νπνίαο δεκνπξαηείηαη ην έξγν, είηε απεπζείαο απφ ηνπο ρξήζηεο, είηε, ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο, θαη απφ ηνπο δχν (δεκφζην & ρξήζηεο). ηελ πεξίπησζε πνπ ην αληάιιαγκα 

εηζπξάηηεηαη απφ ηνπο ρξήζηεο ηνλ θίλδπλν εθκεηάιιεπζεο αλαιακβάλεη ν Ηδησηηθφο Φνξέαο 

(Γεληθφ Λνγηζηήξην ηεο Γεκνθξαηίαο, 2008). 

ηφρνο ησλ δεκφζησλ αξρψλ κέζσ ησλ πκπξάμεσλ είλαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 

ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνλ πνιίηε, ε εμνηθνλφκεζε πφξσλ γηα ην δεκφζην θαη 

ηνπο θνξείο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο γηα ηελ πινπνίεζε πξφζζεησλ έξγσλ θαη 

πξνγξακκάησλ θαη ε αμηνπνίεζε ησλ πιενλεθηεκάησλ, εκπεηξίαο, ηερλνγλσζίαο θαη κεζφδσλ 

ιεηηνπξγίαο, ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. 
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1.1.3 Σύπνη θαη Μνξθέο πκπξάμεσλ Γεκόζηνπ Ηδησηηθνύ Σνκέα (ΓΗΣ) 

 

ην Πξάζηλν βηβιίν πνπ εθδφζεθε ην 2004 απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

(COM(2004) 327 τελικό, Βρσξέλλες, 30-04-2004), δηαθξίλνληαη δχν ηχπνη ζπκβάζεσλ 

ζχκπξαμεο:  

 Ζ ζπκβαηηθνύ ηύπνπ, φπνπ ε ζχκπξαμε δεκνζίνπ θαη ηδηψηε βαζίδεηαη 

απνθιεηζηηθά ζε ζπκβαηηθνχο δεζκνχο κε δχν δηαθξίζεηο: ηηο «ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο» πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ άκεζε ζρέζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηνπ εηαίξνπ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα 

θαη ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε, ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, κε ακνηβή ζε ηέιε πνπ 

επηβάιινληαη ζηνπο ρξήζηεο θαη ηηο ζπκβάζεηο «PFI (Public Finance Initiative)» φπνπ ν 

εηαίξνο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαιείηαη λα πινπνηήζεη θαη λα δηαρεηξηζηεί κηα ππνδνκή γηα ηε 

δεκφζηα δηνίθεζε (πρ έλα ζρνιείν, έλα λνζνθνκείν θιπ.) κε ακνηβή ηεο κνξθήο ησλ 

ηαθηηθψλ πιεξσκψλ απφ ην δεκφζην (ακνηβή δηαζεζηκφηεηαο) θαη  

 Ζ ζεζκνζεηεκέλνπ ηύπνπ, ζηηο νπνίεο ππάξρεη ζπλεξγαζία δεκφζηνπ θαη 

ηδηψηε, ζην πιαίζην ελφο άιινπ θνξέα (Δηαηξία Δηδηθνχ θνπνχ ). 

Οη πεξηζζφηεξν δηαδεδνκέλεο κνξθέο ζπκβάζεσλ ΓΗΣ, ζχκθσλα  κε άξζξν ηνπ 

Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηεο Γεκνθξαηίαο ην 2008 γηα ηνλ νδεγφ βειηηψζεσλ πξαθηηθψλ γηα ηε 

ζχλαςε θαη εθηέιεζε ζπκβάζεσλ, είλαη νη αθφινπζεο: 

Β.Ο.Σ. (Build – Operate – Transfer) θαη Β.Ο.Ο.Σ. (Build – Own-Operate – 

Transfer)   

χκθσλα κε απηή ηε κνξθή ν ηδηψηεο αλάδνρνο θαηαζθεπάδεη, ζπληεξεί θαη 

ιεηηνπξγεί ην έξγν, κε βάζε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρεη ζπκθσλήζεη κε ην Γεκφζην. Σν έξγν 

αλήθεη είηε ζε θξαηηθνχο θνξείο (πεξίπησζε Β.Ο.Σ) ή έρεη εθρσξεζεί ζηνλ ηδηψηε 

(πεξίπησζε Β.Ο.Ο.Σ.) γηα έλα πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ν νπνίνο κεηά ηελ ιήμε ηεο 

πεξηφδνπ εθκεηάιιεπζεο (παξαρψξεζεο), είηε κεηαβηβάδεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ (Β.Ο.Σ) είηε 

ηελ ηδηνθηεζία ηνπ (Β.Ο.Ο.Σ.) ζην Γεκφζην. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ν ηδηψηεο είλαη 

ππεχζπλνο γηα ηκήκα ή ην ζχλνιν ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ.  

Απηή ηε κνξθή πηνζέηεζε ε Διιάδα γηα ηελ θαηαζθεπή κεγάισλ έξγσλ ππνδνκήο, 

φπσο ην αεξνδξφκην «ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ ΒΔΝΗΕΔΛΟ», ε Διεπζέξα Λεσθφξνο πάησλ-

Διεπζίλαο, ε Γπηηθή Πεξηθεξεηαθή Λεσθφξνο Τκεηηνχ θαη ε δεχμε Ρίνπ – Αληηξξίνπ.  

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

χκθσλα κε ηε ζπγθεθξηκέλε κνξθή χκπξαμήο Γεκνζίνπ θαη Ηδησηηθνχ ηνκέα, ν 

Ηδησηηθφο θνξέαο είλαη ππεχζπλνο γηα ην ζρεδηαζκφ, ηε θαηαζθεπή, ηε ιεηηνπξγία θαη ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηνπ παγίνπ θαη επαλαθηά ηελ αμία ησλ επελδπκέλσλ θεθαιαίσλ απφ ηηο 



14 
 

πιεξσκέο, πνπ θαηαβάιιεη ην Γεκφζην γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ζχκβαζεο. ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο ε ηδηνθηεζία ηνπ παγίνπ κεηαθέξεηαη ζην Γεκφζην. 

Σν κνληέιν DBFO είλαη ην βαζηθφ κνληέιν ζπκβάζεσλ ππνδνκψλ θαη αλάπηπμεο παγίσλ ηνπ 

Γεκνζίνπ φηαλ νη δπλαηφηεηεο παξάπιεπξεο εκπνξηθήο εθκεηάιιεπζεο είλαη θαηαξρήλ 

άγλσζηεο θαη ελδερνκέλσο πεξηνξηζκέλεο. 

Β.Σ.Ο. (Build–Transfer-Operate) 

ηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν ν Ηδηψηεο ζρεδηάδεη, ρξεκαηνδνηεί θαη θαηαζθεπάδεη ην 

έξγν. Μεηά ηελ απνπεξάησζή ηνπ, ε ηδηνθηεζία ηνπ κεηαβηβάδεηαη ζην Γεκφζην, ην νπνίν 

ζηελ ζπλέρεηα ζπκθσλεί γηα ηε κίζζσζε ηνπ έξγνπ ζηνλ ελ ιφγσ Ηδηψηε, γηα 

πξνθαζνξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν. Καηά ηε πεξίνδν απηή ν ηδηψηεο δηαρεηξίδεηαη ην έξγν θαη 

εηζπξάηηεη ηα έζνδα ιεηηνπξγίαο ηνπ.  

Β.Ο.Ο. (Build–Own-Operate) 

ηελ αλάπηπμε ηεο κνξθήο Β.Ο.Ο. ην Γεκφζην απεπζχλεηαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα γηα 

ηελ πινπνίεζε ελφο θνηλσθεινχο έξγνπ. Υνξεγεί ζηνλ ηδηψηε καθξάο δηάξθεηαο άδεηα 

ιεηηνπξγίαο, ν νπνίνο θαζίζηαηαη ππεχζπλνο γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε, ην ζρεδηαζκφ, ηελ 

αλέγεξζε θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ. ηε ζπγθεθξηκέλε κνξθή χκπξαμεο, ν ηδηψηεο έρεη 

ηελ ηδηνθηεζία ηνπ έξγνπ, ελψ ην Γεκφζην πξνζδηνξίδεη ζαθψο ηηο πξνδηαγξαθέο ιεηηνπξγίαο 

πνπ αθνξνχλ ζηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο, ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο θαη ην αλψηαην 

επίπεδν ηπρφλ ηειψλ ρξήζεο ηνπ έξγνπ φπσο γηα παξάδεηγκα ηα δηφδηα.  

Β.Β.Ο. (Buy-Build-Operate) 

ην πιαίζην πξνζέιθπζεο επηρεηξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ, ην Γεκφζην πσιεί 

πθηζηάκελεο εγθαηαζηάζεηο θνηλήο σθέιεηαο ζε ηδηψηεο, κε ζθνπφ ηελ πινπνίεζε πξφζζεησλ 

επελδχζεσλ (αλαθαίληζε-επέθηαζε) ζε απηέο, ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε εθκεηάιιεπζε ησλ 

θαηαζθεπαζηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ ηδησηψλ, ε κείσζε ησλ θηλδχλσλ πνπ 

απνξξένπλ απφ ηελ ηδηνθηεζία θαη ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ θαη ε αλάδεημε ηεο ζεκαληηθήο 

νηθνλνκηθήο αμίαο ησλ πθηζηακέλσλ έξγσλ ππνδνκήο. Έθηνηε, ν ηδηψηεο ιεηηνπξγεί ηηο ελ 

ιφγσ εγθαηαζηάζεηο σο έλα επνπηεπφκελν απφ ην θξάηνο θεξδνθφξν θνηλσθειέο έξγν.  

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

ηε κνξθή L.R.O. ν ηδηψηεο ελνηθηάδεη πθηζηάκελεο εγθαηαζηάζεηο απφ ην Γεκφζην, 

επελδχεη ίδηα θεθάιαηα γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπο ή ηελ επέθηαζή ηνπο θαη ζηελ ζπλέρεηα 

αλαιακβάλεη ηε ιεηηνπξγία θαη εθκεηάιιεπζή ηνπο γηα πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, 

ζην πιαίζην ζχκβαζεο κε ην Γεκφζην, ην νπνίν είλαη ηδηνθηήηεο ηνπ έξγνπ. 

B.O.L.T. (Build-Own-Lease-Transfer) 
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Με ηελ κέζνδν B.O.L.T. ν ηδηψηεο ρξεκαηνδνηεί θαη θαηαζθεπάδεη ην έξγν, ην νπνίν 

ζηε ζπλέρεηα κηζζψλεη κε ηε κνξθή leasing ζην Γεκφζην. Σν Γεκφζην απφ πιεπξάο ηνπ 

θαηαβάιιεη πεξηνδηθέο πιεξσκέο ζηνλ ηδηψηε, κέζσ ησλ νπνίσλ ζηαδηαθά κεηαβηβάδεηαη θαη 

ε ηδηνθηεζία ηνπ έξγνπ ζηελ θπξηφηεηά ηνπ. ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ απηήο ην Γεκφζην είλαη 

πιένλ ν ηδηνθηήηεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ή ηηο αγνξάδεη κε ηίκεκα, πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί 

ζηε ζχκβαζε leasing. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ κίζζσζεο, ηε ιεηηνπξγία ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ αλαιακβάλεη είηε ην Γεκφζην είηε ν ηδηψηεο.  

 

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

Με ηελ ζχλαςε κηαο Ο.Μ. ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ, ην Γεκφζην αλαζέηεη ζε 

ηδηψηε ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ελφο έξγνπ, ηνπ νπνίνπ φκσο δηαηεξεί ηελ ηδηνθηεζία 

θαη ηε δηνίθεζε.  

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

Πξφθεηηαη γηα ζχλαςε ζχκβαζεο παξνρήο «νινθιεξσκέλσλ» ππεξεζηψλ κε ηελ 

νπνία ην Γεκφζην αλαζέηεη ζε ηδηψηε ηελ ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη δηνίθεζε ηνπ έξγνπ, 

δηαηεξψληαο ηελ ηδηνθηεζία ηνπ.  

 

1.2 πκβάζεηο παξαρώξεζεο νδηθώλ αμόλσλ 

1.2.1 Δηζαγσγή 

Ζ αξρηθή αληίιεςε αλάζεζεο ελφο κεγάινπ έξγνπ κε ζπκκεηνρέο είλαη ν 

θαηακεξηζκφο ηνπ θηλδχλνπ ελψ, ην θάζε κέξνο είλαη πξφζπκν λα ηνλ αλαιάβεη. Σν ίδην 

ηζρχεη γηα ηα κέξε πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ζπκπξάμεηο δεκνζίνπ κε ηδησηηθνχ ηνκέα. ε κηα 

ζπκθσλία ζχκπξαμεο γηα ηε δεκηνπξγία ελφο έξγνπ νη ελδηαθεξφκελνη είλαη 

θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο, ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα θαη κηα ζεηξά απφ θνξείο ηνπ 

δεκνζίνπ ηνκέα. Πξέπεη λα ππάξρεη ή λα πξνζαξκφδεηαη έλα απνηειεζκαηηθφ πιαίζην γηα ηνλ 

θαηακεξηζκφ ηνπ θηλδχλνπ, κεηψλνληαο έηζη ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο πξηλ απφ ηελ αλάζεζε ηεο 

ζχκβαζεο θαη ειαρηζηνπνηψληαο ηνλ θίλδπλν ηεο θαθήο θαηαλνκήο ηνπ θηλδχλνπ 

(Roumboutsos A., Anagnostopoulos K.P, 2008). 

χκθσλα κε ηνπο Παπαδφπνπιν θαη Φξαγθηαδάθε ην 2008, νη ιφγνη γηα ηε ζπλεξγαζία 

πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο γηα ηε θαηαζθεπή ησλ ππνδνκψλ είλαη πνιινί θάπνηνη απφ απηνχο 

είλαη: 
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 Σν έξγν είλαη ζπλήζσο πνιχ κεγάιν πνπ μεπεξλά ηηο ηερληθέο θαη νηθνλνκηθέο 

δπλαηφηεηεο ελφο κφλν θαηαζθεπαζηή. 

 Δίλαη θαιχηεξν ν θίλδπλνο λα δηαρέεηαη ψζηε λα αλαιακβάλεη ν θαζέλαο ζπκκεηέρσλ 

κηθξφηεξν κέξνο απηνχ. 

 Οη ζπκκεηέρνληεο ζηε θαηαζθεπή ελφο κεγάινπ έξγνπ απνιακβάλνπλ νηθνλνκίεο 

θιίκαθαο πνπ δελ ζα κπνξνχζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ κηθξφηεξα έξγα. 

Οη ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο απνηεινχλ ζπκβάζεηο, θαηά θαλφλα καθξνρξφληεο, κε ηηο 

νπνίεο ην θξάηνο ή έλα λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ, ν νπνίνο θαιείηαη θχξηνο ηνπ 

έξγνπ ή εξγνδφηεο, αλαζέηεη ζε ηδηψηε (λνκηθφ ή θπζηθφ πξφζσπν), ν νπνίνο θαιείηαη 

αλάδνρνο ή παξαρσξεζηνχρνο, ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία δεκφζηαο ππεξεζίαο γηα 

νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη έλαληη θαζνξηζκέλνπ απφ ηε ζχκβαζε αληαιιάγκαηνο. Ο 

ηδηψηεο αλαιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ εμφδσλ θαη νπζηψδεο κέξνο ησλ θηλδχλσλ θαη 

ηαπηφρξνλα ν δεκφζηνο θνξέαο αλαιακβάλεη ηελ απνδεκίσζή ηνπ ή ηνπ αλαγλσξίδεη ην 

δηθαίσκα λα εηζπξάηηεη ηελ ακνηβή ηνπ απφ ηνπο ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ πνπ απηφο παξέρεη 

(Γέξνληαο, 2000). 

Οη ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο δηαθξίλνληαη απφ ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο ιφγσ ηνπ φηη 

ζπλεπάγνληαη κεηαβίβαζε ηεο επζχλεο εθκεηάιιεπζεο. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαζνξίδεη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα έρνπλ νη ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο έξγσλ θαη ππεξεζηψλ. Ζ 

νδεγία 93/37/ΔΟΚ δηαθξίλεη ηε ζχκβαζε παξαρψξεζεο έξγσλ απφ κηα δεκφζηα ζχκβαζε κε 

βάζε ηελ παξαρψξεζε ζηνλ αλάδνρν ηνπ δηθαηψκαηνο εθκεηάιιεπζεο ελφο έξγνπ σο 

αληάιιαγκα γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ. Δίλαη θαζνξηζηηθή ε χπαξμε ηνπ θηλδχλνπ 

εθκεηάιιεπζεο, ζπλδεφκελνπ κε ηελ επέλδπζε. Σν ελ ιφγσ δηθαίσκα εθκεηάιιεπζεο κπνξεί 

επίζεο λα ζπλνδεχεηαη απφ ηελ θαηαβνιή ακνηβήο. Σν δηθαίσκα εθκεηάιιεπζεο ζπλεπάγεηαη 

επίζεο ηε κεηαβίβαζε ηεο επζχλεο εθκεηάιιεπζεο απφ ηελ παξαρσξνχζα αξρή ζηνλ 

αλάδνρν. Ζ επζχλε απηή θαιχπηεη ηφζν ηηο ηερληθέο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο πηπρέο φζν θαη 

ηηο πηπρέο δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ. Έηζη, ν αλάδνρνο νθείιεη λα πξνβεί ζηηο αλαγθαίεο 

επελδχζεηο ψζηε ην έξγν ηνπ λα κπνξεί λα ηεζεί ζηε δηάζεζε ησλ ρξεζηψλ ππφ θαιέο 

ζπλζήθεο. Δπσκίδεηαη ην βάξνο ηεο απφζβεζεο θαη αλαιακβάλεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ θαηαζθεπή, ηε δηαρείξηζε θαη ηε ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ ( europa.eu, 

2007). 

Οη ζπκβάζεηο ησλ έξγσλ παξαρψξεζεο, ζρεδηάζηεθαλ κε ηελ ινγηθή φηη ν ρξήζηεο 

πξέπεη λα πιεξψλεη θαη φρη ν θνξνινγνχκελνο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, φπσο πξνθχπηεη απφ 
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ηα πξνεγνχκελα ζηνηρεία, ν ρξήζηεο απνπιεξψλεη ηα ηξία ηέηαξηα ηνπ θφζηνπο ηεο πεξηφδνπ 

θαηαζθεπήο ησλ λέσλ έξγσλ, ελψ ην ππφινηπν έλα ηέηαξην ην επηδνηεί ν Γεκφζηνο 

Πξνυπνινγηζκφο (ν νπνίνο πεξηιακβάλεη θαη ηελ θνηλνηηθή ζπκκεηνρή) κέζσ ηεο 

ρξεκαηνδνηηθήο ζπκβνιήο. πλαθφινπζα, ηα δηφδηα απνηεινχλ ην θχξην έζνδν θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ παξαρψξεζεο. Όρη κφλνλ ε νινθιήξσζε ησλ θαηαζθεπψλ αιιά θαη ε 

ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ έξγσλ, ε απνπιεξσκή ησλ δαλείσλ θαη, ην θπξηφηεξν, ε 

νηθνλνκηθή ηζνξξνπία ησλ ζπκβάζεσλ ζηεξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηε ζπκβαηηθφο 

πξνβιεπφκελε είζπξαμή ηνπο. Δπί πιένλ, ζην πιαίζην ηεο Πεξηθεξεηαθήο ζπλνρήο ηεο ρψξαο 

θαη ηεο ζπλαθνχο Δπξσπατθήο πνιηηηθήο, ν ρξήζηεο απνπιεξψλεη φρη απνθιεηζηηθά ηνλ 

απηνθηλεηφδξνκν πνπ ρξεζηκνπνηεί, αιιά θαη άιια ηκήκαηα ηνπ δηθηχνπ ησλ 

απηνθηλεηνδξφκσλ πνπ θαηαζθεπάδεηαη ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν. Γειαδή, φινη νη 

απηνθηλεηφδξνκνη ζεσξνχληαη σο έλα εληαίν δίθηπν θαη ν ρξήζηεο θαηαβάιεη δηφδηα ζε θάζε 

ηκήκα ηνπ. Πξφθεηηαη γηα πνιηηηθή πνπ εθαξκφζηεθε θαηά θφξνλ ηηο πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο 

ζε ρψξεο ηεο λφηηαο Δπξψπεο, πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζνχλ γξήγνξα ηα δίθηπα ησλ 

απηνθηλεηνδξφκσλ ηνπο . 

Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ πνπ δηαθξίλεη ηελ έλλνηα ηεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο 

έξγνπ απφ ηε ζχκβαζε εθηέιεζεο δεκφζηνπ έξγνπ έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ην εξγνιαβηθφ 

αληάιιαγκα ζπλίζηαηαη ζην δηθαίσκα εθκεηάιιεπζεο ηνπ έξγνπ θαη ν αλάδνρνο ηεο 

ζχκβαζεο παξαρψξεζεο επσκίδεηαη θαηά έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηνπο θηλδχλνπο 

εθκεηάιιεπζεο. Ζ εθκεηάιιεπζε ζπλίζηαηαη ζην γεγνλφο φηη ν εξγνιήπηεο δελ πιεξψλεηαη 

άκεζα απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή πνπ πξνθήξπμε ην δηαγσληζκφ, αιιά ακείβεηαη κέζσ ησλ 

ηειψλ ηα νπνία εηζπξάηηεη απφ ηνπο ρξήζηεο ηνπ έξγνπ ( Α. Γέξνληαο φ.π ζ. 105). 

Ο ίδηνο ν νξηζκφο ηεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο δεκνζίσλ έξγσλ θαζνξίδεη σο 

θξηηήξην δηαθνξνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο απηήο απφ ηε ζχκβαζε θαηαζθεπήο δεκνζίσλ έξγσλ 

ηελ αλάζεζε ηεο εθκεηάιιεπζεο σο ζπκβαηηθφ αληάιιαγκα φινπ ή ελ κέξεη ηνπ αλαδφρνπ. Ζ 

εθκεηάιιεπζε ηνπ έξγνπ έρεη ζαλ ζηφρν θαη πφξν ηνλ ρξήζηε. Απφ απηφλ εμαξηάηαη ε 

αληαπνδνηηθφηεηα ηνπ έξγνπ. Απφ απηφλ ε απνπιεξσκή ησλ δαλείσλ. Απφ απηφλ εμαξηάηαη 

ε χπαξμε ηνπ αλαδφρνπ παξαρψξεζεο θαη ε κε ππνθαηάζηαζε ηνπ ζε πεξίπησζε αδπλακίαο 

απνπιεξσκήο ησλ δαλείσλ. Ο ρξήζηεο, ζε κία ζχκβαζε πνπ ζέηεη σο ζπκβαηηθφ αληάιιαγκα 

ηελ εθκεηάιιεπζε, θαζίζηαηαη ν θεληξηθφο θνξέαο πινπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο αθνχ απφ 

απηφλ εμαξηάηαη ε ίδηα ε νπζία ηεο (Δ. Σξνβά, Π. θνπξήο, φ.π., ζ. 532) 
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1.2.2  πκβαηηθό πιαίζην ζύκβαζεο παξαρώξεζεο 

Σν ζπκβαηηθφ πιαίζην ππφ ην θαζεζηψο ηεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο δηακνξθψλεηαη ζε ηξία 

επίπεδα: 

 Σν πξψην επίπεδν αθνξά ζηε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ θχξηνπ ηνπ 

έξγνπ θαη αλαδφρνπ θαη ξπζκίδεη ηηο ζρέζεηο απηέο απνθιεηζηηθά. 

 Σν δεχηεξν επίπεδν αθνξά ζηηο ζρέζεηο αλαδφρνπ εηαηξείαο/θνηλνπξαμίαο θαη ησλ κειψλ 

ηεο ή ηξίησλ πνπ κεηέρνπλ άκεζα ή έκκεζα ζηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 

 Σν ηξίην επίπεδν αθνξά ζηηο ζρέζεηο αλαδφρνπ / δαλεηζηξηψλ ηξαπεδψλ θαη αθνξά ηνπο 

φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ. Γηα ηε ξχζκηζε ησλ ζρέζεσλ απηψλ 

θαηαξηίδνληαη αληίζηνηρεο ζπκβάζεηο κε πεξηερφκελν πξνζαξκνζκέλν ζην πεξηερφκελν 

ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ εξγνδφηε θαη αλαδφρνπ. 

Γηάγξακκα 1.2 : Σππηθή ζπκβαηηθή δνκή ζύκβαζεο παξαρώξεζεο 

 

Πεγή: ηνηρεία Γεληθήο Γξακκαηείαο πγρξεκαηνδνηνύκελσλ Γεκνζίσλ Έξγσλ 

Σν αλσηέξσ ζρήκα απεηθνλίδεη ην ζπκβαηηθφ πιαίζην έξγνπ παξαρψξεζεο, ην νπνίν 

είλαη δπλαηφλ λα εκθαλίδεηαη ππφ πεξηζζφηεξεο παξαιιαγέο. Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ είλαη ε 

Αλψλπκε Δηαηξεία Δηδηθνχ θνπνχ (εθεμήο ΔΔ), ε νπνία ζπζηήλεηαη απφ κεκνλσκέλε 

εηαηξεία ή θνηλνπξαμία/ ζχκπξαμε πεξηζζφηεξσλ εηαηξεηψλ πνπ έρεη αλαιάβεη ηελ πινπνίεζε 

ηνπ έξγνπ θαη ζπκβάιιεηαη κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή. 
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Ζ Δηαηξεία Δηδηθνχ θνπνχ (ΔΔ) έρεη απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο παξαρψξεζεο. Μέιε ηεο ΔΔ είλαη ε κεκνλσκέλε εηαηξεία ή ηα κέιε ηεο 

θνηλνπξαμίαο/ ζχκπξαμεο πεξηζζφηεξσλ εηαηξεηψλ πνπ έρνπλ αλαιάβεη ηελ πινπνίεζε ηνπ 

έξγνπ. Ζ ΔΔ έρεη ηε ζπλνιηθή επζχλε πινπνίεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο 

παξαρψξεζεο, ήηνη ηεο κειέηεο θαη θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ηεο πξνκήζεηαο ηνπ αλαγθαίνπ 

εμνπιηζκνχ, ηεο ζέζεο ζε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ, ηεο ιεηηνπξγίαο, δηαρείξηζεο θαη ζπληήξεζεο 

ηνπ έξγνπ θαζψο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζήο ηνπ. Ζ ζχκβαζε παξαρψξεζεο ζπλνκνινγείηαη 

κεηαμχ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη ηεο ΔΔ κε βαζηθνχο φξνπο ηελ πινπνίεζε ηεο κειέηεο 

θαη θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ κε ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο θαη ρξνλνδηάγξακκα, ηηο επζχλεο 

ηνπ αλαδφρνπ αλαθνξηθά κε ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ έξγνπ ζηα πιαίζηα 

ζπγθεθξηκέλσλ θαλνληζκψλ, ηνπο φξνπο εθκεηάιιεπζεο ηνπ έξγνπ φπσο ην ζχζηεκα 

είζπξαμεο δηνδίσλ ηειψλ, ην χςνο ηειψλ  θαζψο θαη πιήζνο πξνβιέςεσλ αλαθνξηθά κε ηηο 

απνδεκηψζεηο πνπ ζα θαηαβιεζνχλ ζε πεξίπησζεο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο, ηηο ζπλέπεηεο 

θαηαγγειίαο κε ππαηηηφηεηα είηε ηνπ παξαρσξεζηνχρνπ είηε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ηα 

δηθαηψκαηα ησλ δαλεηζηψλ, ην ζχζηεκα επίιπζεο δηαθνξψλ θ.ά. 

Ζ Δηαηξεία Δηδηθνχ θνπνχ ζπκβάιιεηαη κέζσ απηνηειψλ ππεξγνιαβηθψλ 

ζπκβάζεσλ κε ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ ζα θιεζνχλ λα εθηειέζνπλ ην αληηθείκελν ηεο 

ζχκβαζεο. πλήζσο, ζπλάπηεηαη ζχκβαζεο κειέηεο – θαηαζθεπήο κε ηνπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο πνπ ζα αλαιάβνπλ ηελ κειέηε-θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ θαη ζχκβαζε ιεηηνπξγίαο κε ηνπο 

θνξείο πνπ ζα αλαιάβνπλ ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ έξγνπ κεηά ηελ νινθιήξσζή ηνπ. 

Αθφκε, ε Δηαηξεία Δηδηθνχ θνπνχ ζπκβάιιεηαη κε ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα 

πνπ ζα ρξεκαηνδνηήζνπλ ην έξγν θαηά θχξην ιφγν κε εκπνξηθέο ηξάπεδεο θαη ηελ 

Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ, κε ηνλ Αλεμάξηεην Μεραληθφ πνπ ζα αλαιάβεη ηνλ έιεγρν 

θαη έγθξηζε ησλ κειεηψλ ηνπ έξγνπ θαη ηνλ έιεγρν επίηεπμεο ησλ πξνδηαγξαθψλ θαηαζθεπήο 

ηνπ έξγνπ θαη ηέινο κε ηνπο θνξείο πνπ ζα αλαιάβνπλ ηελ αζθάιηζε ησλ θηλδχλσλ ηνπ 

έξγνπ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
ν
 

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΓΡΟΜΩΝ 

2.1 Πεξί Υξεκαηνδόηεζεο απηνθηλεηόδξνκσλ θαη ηζηνξηθή αλαδξνκή  

Παξαδνζηαθά ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ειιεληθνχ νδηθνχ δηθηχνπ γηλφηαλ ζηε 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία κε δεκφζηα θεθάιαηα. Μεηά ηελ έληαμε ηεο Διιάδαο ζηελ 

Δπξσπατθή Κνηλφηεηα ην 1981 αθνινπζείηαη αιιαγή πνιηηηθήο ζηνλ ηνκέα ησλ δεκνζίσλ 

έξγσλ. Γεδνκέλεο ηεο έιιεηςεο θξαηηθψλ θεθαιαίσλ, νη θπβεξλήζεηο αλαδεηνχλ λέεο 

ελαιιαθηηθέο κνξθέο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ππνδνκψλ. Παξάιιεια κε ηελ πινπνίεζε 

θιαζηθψλ δεκφζησλ έξγσλ απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, νη ειιεληθέο αξρέο 

μεθηλνχλ πξνζπάζεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ζπκπξάμεσλ κε ηελ ζπκκεηνρή ηδησηψλ, εηδηθφηεξα 

ζηελ θαηαζθεπή απηνθηλεηνδξφκσλ, φπνπ ε ρξεζηκνπνίεζε ηδησηηθψλ θεθαιαίσλ, κε ηελ 

επξεία πηνζέηεζε ηνπ ζεζκνχ ηεο παξαρψξεζεο, θαηλφηαλ απνδεθηή ιχζε γηα ηελ πινπνίεζε 

ηνπ Γηεπξσπατθνχ νδηθνχ δηθηχνπ ζηελ Διιάδα. Αλαπηχρζεθαλ ηα Μεζνγεηαθά 

Οινθιεξσκέλα Πξνγξάκκαηα ην 1984 θαη θπξίσο κε ηα ηέζζεξα δηαδνρηθά Κνηλνηηθά 

Πιαίζηα ηήξημεο (Α' ΚΠ 1989-1993, Β' ΚΠ 1994-1999, Γ' ΚΠ 2000-2006 θαη ΔΠΑ 

2007-2013), έρνπλ γίλεη θαη ζπλερίδνληαη ζηελ Διιάδα κεγάια βήκαηα ζηνλ ηνκέα ηνπ 

εθζπγρξνληζκνχ ησλ ππνδνκψλ. 

Ζ πνιππινθφηεηα ησλ νδηθψλ δηθηχσλ θαη ε ρξνλνβφξα θαηαζθεπή θαη ελεξγνπνίεζε 

ηνπο ζε ζχγθξηζε κε ηα κεγάια επελδπηηθά κέζα πνπ ρξεηάδνληαη, απαηηεί ηε ρξήζε ελφο 

απνηειεζκαηηθνχ θαη νηθνλνκηθά απνδνηηθνχ κνληέινπ ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη ηνλ 

επξχηεξν θχθιν φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαη ηελ νξζή αμηνιφγεζε ηνπ πξνθεηκέλνπ λα 

ελζσκαηψζεη ην ζχζηεκα βέιηηζηα ηελ έλλνηα ηεο ζχγρξνλεο αγνξάο ηεο νηθνλνκίαο. Δπίζεο, 

ιφγσ ησλ ζπλερψλ αιιαγψλ θαη ησλ απαηηήζεσλ ηεο ελίζρπζεο ηεο αλάπηπμεο πνπ 

ζεκαηνδνηνχληαη ζηε δηεζλή ζθελή θξίλεηαη απαξαίηεην θαη κε αξθεηφ ελδηαθέξνλ. Ηζηνξηθά 

θαη κέρξη πξηλ ην 2007 νη ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, δειαδή, νη ρψξεο κε ζνζηαιηζηηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ ρξεζηκνπνηνχζαλ κνληέια ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ θαηαζθεπή 

απηνθηλεηφδξνκσλ απνθιεηζηηθά κε βάζε ηα κέζα απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ. ηηο ρψξεο ηεο 

Γπηηθήο Δπξψπεο ην κνληέιν ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ (θνξνινγνχκελνπο) 

ήηαλ θαη έρεη εθαξκνζηεί ζηελ πεξίπησζε ηνπ θξαηηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ, επίζεο, κέζσ 

άκεζεο ρξέσζεο ησλ ρξεζηψλ ηνπ απηνθηλεηφδξνκνπ. Απφ ην 2007 ζε ρψξεο φπσο ηελ 

Απζηξία, ηε Γαιιία, ηελ Διιάδα, ηελ Κξναηία, ηελ Ηηαιία, ηε Ννξβεγία, ηελ Πνξηνγαιία, 
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ινβελία, Ηζπαλία δηαρεηξίδνληαη ηελ θαηαζθεπαζκέλε απηνθηλεηφδξνκσλ πεξίπνπ 16.000 

ρικ κέζσ ζπκβάζεσλ  παξαρψξεζεο ( Horvat R., Vurdelja J., Amidzic M., 2007). 

 

2.2 Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά Υξεκαηνδόηεζεο Απηνθηλεηόδξνκσλ 

Ζ επηινγή ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ απηνθηλεηφδξνκσλ κεηαμχ ηνπ δεκφζηνπ θαη 

ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα επεξεάδεη άκεζα ηνπο ζηφρνπο γηα ην δεκφζην ρξένο θαη ην δεκφζην 

έιιεηκκα. Γεδνκέλεο ηεο ηδηαίηεξεο κεηαρείξηζεο ησλ δεκνζίσλ επελδχζεσλ ζε ζέκαηα 

εζληθψλ ινγαξηαζκψλ . Έλαο απηνθηλεηφδξνκνο πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ην ρξένο ηνπ 

θξάηνπο σο κηα θαζαξή αχμεζε ηνπ θπβεξλεηηθνχ έξγνπ ηαπηφρξνλα ην δεκφζην ρξένο 

θαη έιιεηκκα θνζηίδεη θαηά ην ίδην πνζφ ηνπ έξγνπ. Αξρηθά ηφζν ην δεκφζην ρξένο θαη ην 

δεκφζην έιιεηκκα ζα απμεζνχλ ην έηνο θαηά ην νπνίν ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζα ρηηζηεί, 

δειαδή έρνπκε αχμεζε ηνπ ελεξγεηηθνχ. Δλψ ζηα επφκελα ρξφληα, ην πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν ζηαδηαθά ζα απνζβέλεηαη θαη ην ρξένο ζα κεηψλεηαη αλαινγηθά κε ηελ εμφθιεζε 

απφ ην αξρηθφ θεθάιαην. Σαπηφρξνλα, ην ελδηαθέξνλ γηα ην ρξένο  ζα απμάλεη ην 

έιιεηκκα (Massimo Cingolani, 2006). 

Ζ Υξεκαηνδφηεζε ηεο θαηαζθεπήο ησλ νδηθψλ ππνδνκψλ είλαη έλα απφ ηα βαζηθά 

ζηνηρεία γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ νδηθψλ ππνδνκψλ ζηα αλαπηπμηαθά 

πξνγξάκκαηα. Όηαλ ε αλάπηπμε ησλ κεκνλσκέλσλ ηκεκάησλ ηνπ ζπζηήκαηνο θπθινθνξίαο 

ζα κπνξνχζε λα πξνγξακκαηηζηεί κεκνλσκέλα, ρσξίο ηνλ θίλδπλν γηα πνιχ ζεκαληηθά ιάζε, 

ζηε ζχγρξνλε αλάπηπμε ησλ κεηαθνξψλ έρεη απμεζεί ε πνιππινθφηεηα ησλ ζρέζεσλ θαη 

απηφ έρεη εληζρχζεη ηελ αιιειεμάξηεζε εληφο ηνπ ζπζηήκαηνο θπθινθνξίαο. Απηφ ην 

γεγνλφο κε ηε ζεηξά ηνπ δεκηνπξγεί αιιειεμάξηεζε  κε ηα ππφινηπα ζπζηήκαηα ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ. Ζ Υξεκαηνδφηεζε ηεο θαηαζθεπήο ησλ δξφκσλ θαη ε δηαρείξηζε ησλ 

νδηθψλ ππνδνκψλ κπνξεί λα γίλεη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, θαη ζχκθσλα κε ηηο ζεσξεηηθέο 

γλψζεηο θαη ηηο πξαθηηθέο κεζφδνπο εθηειείηαη απφ ( Horvat R., Vurdelja J., Amidzic M., 

2007): 

 Υξεκαηνδφηεζε απφ ηνπο θφξνπο 

 Υξεκαηνδφηεζε απφ ηνπο ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ νδηθψλ ππνδνκψλ (δηφδηα) 

 Υξεκαηνδφηεζε απφ ηα έζνδα ησλ θνξνινγνπκέλσλ θαη ηε ρξέσζε 

ησλ ππεξεζηψλ ησλ ρξεζηψλ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ (ζπλδπαζκέλε κέζνδνο) 

 Υξεκαηνδφηεζε απφ πηζηψζεηο ησλ μέλσλ θαη ησλ εζληθψλ ηξαπεδψλ 
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 Υξεκαηνδφηεζε κέζσ θξαηηθψλ νκνιφγσλ-δεκφζηα δάλεηα 

 Υξεκαηνδφηεζε κέζσ ησλ ηειψλ γηα ηε ρξήζε ησλ νδηθψλ ηνπ εδάθνπο θαη ηελ 

απφδνζε δεπηεξεπνπζψλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά κήθνο ηνπ δξφκνπ 

 Υξεκαηνδφηεζε απφ ην εηήζην ηέινο γηα ηελ έθδνζε αδεηψλ θπθινθνξίαο νρεκάησλ 

 Υξεκαηνδφηεζε απφ ηα κέζα γηα ηε ρξήζε ησλ νδηθψλ γεο 

 Υξεκαηνδφηεζε απφ ηελ ακνηβή γηα ηελ εθηέιεζε δεπηεξνβάζκησλ δξαζηεξηνηήησλ 

  Υξεκαηνδφηεζε κέζσ ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο 

Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο θαηαζθεπήο νδηθψλ ππνδνκψλ ελδεηθηηθά δείρλεη ηελ 

πνιππινθφηεηα ηνπ δηιήκκαηνο ηνπ αλ πξέπεη λα κεηαθέξνληαη νη δαπάλεο άκεζα ζηνλ 

θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ σο ζεκεξηλή δεκηνπξγία ή λα κεηαθέξεηαη  απηή ε επηβάξπλζε 

ζηαδηαθά ζηηο κειινληηθέο γεληέο. Απηέο νη εθηηκήζεηο απαηηνχλ νξγαλσηηθή πξνζέγγηζε.  

 

2.3 Πεγέο ρξεκαηνδόηεζεο Απηνθηλεηόδξνκσλ ζηε ζύκβαζε 

παξαρώξεζεο 

             Ζ αλάπηπμε λέσλ ηερληθψλ ρξεκαηνδφηεζεο εθηφο απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο κνξθέο 

ρξεκαηνδφηεζεο φπσο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, δάλεηα, ηδησηηθά θεθάιαηα, θ.ιπ., θξίλεηαη 

απαξαίηεην λα γίλνπλ θαη απνηεινχλ ην ιεγφκελν «Project Finance». Σν Project Finance ή 

αιιηψο ε ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ ζα παίμεη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηελ εμεχξεζε λέσλ 

κνξθψλ ρξεκαηνδφηεζεο. Ζ πινπνίεζε ησλ έξγσλ  πνπ βαζίδνληαη απνθιεηζηηθά ζηηο 

παξαδνζηαθέο κνξθέο ρξεκαηνδφηεζεο φπσο ε ππνζηήξημε ησλ έξγσλ κε δάλεηα γηα ηελ 

εμαζθάιηζε νηθνλνκηθψλ κέζσλ, ζα ήηαλ δχζθνιν θαη ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ, 

αθφκε θαη αδχλαην (Horvat R., Vurdelja J., Amidzic M., 2007). 

Ζ ρξεκαηνδφηεζε έξγνπ δηαθέξεη απφ ηελ παξαδνζηαθή εηαηξηθή ρξεκαηνδφηεζε πνπ 

νη δαλεηζηέο δίλνπλ θεθάιαηα ζε κηα επηρείξεζε κε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα βαζηδφκελε ζην 

ηζηνξηθφ δαλεηζκνχ ηεο επηρείξεζεο απφ ηε κηα πιεπξά θαη ζην ζχλνιν ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ηεο ζηνηρείσλ θαη ησλ κειινληηθψλ ρξεκαηνξνψλ ηεο απφ ηελ άιιε. Ζ δηαθνξά κε ην Project 

Finance είλαη φηη εδψ νη δαλεηζηέο δελ έρνπλ θακία άιιε πεγή γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηα 

δάλεηα πνπ ζα παξέρνπλ παξά κφλν απφ ηηο πξνβιεπφκελεο κειινληηθέο ρξεκαηνξνέο ηνπ 

έξγνπ θαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απηά θάζε απηά ηνπ έξγνπ. (Παπαδφπνπινο-

Φξαγθηαδάθεο, 2008). 
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Ζ εκπεηξία απφ ζπγρξεκαηνδνηνχκελα έξγα ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ έρεη 

επηδείμεη φηη ε κέζνδνο παξαρψξεζεο επηηαρχλεη ηελ θαηαζθεπή ελφο ζπγθνηλσληαθνχ έξγνπ 

δίρσο λα απαηηεί ηε δέζκεπζε θξαηηθψλ θνλδπιίσλ, ηα νπνία κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

ζε άιινπο ιηγφηεξν ειθπζηηθνχο γηα έλαλ επελδπηή ηνκείο. Δπηπιένλ, ην θξάηνο δηαηεξεί ηε 

δπλαηφηεηα κε επηβνιήο λέαο θνξνινγίαο, εθφζνλ ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ θαινχληαη λα 

πιεξψζνπλ νη ρξήζηεο ηεο ππνδνκήο κέζσ ηεο θαηαβνιήο ηειψλ ρξήζεο. 

ηε ρξεκαηνδφηεζε έξγνπ, θεληξηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη ε δεκηνπξγία Δηαηξείαο 

Δηδηθνχ θνπνχ ε νπνία απνηειεί μερσξηζηή νληφηεηα απφ ηα εηαηξηθά ζρήκαηα ησλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζα πινπνηήζνπλ ην έξγν. Οη κέηνρνη ηεο εηαηξείαο εηζθέξνπλ ην 

ειάρηζην κεηνρηθφ θεθάιαην (ζπλήζσο πεξί ην 10% κε 15% ησλ αλαγθαίσλ θεθαιαίσλ γηα 

ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ) πνπ απαηηείηαη ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα αληιήζεη δαλεηαθά 

θεθάιαηα απφ ηελ ηξαπεδηθή αγνξά. πλεπψο, ε Δηαηξεία Δηδηθνχ θνπνχ (ΔΔ) είλαη 

ππεχζπλε γηα ηελ θαηαζθεπή, ιεηηνπξγία θαη ζπιινγή ησλ εζφδσλ ηνπ έξγνπ. Απηφ επηηξέπεη 

ζηνπο δαλεηζηέο λα θάλνπλ εθηίκεζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηα ηεο ΔΔ αλαιχνληαο ηηο 

επηκέξνπο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο ζπκκεηέρνπλ ζηελ εηαηξεία εηδηθνχ ζθνπνχ. 

(Παπαδφπνπινο-Φξαγθηαδάθεο, 2008β). 

ηελ πξάμε, δεδνκέλσλ ησλ εμαηξεηηθά πςειψλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ γηα ηελ 

πινπνίεζε κεγάισλ έξγσλ ππνδνκήο, ε ρξεκαηνδφηεζε πξαγκαηνπνηείηαη κεξηθψο απφ ηνπο 

ηδηψηεο θαη κεξηθψο απφ ην δεκφζην. Με ηνλ ηξφπν απηφ πξνθχπηεη θαη ν ραξαθηεξηζκφο 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελα έξγα. Οη πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ έξγσλ πνπ πινπνηνχληαη κε 

ζχκβαζε παξαρψξεζεο δηαθξίλνληαη ζε δχν θχξηεο θαηεγνξίεο: 

 Δπηρνξήγεζε (ρξεκαηνδνηηθή ζπκβνιή) ηνπ δεκνζίνπ, ε νπνία δηαθξίλεηαη 

πεξαηηέξσ ζε θνηλνηηθή ζπκκεηνρή θαη εζληθή ζπκκεηνρή. 

 Ηδησηηθά θεθάιαηα, ηα νπνία πεξαηηέξσ δηαθξίλνληαη ζε δαλεηαθά θεθάιαηα θαη 

ίδηα θεθάιαηα. 
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2.3.1 Υξεκαηνδνηηθή πκβνιή 

Ζ παξερφκελε επηρνξήγεζε εθ κέξνπο ηνπ δεκνζίνπ – ρξεκαηνδνηηθή ζπκβνιή - 

(θνηλνηηθή θαη εζληθή ζπκκεηνρή) απνηειείηαη απφ θνλδχιηα πνπ πξνέξρνληαλ απφ δηάθνξα 

ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη απφ ηελ αληηζηνηρνχζα ζε απηά 

εζληθή ζπκκεηνρή ζε αλαινγία ελδεηθηηθά 2/3 θαη 1/3 αληίζηνηρα. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε 

ζπκκεηέρεη ζηε ρξεκαηνδφηεζε κεγάισλ έξγσλ ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ, θπξίσο ζηα 

πιαίζηα πινπνίεζεο ηεο πεξηθεξεηαθήο δηαξζξσηηθήο πνιηηηθήο ηεο. Σν Δπξσπατθφ Σακείν 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (Δ.Σ.Π.Α.) θαη ην Σακείν πλνρήο (Σ..) απνηέιεζαλ ηνπο 

βαζηθνχο ρξεκαηνδφηεο γηα ηελ εμαζθάιηζε πφξσλ γηα ηα έξγα. Ζ εζληθή ζπκκεηνρή 

ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (Γηάλλαξνο, 2005). 

Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ ηδξχκαηα πνιιέο θνξέο, θπξίσο φηαλ ηα έξγα αθνξνχλ 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, ζπκκεηέρνπλ θη άιια δηεζλή ρξεκαηννηθνλνκηθά ηδξχκαηα φπσο, ε 

Παγθφζκηα Σξάπεδα(WB), ε Αθξηθαληθή Αλαπηπμηαθή Σξάπεδα(IFDB), ε Ηζιακηθή 

Αλαπηπμηαθή Σξάπεδα(IDB), ε Αζηαηηθή αλαπηπμηαθή Σξάπεδα(ADB), ε Δπξσπατθή 

Σξάπεδα Αλαδφκεζεο θαη Αλάπηπμεο(EBRD) θαη ε Παλακεξηθαληθή Αλαπηπμηαθή 

Σξάπεδα(IADB). Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ζπκκεηέρνπλ απηά ηα ηδξχκαηα ζχκθσλα κε ηνλ 

Gatti ην 2008(ζει. 164) είλαη: 

 Ο ζεζκηθφο ηνπο ξφινο ηνπο επηηξέπεη ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε 

ρξεκαηνδνηήζεηο επελδχζεσλ αθφκα θαη αλ έρνπλ πςειφ πνιηηηθφ ξίζθν. 

 Έρνπλ απνθηήζεη ηελ εκπεηξία απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο ηδησηηθνπνηήζεηο 

ζηηο νπνίεο είραλ θαη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν. 

 πλερίδνπλ λα πξνσζνχλ θαη λα ζηεξίδνπλ ηελ ρξεκαηνδφηεζε ζηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα θαη ηηο επελδχζεηο ηδησηψλ ζε αλαπηπμηαθά έξγα. 

 

2.3.2 Υξεκαηνδόηεζε κε Ίδηα θεθάιαηα 

χκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ ΦΔΚ Α΄81 ηνπ θπξσηηθνχ λφκνπ ηεο χκβαζεο 

Παξαρψξεζεο ηεο Ηφληαο Οδνχ ηα ίδηα θεθάιαηα έρνπλ ηε κνξθή κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ 

εηζθέξεηαη απφ ηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο Δηδηθνχ θνπνχ (ΔΔΓ) θαη δεπηεξνγελψλ 

δαλείσλ. Σα δεπηεξνγελή δάλεηα απνηεινχλ δάλεηα ελδηάκεζεο εμαζθάιηζεο (mezzanine 

loans/capital), ηα νπνία παξέρνληαη ζηελ ΔΔ είηε απεπζείαο απφ ηνπ κεηφρνπο είηε απφ 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα κε ηελ εγγχεζε φκσο ησλ κεηφρσλ. Σα δάλεηα απηά 
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εμππεξεηνχληαη κεηά ηελ εμππεξέηεζε ηνπ θπξίσο ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ θαη πξηλ ηελ 

πιεξσκή κεξηζκάησλ, δειαδή εθηίζεληαη ζε πεξηζζφηεξνπο θηλδχλνπο ζε ζχγθξηζε κε ηνλ 

θχξην ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ αιιά ζε ειαθξψο ιηγφηεξνπο απφ ηα ίδηα θεθάιαηα. πλεπψο, ην 

θφζηνο ηνπο είλαη πςειφηεξν απφ απηφ ηνπ θχξηνπ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ, αιιά κηθξφηεξν 

απφ απηφ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ 

χκθσλα κε ηνλ Gatti ην 2008 ,ππάξρνπλ ηξεηο ελαιιαθηηθέο επηινγέο γηα ηε θάιπςε 

ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ: 

 Με ηελ θάιπςε ηνπ ελαπνκείλαληνο θεθαιαίνπ θαη πξηλ ηελ άληιεζε 

θεθαιαίσλ απφ ηα δάλεηα πνπ ρνξεγνχλ νη ηξάπεδεο. 

 Με ηελ θάιπςε ηνπ ελαπνκείλαληνο θεθαιαίνπ θαη αθνχ πξψηα έρεη 

αμηνπνηεζεί πιήξσο ην δάλεην πνπ ρνξεγήζεθε. 

 Με φξν πνπ πξνβιέπεη αλαινγηθέο πιεξσκέο. 

ηελ αγνξά ησλ απηνρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ ζχκθσλα κε ηελ δηεζλή εκπεηξία ηα ίδηα 

θεθάιαηα απνηεινχλ ην 5 κε 25% ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ρξεκαηνδφηεζεο.  

 

2.3.3 Υξεκαηνδόηεζε κε μέλα θεθάιαηα 

Ζ ρξεκαηνδφηεζε κε μέλα θεθάιαηα θαιχπηεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

ρξεκαηνδφηεζεο, ελψ, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο αθφκε θαη ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ. Ζ 

ρξεκαηνδφηεζε κε μέλα θεθάιαηα πξνέξρεηαη απφ ηε ρξεκαηαγνξά θαη ηε θεθαιαηαγνξά. Οη 

νξγαληζκνί πνπ κπνξεί λα πξνζθχγεη ζε δαλεηζκφ ε Δηαηξεία Δηδηθνχ θνπνχ είλαη: 

 Δγρψξηεο θαη δηεζλείο εκπνξηθέο ηξάπεδεο 

 Αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο 

 πληαμηνδνηηθά Σακεία 

 Σνπηθή θαη δηεζλήο Κεθαιαηαγνξά 

 Ο ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο δαλείσλ πξνεγείηαη έλαληη ησλ άιισλ κνξθψλ 

ρξεκαηνδφηεζεο ζηελ ηεξαξρία εμππεξέηεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξείαο Δηδηθνχ 

θνπνχ. Γεδνκέλνπ φηη ζηα έξγα παξαρψξεζεο ζπλήζσο δελ κεηαβηβάδεηαη ε θπξηφηεηα ηεο 

ππνδνκήο, νη εμαζθαιίζεηο παίξλνπλ ηε κνξθή πξνηεξαηφηεηαο ησλ ηξαπεδψλ επί ησλ 

ρξεκαηνξνψλ ηεο ΔΔ θαη πεξηνξηζκψλ ζηε δπλαηφηεηα θάπνησλ ελεξγεηψλ, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ηεο πιεξσκήο κεξηζκάησλ. Δπίζεο, ζπλεζίδεηαη λα απαηηείηαη ε δεκηνπξγία 
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απνζεκαηηθψλ γηα ηελ θάιπςε κειινληηθψλ πιεξσκψλ. Οη αλσηέξσ πεξηνξηζκνί είλαη 

ζπλάξηεζε ησλ θηλδχλσλ πνπ αλαιακβάλεη ν δαλεηδφκελνο. ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο έξγσλ 

ζηελ Δπξψπε ζπλεζίδνληαη θαη ηα θνηλνπξαθηηθά δάλεηα κε ζθνπφ ηελ δηαζπνξά ηνπ 

θηλδχλνπ αλάκεζα ζηηο ηξάπεδεο. 

Οη εκπνξηθέο ηξάπεδεο παξέρνπλ ζηνλ αλάδνρν ηα απαηηνχκελα θεθάιαηα ελψ, ν 

Ν3389/2005 δηεπθνιχλεη ηε ηξαπεδηθή ρξεκαηνδφηεζε κέζσ ξπζκίζεσλ φπνπ δίλεη ηελ 

έγθαηξε εκπινθή ηνπο ζηε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ζηάδην ππνβνιήο πξνζθνξψλ, επειημία 

ζην ρξεκαηνδνηηθφ ζρήκα θαη ηελ αλάιεςε ππνρξεψζεσλ, επειημία ζηνλ ηειηθφ επηκεξηζκφ 

ησλ θηλδχλσλ αλά ζπκκεηέρνληα. 

Ο ηξφπνο δαλεηζκνχ κε θεθάιαηα αληιεζέληα απφ ηελ εγρψξηα ή δηεζλή 

θεθαιαηαγνξά  φπσο Δηαηξηθά νκφινγα απνηειεί ζπλήζε πξαθηηθή ζε έξγα παξαρψξεζεο 

δηεζλψο, σζηφζν ε αγνξά δηαπξαγκαηεχζηκσλ εηαηξηθψλ νκνιφγσλ δελ είλαη αλεπηπγκέλε 

ζηελ Διιάδα. πλνπηηθά, ε δηάζεζε ελφο δηαπξαγκαηεχζηκνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ απφθηεζε ελφο εκπνξεχζηκνπ ρξενγξάθνπ απφ ηνπο επελδπηέο, ζηνπο 

νπνίνπο πιεξψλεηαη ην θνππφλη ζε αληάιιαγκα γηα ηελ θαηαβνιή απφ απηνχο ζηνλ εθδφηε 

ηνπ νκνιφγνπ δειαδή, ζηελ Δηαηξεία Δηδηθνχ θνπνχ ηνπ αξρηθνχ αλαγθαίνπ θεθαιαίνπ ζε 

κηα πξνθαζνξηζκέλε εκεξνκελία έθδνζεο ή θιεηζίκαηνο. Σν πξνθίι απνπιεξσκήο απηψλ 

ησλ νκνιφγσλ είλαη ζπλήζσο παξφκνην κε απηφ ησλ καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ. 

 

2.3.4 Υξεκαηνδόηεζε κε θεθάιαηα ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Δπελδύζεσλ (ΔΣΔπ) 

Σα δαλεηαθά θεθάιαηα ηεο ΔΣΔπ έρνπλ ραξαθηεξηζηηθά ρξεκαηνδφηεζεο πνπ 

πξνέξρνληαη ηφζν απφ ηνλ ηδησηηθφ φζν θαη απφ ην δεκφζην ηνκέα. Αθ’ ελφο ην χςνο ησλ 

δαλείσλ απηψλ ζπλππνινγίδεηαη ζηε δηακφξθσζε ηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο ησλ επηρνξεγήζεσλ 

απφ ηελ Δ.Δ. θαη αθεηέξνπ ηα δάλεηα παξέρνληαη κε εκπνξηθνχο φξνπο. Έλα απφ ηα βαζηθά 

πιενλεθηήκαηα ηεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηελ ΔΣΔπ είλαη φηη απηή κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε 

ζηηο θεθαιαηαγνξέο (ρξεκαηνδφηεζε απφ νκφινγα) κε επηηφθην πνπ ζπρλά είλαη ρακειφηεξν 

απφ ην αληίζηνηρν θξαηηθψλ νκνιφγσλ. H ΔΣΔπ αμηνινγεί ηα έξγα κε κηα καθξνρξφληα 

πξνζέγγηζε φκνηα κε απηή ησλ αγνξψλ νκνιφγσλ θαη ζπλεπψο ε παξνρή δαλείνπ απφ ηελ 

ΔΣΔπ είλαη ηδαληθή γηα έξγα ππνδνκήο. 

ην ζρήκα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη ζπκκεηέρνληεο ζηε ρξεκαηνδφηεζε 

έξγνπ κε ζχκβαζε παξαρψξεζεο θαη νη κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο: 
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ρήκα 2.1: Υξεκαηνξνέο ηππηθήο ζύκβαζεο παξαρώξεζεο  

 

Πεγή: Πεηξνπηζάηνο Κ,(2013), Γεληθή Γξακκαηεία πγρξεκαηνδνηνύκελσλ 

Έξγσλ 

Κεληξηθφ ξφιν έρεη ν παξαρσξεζηνχρνο ,δειαδή, ε Δηαηξία Δηδηθνχ θνπνχ πνπ 

ζπζηήλεηαη απνθιεηζηηθά γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ έξγνπ θαη ζπκβάιιεηαη κε ηνπο ππφινηπνπο 

θνξείο ηνπ έξγνπ κε έλα πνιχπινθν πιαίζην ζπκβάζεσλ πνπ δηαζθαιίδεη ηελ δηαθξηηή 

θαηαλνκή θηλδχλσλ.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
ν
  

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΚΑΗ 

ΤΜΒΑΔΗ ΠΑΡΑΥΩΡΖΖ  

3.1 Υξεκαηνπηζησηηθό ζύζηεκα θαη νηθνλνκηθή κεγέζπλζε 

H πξσηαξρηθή ιεηηνπξγία ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο ζπλίζηαηαη ζηε 

κεηαθνξά θεθαιαίσλ απφ εηεξνγελείο πεγέο απνηακίεπζεο πξνο ηνπο επελδπηέο. Ο 

δηακεζνιαβεηηθφο ξφινο ησλ ηξαπεδψλ ζηελ νηθνλνκία, εθηφο απφ ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ 

απνηακηεχζεσλ, ζπλίζηαηαη ζηε ζπιινγή θαη αμηνπνίεζε ηεο πιεξνθφξεζεο γηα ην 

επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ θαη ηηο νηθνλνκηθέο πξννπηηθέο, θαη θαηά ζπλέπεηα, ηε ζε βάζνο 

αλάιπζε θαη θαιχηεξε δηαρείξηζε ηνπ θίλδπλνπ. 

Ζ αλάπηπμε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο ζπκβάιιεη ζηελ νηθνλνκηθή 

κεγέζπλζε κέζσ ηεο παξνρήο πιεξέζηεξεο πιεξνθφξεζεο θαη ηεο κείσζεο ηνπ θφζηνπο 

ζπλαιιαγψλ. Δπηπιένλ, ζπλεηζθέξεη ζηε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα, ελζαξξχλεη ηελ απνηακίεπζε θαη 

δηεπθνιχλεη ηηο επελδχζεηο. Γεληθφηεξα, πην αλεπηπγκέλα ρξεκαηνπηζησηηθά ζπζηήκαηα 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δηνρεηεχνπλ κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο 

θεθαιαίσλ απφ ηνπο απνηακηεπηέο ζηνπο επελδπηέο. Σαπηφρξνλα ην ρξεκαηνπηζησηηθφ 

ζχζηεκα κεηξηάδεη ηνλ θίλδπλν ησλ επελδπηηθψλ απνθάζεσλ θαη θπξίσο ηνλ θίλδπλν 

ξεπζηφηεηαο (Pagano, 1993, Levine, 1997). 

 

3.2 πλέπεηεο ηεο Οηθνλνκηθήο θξίζεο ζην Σξαπεδηθό ζύζηεκα θαη ζηηο 

ζπκβάζεηο παξαρώξεζεο 

 

3.2.1 Ηζηνξηθό ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο 

Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε, πνπ μέζπαζε ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2007 ζηηο ΖΠΑ κε 

επίθεληξν ηελ αγνξά ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ ρακειήο πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο (subprime), 

γξήγνξα επεθηάζεθε θαη ζηελ Δπξψπε. Σελ θξίζε πξνμέλεζε θπξίσο ε ζπκπεξηθνξά ηνπ 
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ζθηψδνπο ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο ηεο Γχζεο, ην νπνίν είρε βξεη 

ηξφπνπο απνθπγήο ηνπ θφζηνπο ηεο επνπηείαο, φπσο νη επελδπηηθέο ηξάπεδεο, ηα ακνηβαία 

θεθάιαηα πςεινχ θηλδχλνπ (hedge funds), πνιιέο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο κε ζεκαληηθή 

έθζεζε ζε CDS, ζπγαηξηθέο ηξαπεδψλ κε ζηφρν ηελ επέλδπζε ζε ηηηινπνηεκέλα πξντφληα, 

κεζάδνληεο ζηελ αγνξά ηηηινπνηεκέλσλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ θ.ά. 

Ζ ζθηψδεο ρξεκαηννηθνλνκηθή αγνξά γηα πνιιά ρξφληα ππνεθηηκνχζε ηνπο θηλδχλνπο 

θαη έπαηξλε κεγάια ξίζθα επηδηψθνληαο ην γξήγνξν θαη εχθνιν θέξδνο θαη κάιηζηα ππφ ηελ 

επινγία ησλ αμηνινγηθψλ νίθσλ. Δπέλδπε γηα ίδην ινγαξηαζκφ, ρξεζηκνπνηψληαο 

βξαρπρξφλην δαλεηζκφ ψζηε λα πνιιαπιαζηάδεη ην κέγεζνο ηεο επέλδπζεο θαη ηεο ηειηθήο 

απφδνζεο. Ο δαλεηζκφο απηφο ζηέξεςε γξήγνξα ζηε δηάξθεηα ηε θξίζεο θαη επέηεηλε ηα 

πξνβιήκαηα, κεηαδίδνληαο ηνλ παληθφ θαη ηελ πηψζε ησλ ηηκψλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

παληνχ. Σν παγθφζκην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζχζηεκα βξέζεθε ζην ρείινο ηεο θαηαζηξνθήο, 

θαζψο ράζεθε ε εκπηζηνζχλε, νη ζπλαιιαθηηθέο πξάμεηο κεηψζεθαλ δξακαηηθά θαη ε 

ξεπζηφηεηα ζηέξεςε. Μφλν κε ηε ζπληνληζκέλε δηεζλή παξέκβαζε θεληξηθψλ ηξαπεδψλ θαη 

θπβεξλήζεσλ θαη κεηά απφ επίπνλεο πξνζπάζεηεο πνπ δηήξθεζαλ πεξίπνπ δχν ρξφληα, ην 

ζχζηεκα ηειηθά δηαζψζεθε (Υαξδνχβειεο Γ., 2012). 

Ζ χθεζε πνπ ήξζε κε θαζπζηέξεζε ζηελ Διιάδα ην 2009, επεξέαζε αξλεηηθά θαη ηηο 

ειιεληθέο ηξάπεδεο. Οη ηξάπεδεο είλαη αληηκέησπεο κε πξνβιήκαηα άληιεζεο ξεπζηφηεηαο 

απφ ηηο δηεζλείο αγνξέο ιφγσ ηεο ππνβάζκηζεο ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ Διιεληθνχ 

Γεκνζίνπ. Παξάιιεια, ην πνζνζηφ ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ εκθαλίδεη αλνδηθή 

πνξεία, γεγνλφο πνπ έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηνπο ηξαπεδηθνχο ηζνινγηζκνχο. Τπφ ηηο 

ζπλζήθεο απηέο, ε δηνρέηεπζε πφξσλ ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία θαζίζηαηαη δπζρεξήο. Ζ 

έληνλε αλνδηθή πνξεία ησλ ηξαπεδηθψλ δαλείσλ θαηά ηε δεθαεηία 1999-2008 έιαβε ρψξα ζε 

κηα πεξίνδν ρακειψλ επηηνθίσλ, επλντθψλ πξνζδνθηψλ θαη επθνξίαο ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο 

ηεο ρψξαο ζηελ επξσδψλε. Μπνξεί λα ππνζηεξηρζεί φηη ππφ ηηο ζπλζήθεο απηέο νη ηξάπεδεο, 

αληαπνθξηλφκελεο ζηελ πςειή δήηεζε γηα δάλεηα, ππνεθηίκεζαλ ηνπο θηλδχλνπο κε 

εμππεξέηεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο πειαηείαο ηνπο, θαη δελ έδεημαλ ηελ απαηηνχκελε 

απηνζπγθξάηεζε ππφ ηνλ θφβν απψιεηαο κεξηδίσλ αγνξάο ζε ζπλζήθεο έληνλνπ 

αληαγσληζκνχ. Ωο αληίινγνο ζηελ άπνςε απηή, κεηαμχ ησλ άιισλ κπνξεί λα πξνηαζεί ην φηη 

ε κέηξεζε ηνπ θηλδχλνπ ππφθεηηαη ζε πεξηνξηζκνχο, ηδηαίηεξα ζε πεξηφδνπο δηαξζξσηηθψλ 

αλαθαηαηάμεσλ, φπσο απηή πνπ αθνινχζεζε ηελ είζνδν ηεο ρψξαο ζηε δψλε ηνπ επξψ. Καηά 

ηε δηάξθεηα ηέηνησλ πεξηφδσλ είλαη εμαηξεηηθά δπζρεξήο ε δηάθξηζε κεηαμχ παξνδηθψλ θαη 
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κνληκφηεξσλ εμειίμεσλ, κε απνηέιεζκα λα πεξηνξίδνληαη πεξαηηέξσ νη δπλαηφηεηεο νξζήο 

αμηνιφγεζεο ησλ θηλδχλσλ (Μφζρνο , Υνξηαξέαο, 2011). 

  

3.2.2 πλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζην Διιεληθό Σξαπεδηθό ζύζηεκα 

 Ζ χθεζε μεγχκλσζε ηα πξνβιήκαηα ηνπ ειιεληθνχ δεκφζηνπ ηνκέα θαη αχμεζε ηα 

επηηφθηα δαλεηζκνχ ηνπ. Οη αμηνινγηθνί νίθνη ππνβάζκηζαλ ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ 

ειιεληθνχ θξάηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα ππνβάζκηζαλ απηνκάησο, κέζσ ηεο πάγηαο ηαθηηθήο 

ηνπο, θαη ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ θαη φζσλ ειιεληθψλ 

επηρεηξήζεσλ είραλ εθδψζεη ηδησηηθά νκφινγα. Ζ δηαηξαπεδηθή αγνξά ζηέξεςε γηα ηηο 

ειιεληθέο ηξάπεδεο, αθνχ ην ελέρπξν ησλ ειιεληθψλ νκνιφγσλ, πνπ ζην παξειζφλ 

ρξεζηκνπνηνχζαλ γηα λα δαλείδνληαη, έπαςε λα είλαη αμηφπηζην θαη απνδεθηφ απφ ηηο 

δαλείζηξηεο ηξάπεδεο ηνπ εμσηεξηθνχ, αλαγθάδνληάο ηεο λα πξνζθχγνπλ ζηελ ΔΚΣ. 

Αληίζηνηρα, ηα ειιεληθά νκφινγα, πνπ νη ειιεληθέο ηξάπεδεο θξαηνχζαλ ζηα ραξηνθπιάθηά 

ηνπο, κεηαηξάπεθαλ ζε ηνμηθέο επελδχζεηο. Ζ χθεζε αχμεζε θαη ην πνζνζηφ ησλ 

πξνβιεκαηηθψλ δαλείσλ θαη ησλ θηιηθψλ αλαδηαξζξψζεψλ ηνπο, ελψ ην θξάηνο ππφ ηελ 

πίεζε εμεχξεζεο εζφδσλ αχμεζε ηελ πξνζσξηλή θνξνινγία ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ θαζαξή 

θεξδνθνξία ησλ ηξαπεδψλ κεηψζεθε θαηαθφξπθα, θαηαθέξλνληαο φκσο λα παξακείλεη ζε 

ζεηηθά επίπεδα παξά ηε κεγάιε αχμεζε ησλ πξνβιέςεσλ (Υαξδνχβειεο Γ., 2012). 

 Πξνβιήκαηα πξνθιήζεθαλ ζηνλ ειιεληθφ ηξαπεδηθφ θιάδν θπξίσο απφ ηελ εκπινθή 

ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαηά ηελ αλαδηάξζξσζε θξαηηθνχ ρξένπο (PSI ) θαη ηελ αχμεζε ησλ κε 

εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ (NPLs). Οη ειιεληθέο ηξάπεδεο επεξεάζηεθαλ ζεκαληηθά απφ ηα 

κεγάια πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ην ειιεληθφ δεκφζην θαη ηα νπνία δηαρένληαη ζην 

ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο. Δλδεηθηηθά κπνξνχκε λα εζηηάζνπκε ζηελ αχμεζε ηεο θνξνινγίαο 

θαη ηε κείσζε ησλ εηζνδεκάησλ πνπ νδεγεί αθελφο ζηελ αχμεζε ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ 

δαλείσλ (NPLs) θαη αθεηέξνπ ζηε κείσζε ησλ θαηαζέζεσλ θαη ηεο απνηακηεπηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο (Διιεληθφο χιινγνο Απνθνίησλ LSE,2013) 

Δπίζεο ε παξαηεηακέλε αζηάζεηα ηεο ρψξαο νδήγεζε ζηελ απφζπξζε απφ ην 

ηξαπεδηθφ ζχζηεκα κεγάινπ φγθνπ θαηαζέζεσλ. 

Σνλ Αχγνπζην ηνπ 2009 δεκνζηεχζεθε απφ ην European PPP Expertise Centre 

(EPEC) ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ) κειέηε πνπ παξέρεη 

έλα πιαίζην αλάιπζεο θξίζηκσλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ 
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Δπξψπε θαη πψο απηή επεξεάδεη ηηο ηξάπεδεο θαη ηηο πκβάζεηο Παξαρψξεζεο. Καηά ηε 

κειέηε, νη επηπηψζεηο ηεο ζεκεξηλήο πηζησηηθήο θαηάζηαζεο ζηηο Π ζα κπνξνχζαλ λα 

ζπλνςηζηνχλ ζηα εμήο: 

 Ζ θαηάξξεπζε ηνπ δηαηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ κείσζε ζεκαληηθά ηελ ξεπζηφηεηα. Οη 

πεξηζζφηεξεο Σξάπεδεο, θπξίσο απηέο κε κηθξέο θαηαζέζεηο αδπλαηνχλ λα βξνπλ 

θεθάιαηα έζησ θαη κε ζχληνκεο ιήμεηο. 

 Σα ηξαπεδηθά επηηφθηα δαλεηζκνχ έρνπλ απμεζεί ζεκαληηθά. 

 Σα δάλεηα έρνπλ ζεκαληηθά κεησζεί. 

 Πνιιέο Σξάπεδεο έρνπλ απνζπξζεί νιηθψο ή κεξηθψο απφ ηελ αγνξά ρξεκαηνδφηεζεο 

έξγσλ παξαρψξεζεο. Δπίζεο, πνιινί δηεζλείο επελδπηέο πξνζαλαηνιίδνληαη φιν θαη 

πεξηζζφηεξν ζηηο εγρψξηεο αγνξέο ηνπο. 

 Γελ έρεη αθφκα ππάξμεη θάπνηα βηψζηκε ιχζε ζηελ αγνξά θεθαιαίσλ, ψζηε λα 

αληηθαηαζηήζεη ηελ φιν θαη ζπξξηθλσκέλε αγνξά νκνιφγσλ. 

 

3.2.3     Αηηήκαηα ηξαπεδώλ θαη δηαπξαγκάηεπζε 

Σν άζρεκν νηθνλνκηθφ θιίκα ζηηο δηεζλείο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο αιιά θαη ζηηο 

εγρψξηεο αγνξέο έρεη νδεγήζεη ζε δξαζηηθή κείσζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ ηξαπεδψλ λα 

ρξεκαηνδνηήζνπλ ηέηνηνπ είδνπο έξγα. Απνηέιεζκα απηήο ηεο θαηάζηαζεο είλαη ην θφζηνο 

γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ παξαρψξεζεο, ζπκπξάμεσλ δεκνζίνπ-ηδησηηθνχ ηνκέα αιιά 

θαη απνθιεηζηηθψο ηδησηηθά ρξεκαηνδνηνχκελσλ. Λφγσ ηεο δηεζλήο ρξεκαηνπηζησηηθήο 

θξίζεο έρεη απμεζεί θαηαθφξπθα ην θφζηνο ησλ ηξαπεδψλ γηα ηελ εμαζθάιηζε θεθαιαίσλ 

φζν θαη ηνπ θφζηνπο ηεο αλάιεςεο εθ κέξνπο ησλ ηξαπεδψλ κέξνπο ηνπ θηλδχλνπ πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηελ εθηέιεζε κεγάισλ έξγσλ. Δλψ, γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο έρνπλ κεησζεί 

δξαζηηθά ηφζν ε δηάξθεηα ησλ ρνξεγνχκελσλ δαλείσλ φζν θαη νη δείθηεο κφριεπζεο. 

(Αηηηνινγηθή έθζεζε ζην ζρέδην λφκνπ ππ’ αξηζ. 4219, 2013). 

Οη πξνβιέςεηο εζφδσλ πνπ εθηηκήζεθαλ απφ ηνπο παξαρσξεζηνχρνπο είλαη κεησκέλεο 

θαηά 40%  κε 45 % ζε ζρέζε κε εθείλεο ηνπ αξρηθνχ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κνληέινπ ηεο 

έλαξμεο Παξαρψξεζεο. Δλψ, ε θαζπζηέξεζε πινπνίεζεο ησλ έξγσλ κείσζε αθφκα 

πεξηζζφηεξν ηα έζνδα. Οη Σξάπεδεο  ιακβάλνληαο ππφςε ηελ κείσζε ησλ εζφδσλ απφ ηα 

δηφδηα ηηο επηθξαηνχζεο νηθνλνκηθέο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο φπσο, ε αχμεζε ηνπ 

θφζηνπο ρξεκαηνδφηεζεο, ε κείσζε ξεπζηφηεηαο, ε αχμεζε ηνπ  θηλδχλνπ ηεο ρψξαο, δεηνχλ 
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ηελ επαλαβεβαίσζε ηεο βησζηκφηεηαο ησλ έξγσλ θαη ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ δαλεηαθψλ 

ζπκβάζεσλ κε θχξηα αηηήκαηα ηελ αχμεζε ηνπ πεξηζσξίνπ ηνπ επηηνθίνπ δαλεηζκνχ, ηε 

κείσζε ηεο έθζεζήο ηνπο θαη ηελ εμαζθάιηζε κε άκεζν ηξφπν πξφζβαζεο ζηα ζπλνιηθά 

έζνδα ηνπ έξγνπ απφ ηα δηφδηα γηα ηελ πιεξσκή ησλ δφζεσλ ησλ δαλείσλ θαη φρη ηελ 

απνπιεξσκή ηνπο κέζσ πιεξσκψλ απφ ην Γεκφζην(Αηηηνινγηθή έθζεζε ζην ζρέδην λφκνπ 

ππ’ αξηζ. 4219, 2013). 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ν κεγάινο αξηζκφο ησλ Σξαπεδψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ έξγσλ δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ. ε 

πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη νκνθσλία, είλαη ελδερφκελν Σξάπεδεο κε πνιχ κηθξή ζπκκεηνρή 

αιιά θαη έθζεζε ζηνλ θίλδπλν λα κπινθάξνπλ ηε ιήςε απφθαζεο. Δπίζεο, επεηδή πνιιέο 

Σξάπεδεο ρξεκαηνδνηνχλ πεξηζζφηεξα απφ έλα έξγα, δεκηνπξγνχλ ην θαηλφκελν ησλ 

ζπγθνηλσλνχλησλ δνρείσλ ζηελ εμέηαζε ησλ δηαθφξσλ πξνβιεκάησλ. 

Σν αίηεκα αχμεζεο ηνπ πεξηζσξίνπ πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ηηο ειιεληθέο Σξάπεδεο, νη 

νπνίεο θαιχπηνπλ ην 50% πεξίπνπ ησλ δαλείσλ ησλ έξγσλ. Ζ αχμεζε ηνπ επηηνθίνπ αλά κηα 

κνλάδα βάζεο ζηα θχξηα δαλεηαθά θεθάιαηα ησλ έξγσλ αληηζηνηρεί ζε πξφζζεην θφζηνο 

ιφγσ ηφθσλ γηα ηα ηέζζεξα έξγα παξαρψξεζεο (πιελ Μνξέα) ηεο ηάμεο ησλ 150 κε 200εθαη. 

€ ζε παξνχζα αμία θαη αξθεηψλ δηο € ζε ηξέρνπζεο ηηκέο. 

χκθσλα κε ηελ έξεπλα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο πγρξεκαηνδνηνχκελσλ Γεκφζησλ 

Έξγσλ πνπ δεκνζηεχηεθε ην 2011 κε ζέκα, «ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο απηνθηλεηφδξνκσλ: 

πξνβιήκαηα θαη πξνηάζεηο», δφζεθαλ θάπνηεο πξνηάζεηο γηα ηε δηαπξαγκάηεπζε ησλ 

αηηεκάησλ ησλ ηξαπεδψλ. Δθηηκήζεθε φηη κε ηηο θαηάιιειεο επεκβάζεηο ζε επηιεγκέλα 

πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκβαηηθψλ ζρέζεσλ ησλ Έξγσλ, κπνξεί λα 

θαηαζηεί εθηθηή ε ειαρηζηνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ Σξαπεδψλ γηα ζεκαληηθή αχμεζε 

ηνπ πεξηζσξίνπ ηνπ επηηνθίνπ δαλεηζκνχ κε πξνθαλή σθέιεηα γηα ην δεκφζην ζπκθέξνλ θαη 

ηαπηφρξνλα λα ηεξεζεί ε ηζνξξνπία επηκεξηζκνχ θηλδχλνπ κεηαμχ ησλ κεξψλ. Σα βαζηθά 

κέζα ηα νπνία κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ην ζθνπφ απηφ είλαη: αιιαγή Γηθαίνπ ησλ 

Γαλεηαθψλ πκβάζεσλ, κείσζε Μέζεο Εσήο Γαλείνπ, κείσζε Γηάξθεηαο Γαλείνπ. 

 Αθφκε αλαθέξεη φηη πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη νη πξνβιέςεηο κείσζεο ηεο 

θπθινθνξίαο θαη αθνινχζσο ησλ εζφδσλ ησλ δηνδίσλ γίλνληαη κε ζρεηηθή αζθάιεηα κφλν γηα 

πεξίνδν 5 εηψλ. πλήζσο ζηε ζπλέρεηα αθνινπζείηαη γξακκηθή κεηαβνιή ηεο πξφβιεςεο κε 

ηάζε πξνο ηα θάησ. πλεπψο δελ πξέπεη λα απνδερζεί θαλείο ηφζν απαηζηφδνμεο πξνβιέςεηο 
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θαη λα δεζκεπζεί ζε ζπκπεξάζκαηα ηξηαθνληαεηίαο κε βάζε ην ζεκεξηλφ θαθφ νηθνλνκηθφ 

θιίκα  

Με βάζε ηηο απαηηήζεηο ησλ Σξαπεδψλ δελ απνκέλνπλ έζνδα ζην Γεκφζην ηελ 

πεξίνδν Παξαρψξεζεο. Οη αλαιχζεηο φκσο επαηζζεζίαο έρνπλ δείμεη φηη αθφκα θαη κε 

αχμεζε ηνπ πεξηζσξίνπ ηνπ επηηνθίνπ δαλεηζκνχ θαηά πνιχ κηθξφηεξε απφ απηήλ πνπ 

δηεθδηθνχλ νη Σξάπεδεο, δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί ηζφξξνπε θαη αλαινγηθή θαηαλνκή ησλ 

απσιεηψλ κεηαμχ ησλ ηξηψλ κεξψλ. 

Οη Γαλείζηξηεο Σξάπεδεο, κε βάζε ηηο επηθξαηνχζεο νηθνλνκηθέο θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο (αχμεζε θφζηνπο ρξεκαηνδφηεζεο, κείσζε ξεπζηφηεηαο, 

αχμεζε θηλδχλνπ ρψξαο), δεηνχλ ζηελ νπζία αλαδηάξζξσζε ησλ δαλεηαθψλ ζπκβάζεσλ κε 

θχξην αίηεκα ηελ αχμεζε ηνπ πεξηζσξίνπ ηνπ επηηνθίνπ δαλεηζκνχ θαηά 350 κ.β. Σν αίηεκα 

πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ηηο ειιεληθέο Σξάπεδεο, νη νπνίεο θαιχπηνπλ ην 50% πεξίπνπ ησλ 

δαλείσλ ησλ έξγσλ. Ζ αχμεζε ηνπ επηηνθίνπ αλά 100 κνλάδεο βάζεο ζηα θχξηα δαλεηαθά 

θεθάιαηα ησλ έξγσλ αληηζηνηρεί ζε πξφζζεην θφζηνο ιφγσ ηφθσλ γηα ηα ηέζζεξα έξγα 

ζπλνιηθά αξθεηψλ δηο ζε ηξέρνπζεο ηηκέο θαη ζε παξνχζα αμία 150 κε 200 εθ. €. 

 

3.2.4 πλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηηο ζπκβάζεηο παξαρώξεζεο 

Ζ θξίζε πνπ αληηκεησπίδεη ηα ηειεπηαία ρξφληα ε ειιεληθή νηθνλνκία κε ην ΑΔΠ λα 

ππνρσξεί θαηά 20% ην 2012 ζε ζρέζε κε ην 2008, ην πνζνζηφ ηεο αλεξγίαο λα θηάλεη ην 

27,3% ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2013 κε ηελ δξακαηηθή επηδείλσζε φισλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

δεηθηψλ ηεο ρψξαο ήηαλ αλαπφθεπθηε ζπλέπεηα ε κεγάιε πηψζε ησλ θπθινθνξηαθψλ 

θφξησλ ζηα έξγα. Λφγσ ηεο ζηελήο ζπζρέηηζεο  ηεο εμέιημεο ηνπ ΑΔΠ θαη ηνπ χςνπο ηνπ 

θπθινθνξηαθνχ θφξηνπ, απφ ηελ αξρή ηεο θξίζεο ζηε νπνία πεξηήιζε ε ειιεληθή νηθνλνκία, 

θαηαγξάθεηαη ζεκαληηθή κείσζε ησλ θπθινθνξηαθψλ θφξησλ ζε φινπο ηνπο 

απηνθηλεηφδξνκνπο ηεο ρψξαο.  

Δλδεηθηηθφ είλαη φηη ε έθδνζε λέσλ αδεηψλ θπθινθνξίαο ζεκείσζε κείσζε ηεο ηάμεσο 

ηνπ 75% ην 2013 ζε ζρέζε κε ην 2012. Αζθαιψο ε κείσζε ηεο θπθινθνξίαο ζηνπ 

απηνθηλεηφδξνκνπο πνπ βξηζθφηαλ ζε ηζρχ νη ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο ήηαλ ε θαηαθφξπθε 

πηψζε ησλ πξαγκαηηθψλ αιιά θαη ησλ πξνβιεπφκελσλ εζφδσλ ησλ έξγσλ, πνπ πξνεξρφηαλ 

θπξίσο απφ ηελ είζπξαμε ησλ δηνδίσλ ηειψλ. ε θάπνηα απφ απηά ηα έξγα νη πξνβιέςεηο ησλ 

εζφδσλ ηνπο κεηψζεθαλ ζε πνζνζηά άλσ ηνπ 50% ζε ζρέζε αθφκε θαη κε ηα ζπληεξεηηθά 
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ζελάξηα ησλ Γαλεηζηξηψλ Σξαπεδψλ (Lenders stress case-LLC). Ζ θξίζε ινηπφλ ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ε ζπλαθφινπζε θαηάξξεπζε ησλ εζφδσλ ησλ έξγσλ ήηαλ ηέηνηαο 

έθηαζεο πνπ ήηαλ αδχλαην λα πξνβιεθζνχλ ηέηνηεο κεηαβνιέο ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

δεδνκέλα ησλ Αξρηθψλ πκβάζεσλ Παξαρψξεζεο. ε ζπλδπαζκφ κε ηελ έιιεηςε 

ξεπζηφηεηαο ησλ ηξαπεδψλ θαη ηε κεγάιε άλνδν ζην θφζηνο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπο ιφγσ ηεο 

δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο νδήγεζαλ ζηελ αδπλακία πεξαηηέξσ δαλεηνδφηεζεο ησλ 

απηνθηλεηφδξνκσλ επί ηε βάζεη ησλ πθηζηάκελσλ δαλεηαθψλ ζπκβάζεσλ θαη θαηά ζπλέπεηα 

δηαθνπή ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ ησλ έξγσλ (Αηηηνινγηθή έθζεζε ζην ζρέδην λφκνπ 

ππ’ αξηζ. 4219, 2013). 

 χκθσλα κε ηε κειέηε ηνπ David  H.  ην 2009  πνπ δεκνζηεχζεθε απφ ην Public 

Services International Research Unit (PSIRU) ηνπ Business School ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ 

Greenwich αλαθέξεηαη: ε παγθνζκηνπνίεζε ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο θάλεη ηνπο 

επελδπηέο απξφζπκνπο ζην λα δαλείζνπλ ηα ρξήκαηα ηνπο ζε ηδησηηθέο εηαηξείεο, κε 

απνηέιεζκα νη εηαηξείεο λα κελ κπνξνχλ λα δαλεηζηνχλ ηα απαηηνχκελα θεθάιαηα πνπ 

ρξεηάδνληαη πξνθεηκέλνπ λα ρξεκαηνδνηήζνπλ ηα έξγα πνπ εθηεινχληαη ή πξφθεηηαη λα 

εθηειεζηνχλ κε ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο. Σέινο, αλαθέξεη ε κειέηε φηη ν ζπλδπαζκφο ηεο 

χθεζεο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο κεηψλεη ηα πξνβιεπφκελα έζνδα 

ησλ ζπκβάζεσλ απηψλ, φπσο π.ρ. έζνδα απφ δηφδηα ιφγσ ηεο κείσζεο ηνπ θπθινθνξηαθνχ 

θφξηνπ θαη θαζηζηά ηα έξγα κε βηψζηκα. 

  

3.2.5    Μείσζε ηεο θπθινθνξίαο ζηελ Διιάδα 

ην παξαθάησ γξάθεκα παξνπζηάδεηαη ε ελδεηθηηθή κείσζε ηεο θπθινθνξίαο θαη 

επαθφινπζνο ε κείσζε ησλ εζφδσλ ησλ δηνδίσλ ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή πξφβιεςε εζφδσλ. 

Οη πξνβιέςεηο θπθινθνξίαο εμαξηψληαη απφ πνιιέο παξακέηξνπο, νη ζεκαληηθφηεξεο ησλ 

νπνίσλ είλαη ην ΑΔΠ, ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο νρεκάησλ  φπσο ε βελδίλε, ηα ειαζηηθά θιπ., ην 

εηζφδεκα, ε αγνξαζηηθή αμία, ηα θνηλσληθννηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο θαζψο 

θαη ηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηθηχνπ. Απφ φινπο ηνπο παξακέηξνπο απηφο πνπ 

επεξεάδεη ακεζφηεξα θαη κε γξακκηθφ ηξφπν ηελ κεηαβνιή ηεο θπθινθνξίαο είλαη ε 

κεηαβνιή ηνπ ΑΔΠ. 
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Γξάθεκα 3.1 : Δλδεηθηηθή κείσζε ηεο θπθινθνξίαο ζηελ Διιάδα 

 

Πεγή: Γεληθή Γξακκαηεία πγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ, 2011 

Απφ φηη θαίλεηαη ζην παξαπάλσ γξάθεκα ηα πξαγκαηηθά έζνδα ησλ δηνδίσλ ζε ζρέζε 

κε απηά ηνπ ζπκβαηηθνχ κνληέινπ πνπ εθηηκήζεθαλ απφ ηνπο παξαρσξεζηνχρνπο είραλ 

θαηαθφξπθε κείσζε απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2009 έσο θαη ην Γεθέκβξην ηνπ 2010 κε κείσζε 

ηεο ηάμεσο ηνπ 50%.  Παξαηεξείηαη κηα ειαθξηά άλνδν ησλ εζφδσλ γχξσ ζην 10% ζηηο 

αξρέο ηνπ 2011, ελψ, θαίλεηαη λα ζηαζεξνπνηνχληαη ζηα πνιχ ρακειά επίπεδα έσο ηα κηζά 

ηνπ 2011.   

Λακβάλνληαο φια ηα αλσηέξσ ππφςε νη Σξάπεδεο απαίηεζαλ ηελ επαλαβεβαίσζε ηεο 

βησζηκφηεηαο ησλ έξγσλ. Πξφζθαηα επηθαηξνπνηήζεθαλ απφ ηνπο πκβνχινπο ησλ 

παξαρσξεζηνχρσλ, θαη έγηλαλ απνδεθηά απφ ηηο Γαλείζηξηεο Σξάπεδεο, ηα κνληέια 

πξφβιεςεο θπθινθνξηαθνχ θφξηνπ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε πξφβιεςε ηεο θπθινθνξίαο 

βαζίδεηαη θπξίσο ζηελ πξφβιεςε εμέιημεο ηνπ ΑΔΠ, γηα ηελ νπνία νη δαλεηζηέο ησλ 

παξαρσξεζηνχρσλ έρνπλ ιάβεη ζπληεξεηηθή ζέζε κε βάζε ηηο πξνβιέςεηο Γηεζλψλ 

Οηθνλνκηθψλ Οξγαληζκψλ.  
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3.3 Πξνηάζεηο πνπ έγηλαλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ησλ 

ζπκβάζεσλ παξαρώξεζεο 

χκθσλα κε ηνλ Κ. Πεηξνπηζάην ΓΡ. Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ ΔΜΠ γηα ινγαξηαζκφ 

ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ πξνο ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ πξνέθπςαλ ζηηο ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο, πξνηάζεθαλ ηα αθφινπζα:  

 

 Να δηαβεβαηψζεη έκπξαθηα ην Γεκφζην φηη, πξψηνλ, ηα ηξαπεδηθά δάλεηα ζα 

απνπιεξσζνχλ θαη, δεχηεξνλ, ην θεθάιαην πνπ εηζέθεξαλ νη επελδπηέο ζα δηαζσζεί.  

 Να δηεξεπλεζεί ε δπλαηφηεηα αληιήζεσλ δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ απφ ηελ Δπξσπατθή 

Σξάπεδα Δπελδχζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζεί ε πξνζσξηλή έιιεηςε θεθαιαίσλ 

γηα ηελ απνπεξάησζε ησλ έξγσλ.  

 Να κεηαβιεζεί ε ζπκβαηηθή πξνηεξαηφηεηα ησλ πιεξσκψλ ησλ έξγσλ έηζη, ψζηε λα 

δηαζθαιίδεηαη ε εμππεξέηεζε ησλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ πξνηνχ γίλνπλ πιεξσκέο 

πξνο ην Γεκφζην αιιά θαη ηνπο κεηφρνπο. Σα έζνδα πνπ ζα απνκέλνπλ κεηά ηελ 

πιεξσκή ησλ δαπαλψλ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο, ησλ θφξσλ θαη ηεο 

εμππεξέηεζεο ησλ δαλείσλ, ζα επηκεξίδνληαη κεηαμχ Γεκνζίνπ θαη κεηφρσλ ησλ 

παξαρσξεζηνχρσλ. 

 Πεξηνξηζκφο ηερληθνχ αληηθεηκέλνπ 

Γεδνκέλεο ηεο παξαηεξνχκελεο κείσζεο ησλ εζφδσλ, είλαη ζθφπηκν λα εμεηαζζεί ν 

πεξηνξηζκφο θάπνησλ έξγσλ, δειαδή ε κε θαηαζθεπή ή ε αλαβνιή ηεο θαηαζθεπήο 

ηκεκάησλ ηνπο. Τπνςήθηα είλαη θαηαξρήλ εθείλα ησλ νπνίσλ ε θαηαζθεπή ζα θαζπζηεξήζεη 

(θαη ζα δεκηνπξγήζεη ζεκαληηθά ζπκβαηηθά πξνβιήκαηα), επεηδή έρεη αλαζηαιεί απφ ην ηΔ 

γηα πεξηβαιινληηθνχο ιφγνπο χζηεξα απφ πξνζθπγέο πνιηηψλ. Δπίζεο, ηκήκαηα πνπ έρνπλ 

πνιχ κηθξφ θφξην θαη έζνδα. Με ηνλ ηξφπν απηφ ην θφζηνο ηεο θάζε κηαο απφ ηηο αλσηέξσ 

επελδχζεηο ζα κεησζεί, επνκέλσο ζα κεησζνχλ θαη ηα απαηηνχκελα δαλεηαθά θεθάιαηα ησλ 

έξγσλ. Οη δαλείζηξηεο ηξάπεδεο ζα επσθειεζνχλ απειεπζεξψλνληαο θεθάιαηα πνπ ήηαλ 

δεζκεπκέλα κε ρακειά επηηφθηα, ηζνδπλάκσο γηα απηέο κε ηελ αχμεζε ηνπ επηηνθίνπ 

δαλεηζκνχ, θαη έηζη ζα δηεπθνιπλζεί πνιιαπιψο ε εμππεξέηεζή ησλ δαλείσλ. 

 Παξάηαζε ηεο πεξηφδνπ θαηαζθεπήο νξηζκέλσλ ηκεκάησλ θαη ελδερνκέλσο 

παξάηαζε ηεο πεξηφδνπ παξαρψξεζεο νξηζκέλσλ ζπκβάζεσλ (ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

πξνεγνχκελν κέηξν). 

 Μείσζε δηνδίσλ 
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Ζ νηθνλνκηθή χθεζε επηβάιιεη ηελ εμέηαζε ζελαξίσλ ειάθξπλζεο ησλ ρξεζηψλ, 

φπσο: 

  Πιήξεο απαιιαγή απφ ην ΦΠΑ (κε ηελ πξνυπφζεζε έγθξηζεο απφ ηελ ΔΔ) ή 

έζησ κείσζε απφ 23% ζε 13% γηα ηελ πεξίνδν ηεο χθεζεο, 

 εκαληηθή κείσζε δηνδίσλ ζηα ππφ θαηαζθεπή ηκήκαηα, π.ρ. θαηά 30% ζην 

ηκήκα Κφξηλζνο - Πάηξα. 

 Αλαζηνιή ηηκαξηζκηθήο αλαπξνζαξκνγήο δηνδίσλ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 

χθεζεο, Δθπησηηθή πνιηηηθή γηα ηνπο ζπρλνχο ρξήζηεο, 

  Αλαινγηθή ειεθηξνληθή πιεξσκή γηα ρξήζηεο πνπ δηακέλνπλ πιεζίνλ 

κεησπηθνχ ζηαζκνχ δηνδίσλ. 

 Δπηδφηεζε ηκήκαηνο ή ηνπ ζπλφινπ ηνπ πνζνχ ηνπ δηνδίνπ γηα θάπνηεο 

θαηεγνξίεο ρξεζηψλ απφ πφξνπο θνηλσληθήο πνιηηηθήο (π.ρ. άηνκα κε 

αλαπεξία). 

Ζ κειέηε πνπ δεκνζηεχζεθε ην 2009 απφ ην European PPP Expertise Centre (EPEC) 

ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ) αλαθνξηθά κε ηελ 

νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ Δπξψπε θαη πψο απηή επεξεάδεη ηηο πκβάζεηο Παξαρψξεζεο, 

πξνηείλεη ηξεηο βαζηθνχο ηξφπνπο βηψζηκεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο: 

 Γηνξζσηηθά κέηξα πνπ αθνξνχλ ζηηο δηαδηθαζίεο δεκνπξάηεζεο: λα δίλνληαη νη 

πξνζθνξέο γηα δαλεηαθά θεθάιαηα ζην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο δεκνπξάηεζεο (funding 

completion), λα πξνβιέπνληαη κηθξφηεξεο δηάξθεηαο δάλεηα, θιπ. 

 Γηνξζσηηθά κέηξα πνπ αθνξνχλ ζηηο Γεκφζηεο Αξρέο: Γεκφζηεο εγγπήζεηο πξνο ηνπο 

δαλεηζηέο, αλάιεςε κέξνπο ησλ δαλείσλ απφ ην Γεκφζην, θιπ. 

 Γηνξζσηηθά κέηξα πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζέιθπζε λέσλ επελδπηψλ: θνξνινγηθέο 

ειαθξχλζεηο, χπαξμε Γεκφζηνπ Σακείνπ πνπ ζα δαλείδεη ηα έξγα παξαρσξήζεσλ, 

ιχλνληαο ηα φπνηα πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο αλαθχπηνπλ, ε Υξεκαηνδνηηθή πκβνιή 

ηνπ Γεκνζίνπ λα εηζθέξεηαη θαηά πξνηεξαηφηεηα θιπ. 
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3.4 Λνηπά πξνβιήκαηα ζηηο ζπκβάζεηο παξαρώξεζεο ησλ 

απηνθηλεηόδξνκσλ 

3.4.1 Αξραηνινγηθέο έξεπλεο 

εκαληηθφ πξφβιεκα πξνέθπςε εμαηηίαο ησλ θαζπζηεξήζεσλ ζηηο αλαγθαίεο 

αξραηνινγηθέο αλαζθαθέο, νη νπνίεο δελ είλαη δπλαηφλ λα εθηηκεζνχλ εθ ησλ πξνηέξσλ 

ρξνληθά θαη νηθνλνκηθά. Οη ρξφλνη πνπ ζα απαηηεζνχλ εμαξηψληαη απφ ην είδνο θαη ηελ 

ζνβαξφηεηα ησλ επξεκάησλ, φπσο απηά αμηνινγνχληαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ. Ζ ηζηνξηθή θιεξνλνκηά πξνζηαηεχεηαη απζηεξά απφ 

ηνλ αξραηνινγηθφ λφκν θαη θάπνηεο θνξέο ην ηερληθφ έξγν ππνρξεσηηθά ηξνπνπνηείηαη, ψζηε 

λα κελ ζηγνχλ επξήκαηα, αλεμάξηεηα ηνπ αλ είλαη πεξηβαιινληηθά αδεηνδνηεκέλν. 

Υαξαθηεξηζηηθφ ησλ αξραηνινγηθψλ εξεπλψλ είλαη ε εθηέιεζή ηνπο ζε δηάζπαξηα ζεκεία 

θαηά κήθνο ηνπ έξγνπ, κε απνηέιεζκα λα δηαθφπηνπλ ηε ζπλέρεηα ησλ δηαηηζέκελσλ 

εθηάζεσλ θαη λα θαζπζηεξνχλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ. Απηφ ζπλεπάγεηαη απψιεηα ρξφλνπ 

θαη πξφζζεην θφζηνο θαηαζθεπήο. ηηο ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο πξνβιέπεηαη πεξηνξηζκφο 

ρξφλνπ γηα ηηο αξραηνινγηθέο έξεπλεο, ν νπνίνο φκσο δελ ηεξείην κέρξη πξφζθαηα θαη ε 

ππέξβαζε ηνπ νδήγεζε ζε αηηήκαηα απνδεκηψζεσο ησλ παξαρσξεζηνχρσλ απφ ην Γεκφζην. 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο απνθαζίζηεθε ήδε ε ππνγξαθή κλεκνλίσλ 

ζπλεξγαζίαο Τπεξεζηψλ Αξραηνινγίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη ε πξαγκαηνπνίεζε κφλν 

ζσζηηθψλ θαη φρη εξεπλεηηθψλ αλαζθαθψλ(Ν. 3905/2010, Άξζξν 43). 

 

3.4.2 Απαιινηξηώζεηο 

χκθσλα κε ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο, ε παξάδνζε ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο ησλ έξγσλ 

ζηνλ παξαρσξεζηνχρν, δειαδή ε ζπληέιεζε ηεο απαιινηξίσζεο, πξνβιέπεηαη εληφο 12 

κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο παξαρψξεζεο. ηελ πξάμε, παξ’ φηη έρνπλ πεξάζεη 

30 κήλεο, δελ έρεη παξαδνζεί ην ζχλνιν ησλ γεπέδσλ. Οη δηαδηθαζίεο απαιινηξίσζεο ζηηο 

πέληε ππφ εμέιημε ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο ήηαλ ηδηαίηεξα ρξνλνβφξεο κε απνηέιεζκα λα 

παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο θαζπζηεξήζεηο ζηα ρξνλνδηαγξάκκαηα ησλ έξγσλ. χκθσλα κε 

ηηο ζπκβάζεηο  ε ππέξβαζε ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ πέξαλ ηνπ 30% κε 

παξαηάζεηο πξνζεζκηψλ, δίλεη ην δηθαίσκα ζηηο ηξάπεδεο θαη ζηνπο παξαρσξεζηνχρνπο λα 

θαηαγγείινπλ ηηο ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο κε ππαηηηφηεηα ηνπ Γεκνζίνπ. Δθηφο απφ απηφ νη 

θαζπζηεξήζεηο έρνπλ αληίθηππν θαη ζε άιια ζεκεία φπσο: 
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 Αδπλακία απνξξφθεζεο ησλ πηζηψζεσλ. 

 Με αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο. 

 Με βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο ηεο θπθινθνξίαο θαη ηεο κείσζεο ησλ αηπρεκάησλ. 

 Καζπζηέξεζε θαηαβνιήο ησλ απνδεκηψζεσλ ζηνπο ηδηνθηήηεο. 

 Γηεθδίθεζε πςειψλ απνδεκηψζεσλ απφ ηνπο αλαδφρνπο ησλ έξγσλ ιφγσ 

θαζπζηεξήζεσλ κε επζχλε ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ.  

Σν δήηεκα ησλ απαιινηξηψζεσλ, πνπ εκπίπηεη ζηα «γεγνλφηα επζχλεο Γεκνζίνπ», 

έρεη αλαδεηρζεί σο κείδνλ ζπκβαηηθφ πξφβιεκα. Δίλαη ζπλεπψο απαξαίηεην ην Γεκφζην λα 

πξνβεί ζηελ ηαρεία επίιπζε ηνπ, έηζη ψζηε απφ εδψ θαη ζην εμήο λα κελ εγείξνληαη αηηήκαηα 

απφ ηνπο παξαρσξεζηνχρνπο θαη ηηο δαλείζηξηεο ηξάπεδεο. Γηα λα αληηκεησπηζηνχλ νη 

παξαπάλσ δπζθνιίεο, πέξαλ ηεο δηαζθάιηζεο ησλ απαηηνχκελσλ πφξσλ γηα ηελ απνδεκίσζε 

ησλ δηθαηνχρσλ, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε βειηίσζε ησλ πθηζηακέλσλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ, 

έηζη ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε επηηάρπλζε ησλ απαιινηξηψζεσλ( Ν.3597/07, άξζξν 12.1.5).  

 

3.4.3 Πεξηβαιινληηθέο εγθξίζεηο 

Ζ δηαδηθαζία ησλ πεξηβαιινληηθψλ αδεηνδνηήζεσλ είλαη εμαηξεηηθά πνιχπινθε, ζε 

βαζκφ πνπ νη πεξηβαιινληηθέο αδεηνδνηήζεηο θαζίζηαληαη πιένλ ζεκαληηθφ εκπφδην ζηελ 

εμέιημε ησλ έξγσλ. Γελ έρεη γίλεη νπζηαζηηθή πξφνδνο ζηνλ ηνκέα απηφ νχηε έρεη 

μεθαζαξίζεη ην ζεζκηθφ πιαίζην(Γεληθή γξακκαηεία ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ, 2011). 

Απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ζεκαληηθφ ηκήκα ηνπ ηδησηηθνχ αιιά θαη ηνπ 

δεκνζίνπ ηνκέα αληηιακβάλεηαη ηελ πνιηηηθή γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο σο κηα 

αλαγθαζηηθή δηαδηθαζία. Ωο εθ ηνχηνπ, ε πεξηβαιινληηθή ζεψξεζε δελ ηπγράλεη ηεο δένπζαο 

επεμεξγαζίαο θαη κεηαηξέπεηαη ζε κία αθφκε γξαθεηνθξαηηθή δηαδηθαζία. Ζ έιιεηςε 

πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο παξαηεξείηαη ζην ζχλνιν ησλ επελδχζεσλ πνπ αλαιακβάλνπλ 

Γεκφζην θαη ηδηψηεο. Γελ απνηειεί αδπλακία απνθιεηζηηθά ησλ έξγσλ παξαρψξεζεο αιιά 

βξίζθεη έληνλε εθαξκνγή θαη ζε απηά.  

 χκθσλα κε ηηο ζπκβάζεηο, ε πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε ησλ ηξνπνπνηήζεσλ 

πξέπεη λα νινθιεξψλεηαη εληφο 60 εκεξψλ. Σν αζθπθηηθφ ρξνλνδηάγξακκα πνπ ηίζεηαη, 

εθφζνλ πεξηιακβάλεηαη ζηνπο λφκνπο πνπ θχξσζαλ ηηο ζπκβάζεηο, απνηειεί δέζκεπζε γηα ην 

Γεκφζην. Ζ κε ηήξεζε ηνπ ζεσξείηαη «γεγνλφο αζέηεζεο Γεκνζίνπ» θαη ζπλεπάγεηαη ηελ 

έγεξζε αηηεκάησλ απνδεκίσζεο εθ κέξνπο ηνπ παξαρσξεζηνχρνπ(Ν.3555/07, άξζξν 14.3). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4
ν
 

πκβάζεηο Παξαρώξεζεο Απηνθηλεηόδξνκσλ ζηελ Διιάδα θαη ν 

ξόινο ησλ Σξαπεδώλ ζηε ρξεκαηνδόηεζε ηνπο. 

 

4.1 Δηζαγσγή 

Οη νδηθέο ππνδνκέο επηδξνχλ ζεκαληηθά ζηε κνξθή ηνπ δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο 

θαη ζην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ απηφ θηινμελεί. Ηδίσο ζηα πιαίζηα ηνπ 

δηεζλνπνηεκέλνπ αληαγσληζκνχ, ε βειηίσζε ηεο κεηαθνξηθήο ππνδνκήο (θαη επνκέλσο ηεο 

πξνζπειαζηκφηεηαο) απνηεινχλ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

παξαγσγηθψλ ή εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κίαο πεξηνρήο. Καηά ζπλέπεηα, ηφζν ε 

ρσξνηαμηθή δνκή φζν θαη ε εμππεξέηεζε ησλ δηα-πεξηθεξεηαθψλ θαη ελδν-πεξηθεξεηαθψλ 

θνηλσληθννηθνλνκηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαζνξίδνληαη άκεζα απφ ην δίθηπν κεηαθνξψλ 

(Αγγειίδεο Μ.,2000) 

ε απηή ηελ ελφηεηα αλαιχνληαη νη πέληε απηνθηλεηφδξνκνη πνπ πινπνηνχληαη 

ζήκεξα κε ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο. Παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθά ζηνηρεία ησλ ζπκβάζεσλ, ηα 

ρξεκαηνδνηηθά ηνπο ζρήκαηα θαηά ηελ εκέξα παξαρψξεζεο ησλ έξγσλ κε έκθαζε ζην ξφιν 

ησλ ηξαπεδψλ. Δλψ, παξνπζηάδεηαη ε εμέιημε ησλ έξγσλ θαηά ηελ πεξίνδν θαηαζθεπψλ έσο 

ζήκεξα. 

 

4.2 Παξνπζίαζε ησλ έξγσλ θαη ζηνηρεία ρξεκαηνδόηεζεο ζην ζύλνιν 

ηνπο 

Οη πέληε απηνθηλεηφδξνκνη ηνπ Γηεπξσπατθνχ Οδηθνχ Γηθηχνπ πνπ βξίζθνληαη ζε 

εμέιημε είλαη νη αθφινπζνη: 

 Οιπκπία Οδφο: Διεπζίλα- Κφξηλζνο – Πάηξα - Πχξγνο – Σζαθψλα 

 Ηφληα Οδφο: Αληίξξην – Ησάλληλα θαη ΠΑΘΔ: Α/Κ Μεηακφξθσζεο – θάξθεηα θαη 

ρεκαηάξη – Υαιθίδα 

 Απηνθηλεηφδξνκνο Κεληξηθήο Διιάδαο - Δ65: Λακία – Δγλαηία Οδφο 
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 ΠΑΘΔ: Μαιηαθφο – Κιεηδί 

 Απηνθηλεηφδξνκνο Μνξέα: Κφξηλζνο – Σξίπνιε – Καιακάηα θαη Λεχθηξν – πάξηε 

 

4.2.1 πλνπηηθό ρξεκαηνδνηηθό ζρήκα ησλ απηνθηλεηόδξνκσλ 

Ζ ρξεκαηνδνηηθή ζπκβνιή θαη ηα έζνδα απφ δηφδηα ηεο θαηαζθεπαζηηθήο πεξηφδνπ 

θαιχπηνπλ ην 51% πεξίπνπ ηνπ θφζηνπο. Δπηζεκαίλεηαη φηη, παξφηη ζην άξζξν 9 ηνπ λ. 

2052/1992 αλαθέξεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ απαηηείηαη ε 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ ηδησηψλ λα ππεξβαίλεη ην 50% ηεο αμίαο ηνπ έξγνπ, εηδηθά γηα ηελ 

εθηέιεζε ζπγθνηλσληαθψλ έξγσλ, ζηα νπνία εληάζζεηαη θαη ε θαηαζθεπή ησλ 

απηνθηλεηνδξφκσλ, ην πνζνζηφ απηφ κπνξεί λα νξίδεηαη θαη ζε ρακειφηεξν ηνπ 50%. 

ηνλ  πίλαθα 4.1 παξνπζηάδνληαη ηα ζπλνιηθά πνζά, βαζηθέο πεγέο ηεο πεξηφδνπ 

θαηαζθεπήο γηα ηα πέληε Οδηθά δίθηπα. Σα πνζά είλαη ζε εθαηνκκχξηα επξψ θαη ρσξίο ην 

Φ.Π.Α. 

Πίλαθαο 4.1: πλνιηθά πνζά πεξηόδνπ θαηαζθεπήο ρσξίο Φ.ΠΑ  

Πεγή: Γεληθή Γξακκαηεία πγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ,2011 

Απφ φηη θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα ηα θχξηα δαλεηαθά θεθάιαηα δειαδή ν θχξηνο 

δαλεηζκφο απφ ηηο εκπνξηθέο ηξάπεδεο ζην ζχλνιν ησλ έξγσλ αλέξρνληαη πεξίπνπ ζε 3.300 

εθαη. επξψ. Αθφκε, πξνβιέπνληαη πξφζζεηα ελδηάκεζα δάλεηα γεθχξσζεο πξνο ηνπο 

παξαρσξεζηνχρνπο χςνπο 1800 εθαη. επξψ πεξίπνπ, πξνο θάιπςε γηα πεξηνξηζκέλν ρξφλν 
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ηεο ρξεκαηνδνηηθήο ζπκβνιήο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηεο επηζηξνθήο ηνπ ΦΠΑ. Παξαηεξείηαη φηη 

ην κεγαιχηεξν θφζηνο αθνξά ηελ νιχκπηα νδφ ην νπνίν ρξεηάδεηαη ην 34% ηνπ ζπλνιηθνχ 

πνζνχ ησλ έξγσλ. Δλψ, ε κηθξφηεξε ρξεκαηνδφηεζε αθνξά ηνλ Απηνθηλεηφδξνκν 

Πεινπνλλήζνπ (ΜΟΡΔΑ) κε πνζνζηφ 12,7% ζηε ζπλνιηθή ρξεκαηνδφηεζε.  Σν 46% ησλ 

δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ θαιχπηεηαη απφ ηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο. Ζ Δπξσπατθή Σξάπεδα 

Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ.) ζπκκεηέρεη κε ην 9%, ελψ 33 αιινδαπέο ηξάπεδεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

πεξηιακβάλνληαη φιεο ζρεδφλ νη κεγάιεο δηεζλείο ηξάπεδεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ 

ηνκέα project finance, παξέρνπλ ην 45%. Παξάιιεια, νη ειιεληθέο ηξάπεδεο έρνπλ θαιχςεη 

κεγάιν κέξνο ησλ εγγπήζεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ φπσο, εγγπήζεηο 

θαιήο εθηέιεζεο έξγσλ, εγγπήζεηο δεζκεπηηθήο επέλδπζεο, θιπ. Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ησλ 

παξαρσξεζηνχρσλ θηάλεη ηα 800 εθαη. επξψ πεξίπνπ. Σν ελ ιφγσ πνζφ απνηειεί κφλν ην 9% 

ησλ αλαγθαίσλ πφξσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ. 

ηνλ πίλαθα 4.2, παξνπζηάδνληαη νη ζπκκεηνρέο ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ πέληε 

ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο φπνπ απνηειείηαη απφ ηηο εμήο πεγέο: πκκεηνρή ηνπ Γεκνζίνπ, 

Έζνδα Γηνδίσλ θαηά ηελ θαηαζθεπαζηηθή πεξίνδν, Κχξηα δάλεηα (μέλα θεθάιαηα), ηδία 

θεθάιαηα. 

Πίλαθαο 4.2: Υξεκαηνδόηεζε ζπκβάζεσλ παξαρώξεζεο  

πκβάζεηο 

Παξαρώξεζεο 

πκκεηνρή 

Γεκνζίνπ 

Έζνδα Γηνδίσλ θαηά ηελ 

θαηαζθεπαζηηθή πεξίνδν 

Κύξηα 

Γάλεηα 

Ηδία 

Κεθάιαηα 

ΟΛΤΜΠΗΑ ΟΓΟ 20,66% 32,12% 40,39% 6,83% 

ΠΑΘΔ: ΜΑΛΗΑΚΟ-

ΚΛΔΗΓΗ 

22,76% 22,95% 43,83% 10,46% 

ΗΟΝΗΑ ΟΓΟ 23,62% 56,55% 7,20% 12,63% 

Δ65 31,06% 2,58% 57,08% 9,28% 

ΜΟΡΔΑ 31,00% 10,38% 49,09% 9,53% 

Πεγή: ίδηα επεμεξγαζία ζηνηρείσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο πγρξεκαηνδνηνύκελσλ Γεκνζίσλ 

Έξγσλ 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα  4.2 νη Σξάπεδεο ζπκκεηείραλ ζηελ 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ πέληε έξγσλ παξαρψξεζεο κε έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 7-57%, ελψ 

ηα ππφινηπα θεθάιαηα πξνέξρνληαη θαηά θχξην ιφγν απφ ην δεκφζην θαη είλαη ηεο ηάμεσο ηνπ 

20-31% θαη έλα κηθξφ πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 6-12% πξνέξρεηαη απφ ηνπο ηδηψηεο. Σα έξγα 

γηα ηα νπνία νη πξνβιέςεηο δείρλνπλ φηη ζα έρνπλ απμεκέλα έζνδα απφ ηα δηφδηα θαηά ηελ 
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θαηαζθεπαζηηθή πεξίνδν έρνπλ κηθξφηεξν θφζηνο δαλεηζκνχ θαη κηθξφηεξε ζπκκεηνρή ηνπ 

δεκνζίνπ. Έηζη, γηα ηελ Ηφληα θαη Οιχκπηα νδφ νη πξνβιέςεηο ησλ εζφδσλ απφ ηα έζνδα ησλ 

δηνδίσλ είλαη πςειά κε κεξίδην ζπκκεηνρήο ζηε ρξεκαηνδφηεζε 56,55% γηα ηελ Ηφληα νδφ 

θαη 32,12% γηα ηελ Οιχκπηα νδφ. Σα ιηγφηεξα έζνδα  απφ δηφδηα πξνβιέπνληαη ζηνπο 

απηνθηλεηφδξνκνπο Μνξέαο κε 10,38% θαη Δ65 κε 2,58%, γηα ηνπο νπνίνπο πξνβιέπεηαη 

αληίζηνηρα κεγάινο δαλεηζκφο απφ ηξάπεδεο (μέλα θεθάιαηα) πνπ θηάλνπλ ην 50% θαη 

παξαπάλσ. Παξαηεξείηαη ινηπφλ ε κεγάιε ζπκκεηνρή ησλ Σξαπεδψλ ζηε ρξεκαηνδφηεζε/ 

δαλεηζκφ θαη ζηηο πέληε ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο κε εμαίξεζε ηε ζχκβαζε παξαρψξεζεο ηεο 

Ηφληαο νδνχ. Γειαδή, αλ εμαηξεζεί ε ζπκκεηνρή ησλ ηξαπεδψλ ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ 

απηνθηλεηφδξνκνπ ηεο Ηφληαο νδνχ πνπ είλαη ηεο ηάμεσο ηνπ 7,20%, ηα ππφινηπα έξγα 

εμαζθαιίδνπλ ηα θεθάιαηα ηνπο απφ ηηο ηξάπεδεο ζε πνζνζηφ πνπ θπκαίλεηαη απφ 40,39 ζε 

57,08%. 

ην Γξάθεκα 4.1, πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη ζπκκεηνρέο ησλ εκπνξηθψλ 

ηξαπεδψλ αιιά θαη ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ(ΔΣΔπ) ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

πέληε ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο απηνθηλεηφδξνκσλ θαηά ηελ εκέξα παξαρψξεζεο ησλ 

ζπκβάζεσλ, ζε εθαηνκκχξηα επξψ.  

 

Πεγή: Ηδία επεμεξγαζία δεδνκέλσλ Γεληθήο Γξακκαηείαο πγρξεκαηνδνηνύκελσλ Έξγσλ 
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Γξάθεκα 4.1 : Πνζνζηό ζπκκεηνρήο ηξαπεδώλ ζην ρξεκαηνδνηηθό ζρήκα ησλ πέληε 

ζπκβάζεσλ παξαρώξεζεο απηνθηλεηόδξνκσλ 

πκκεηείραλ 49 ηξάπεδεο ζπλνιηθά ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ απηνθηλεηφδξνκσλ απφ 

ηηο νπνίεο νη 14 είλαη Διιεληθέο ελψ κεγάιν είλαη ην ελδηαθέξνλ ζηελ επέλδπζε ησλ 

Διιεληθψλ απηνθηλεηφδξνκσλ ησ μέλσλ ηξαπεδψλ. Σηο πξψηεο 8 ζέζεηο κε ηα κεγαιχηεξα 

πνζά ζηα ρξεκαηνδνηηθά ζρήκαηα θαη ησλ πέληε απηνθηλεηφδξνκσλ θαηέρνπλ νη Διιεληθέο 

ηξάπεδεο. Σε κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή, αλ εμαηξεζεί ην πνζφ ηεο  Δπξσπατθήο Σξάπεδαο 

Δπελδχζεσλ απφ ηε ζπλνιηθή ρξεκαηνδφηεζε, απφ ηηο εκπνξηθέο ηξάπεδεο ζην 

ρξεκαηνδνηηθφ ζρήκα ησλ απηνθηλεηφδξνκσλ θαηέρεη ε Σξάπεδα Πεηξαηψο κε κεξίδην 

ζπκκεηνρήο 8,54% θαη πνζφ ησλ 264.956.567,50επξψ, αθνινπζεί ε Δζληθή Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο κε 6,61% θαη πνζφ 205.119.167,96επξψ, ε Αγξνηηθή Σξάπεδα κε πνζνζηφ ζηε 

ζπλνιηθή ρξεκαηνδφηεζε 6,37% θαη πνζφ 197.528.440,40επξψ θαη ε Δκπνξηθή Σξάπεδα κε 

6,28% κεξίδην ζπκκεηνρήο ζην ζπλνιηθφ πνζφ δαλεηζκνχ ησλ ηξαπεδψλ θαη πνζφ 

194.883.569,76επξψ. ηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ ζρεκάησλ βξίζθνληαη ε 

Attica Bank κε πνζνζηφ 2% θαη πνζφ 33.053.691,30επξψ ε HVB Athens κε 0,73 % θαη 

28.678.828,52επξψ θαη ε Hellenic Public Bank Ltd. κε 0,73% θαη 14.800.908,99επξψ.  

Μεγάιν ήηαλ ην ελδηαθέξνλ ησλ μέλσλ ηξαπεδψλ ζηελ επέλδπζε ησλ Διιεληθψλ 

απηνθηλεηφδξνκσλ ζπκκεηέρνληαο ζηα ρξεκαηνδνηηθά ζρήκαηα 35 μέλεο ηξάπεδεο. Έηζη ζηηο 

πξψηεο ζέζεηο ηεο ζπλνιηθήο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ απηνθηλεηφδξνκσλ είλαη ε DekaBank 

Deutsche Girozentrale κε 3,93% θαη 122.180.262,69επξψ, ε FORTIS BANK, S.A. 

SUCURSAL EN ESPANA κε 3,36% θαη 104.574.142,00επξψ θαη ε BANCO ESPIRITO 

SANTO S.A., LONDON BRANCH κε πνζνζηφ 3,01% θαη 93.734.316,00επξψ. 

 

4.2.2 ελάξηα Σξαπεδώλ 

Καηά ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ησλ ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο έγηλαλ θάπνηα 

ζελάξηα απφ ηηο ηξάπεδεο γηα ηνπο ηέζζεξηο απφ ηνπο πέληε απηνθηλεηφδξνκνπο γηα ηε κείσζε 

ηεο θπθινθνξίαο, γηα ηε κέζε δηάξθεηα δσήο ησλ δαλείσλ θαη ηα ζπλνιηθά έζνδα. Αξρηθά 

έγηλε ην βαζηθφ θαη ρακειφ ζελάξην θαηά ηελ εκέξα ππνγξαθήο θάζε έξγνπ θαη ην 2011 ην 

ζπκβαηηθφ κνληέιν δείρλνληαο ην πφζν ιάζνο είραλ γίλεη νη πξνβιέςεηο ην 2007 πξηλ ηελ 

νηθνλνκηθή θξίζε. Σα ζελάξηα ησλ ηξαπεδψλ γηα ηνλ απηνθηλεηφδξνκν Αηγαίνπ, ηελ Ηφληα 
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νδφ, ηεο Οιπκπίαο νδνχ θαη ηνπ απηνθηλεηφδξνκνπ Κεληξηθήο  Διιάδαο παξνπζηάδνληαη 

ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

 

 

 ελάξηα Σξαπεδώλ θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ύκβαζεο ην 2007 θαη λέα ζελάξηα ην 2011   

 Βαζ

ηθό 

Υακ

ειό  

πκβαηηθ

ό 

Μνληέιν 

/ 

Μεησκέλ

ε 

Κπθινθν

ξία / 

Τπνθαηά

ζηαζε 

Παξ/ρνπ 

Βαζ

ηθό  

Υακ

ειό  

πκβαηηθ

ό 

Μνληέιν 

/ 

Μεησκέλ

ε 

Κπθινθν

ξία / 

Τπνθαηά

ζηαζε 

Παξ/ρνπ 

Βαζ

ηθό  

Υακ

ειό  

πκβαηηθ

ό 

Μνληέιν 

/ 

Μεησκέλ

ε 

Κπθινθν

ξία / 

Τπνθαηά

ζηαζε 

Παξ/ρνπ 

Βαζ

ηθό  

Υακ

ειό  

 

 ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΓΡΟΜΟ

 ΑΗΓΑΗΟΤ  

ΟΛΤΜΠΗΑ ΟΓΟ ΗΟΝΗΑ ΟΓΟ  ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΓ

ΡΟΜΟ 

ΚΔΝΣΡΗΚΖ 

ΔΛΛΑΓΑ  

ελάξηα  1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Μείσζε 

εζφδσλ 

θπθινθνξία

ο ζε ζρέζε 

κε ηελ 

πξφβιεςε 

θαηά ηελ 

ππνγξαθή 

ηεο 

χκβαζεο  

-  -20% -39% -  -10% -45% -  -14% -42% -  -23% -

44

% 

Πεξηζψξην 

δαλεηζκνχ  

90 90 90 95 94 95 95 95 95 105 105 105 

Απφδνζε 

(IRR) ηδίσλ 

θεθαιαίσλ 

Παξαρσξε

ζηνχρνπ  

9 2  15,1 -  16,40% 7,9 -  - 8,3 2,7  

Μέζε δσή 

θπξίνπ 

δαλείνπ 

(ρξφληα)  

17,6 17,6 14,5 12,5 12,5 13 10,3

5 

10,1

7 

9,91 15,2 17,3 15,

2 

πλνιηθά 

έζνδα 

θπθινθνξία

ο ζε 

ηξέρνπζεο 

ηηκέο 

6.26

5 

5.00

0 

3.828 14.4

34 

12.9

27 

7.886 14.0

38 

12.0

53 

8.194 2.68

4 

2.07

0 

1.5

04 
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Έζνδα 

Γεκνζίνπ 

(εθαη. €) 

ηξέρνπζεο 

ηηκέο 

3.30

0 

2.50

3 

1.348 9.53

6 

8.60

2 

2.559 10.8

96 

9.45

9 

4.400 1.64

7 

1.64

7 

164

7 

Πίλαθαο 4.3: ελάξηα ηξαπεδώλ απηνθηλεηόδξνκσλ 

Απφ φηη παξαηεξνχκε απφ ηνλ πίλαθα ηα πξψηα ζελάξηα 1 θαη 2 πνπ έγηλαλ αξρηθά 

απφ ηεο ηξάπεδεο ζηηο ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο ην 2007 δελ είραλ θακία ζρέζε κε ηα αιεζηλά 

πνζνζηά θαη ηηκέο πνπ πξνέθπςαλ ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Σα πνζνζηά κείσζεο ηεο 

θπθινθνξίαο  είραλ ζρεδφλ παξαπάλσ απφ 50% κείσζε ζρεδφλ ζε φια ηα έξγα αθφκε θαη 

απφ ηα ρακειά ζελάξηα πξνβιέςεσλ. Έηζη, ηα έζνδα ηνπ Γεκνζίνπ απφ ηα δηφδηα ήηαλ 

κεησκέλα θαηά 50% απφ ηηο αξρηθέο πξνβιέςεηο. πλεπψο, ιφγσ ηεο θχζεσο ησλ έξγσλ, 

φπνπ νη ηξάπεδεο  ηηο κφλεο εγγπήζεηο πνπ έρνπλ γηα ηα θεθάιαηα ηνπο είλαη ηα έζνδα απφ ηα 

δηφδηα ησλ απηνθηλεηφδξνκσλ θαη ηηο εγγπήζεηο ηνπ δεκνζίνπ, νη ηξάπεδεο δηέηξεραλ 

κεγάινπο θηλδχλνπο θαη δήηεζαλ εγγπήζεηο, αχμεζε ησλ πεξηζσξίσλ ζηα δάλεηα θαη 

επαλαδηαπξαγκάηεπζε ησλ φξσλ ησλ ζπκβάζεσλ. Με απνηέιεζκα λα αζθεζεί κεγάιε πίεζε 

απφ ηηο ηξάπεδεο πξνο ηνλ δεκφζην ηνκέα. 

 

4.3 Δμέιημε ησλ ζπκβάζεσλ παξαρώξεζεο παξνύζα θαηάζηαζε 

Όηαλ ην 2007 ππεγξάθεζαλ νη ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο ησλ έξγσλ, ππήξρε 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Οη Σξάπεδεο αμηνιφγεζαλ ηα έξγα παξαρψξεζεο σο «αζθαιείο 

επελδχζεηο», κε απνηέιεζκα ηα επηηφθηα δαλεηζκνχ ησλ παξαρσξεζηνχρσλ λα θπκαίλνληαη 

ζε ρακειά επίπεδα, ηεο ηάμεο ηνπ 1% πάλσ απφ ην επηηφθην βάζεο. Δπίζεο, νη ηφηε 

εθηηκήζεηο ησλ παξαρσξεζηνχρσλ γηα ηνλ θπθινθνξηαθφ θφξην θαη ηα αλακελφκελα έζνδα 

ήηαλ ηδηαίηεξα αηζηφδνμεο θαη ζε βάζνο ηξηαθνληαεηίαο ηα θαζαξά έζνδα γηα ην Γεκφζην ζα 

ήηαλ ηεο ηάμεο ησλ 20 δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ. 

Ζ θξίζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ε ζπλαθφινπζε θαηάξξεπζε ησλ εζφδσλ ησλ 

έξγσλ ήηαλ ηέηνηαο έθηαζεο πνπ ήηαλ αδχλαην λα πξνβιεθζνχλ ηέηνηεο κεηαβνιέο ζηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά δεδνκέλα ησλ Αξρηθψλ πκβάζεσλ Παξαρψξεζεο. Οη πξνβιέςεηο 

εζφδσλ πνπ εθηηκήζεθαλ απφ ηνπο παξαρσξεζηνχρνπο είλαη κεησκέλεο θαηά 40%  κε 45 % 

ζε ζρέζε κε εθείλεο ηνπ αξρηθνχ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κνληέινπ ηεο έλαξμεο Παξαρψξεζεο. 

Δλψ, ε θαζπζηέξεζε πινπνίεζεο ησλ έξγσλ κείσζε αθφκα πεξηζζφηεξν ηα έζνδα.  Ζ έθδνζε 

λέσλ αδεηψλ θπθινθνξίαο ζεκείσζε κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 75% ην 2013 ζε ζρέζε κε ην 
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2012, ε κείσζε ηεο θπθινθνξίαο ζηνπ απηνθηλεηφδξνκνπο πνπ βξηζθφηαλ ζε ηζρχ νη 

ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο ήηαλ ε θαηαθφξπθε πηψζε ησλ πξαγκαηηθψλ αιιά θαη ησλ 

πξνβιεπφκελσλ εζφδσλ ησλ έξγσλ, πνπ πξνεξρφηαλ θπξίσο απφ ηελ είζπξαμε ησλ δηνδίσλ 

ηειψλ. ε ζπλδπαζκφ κε ηελ έιιεηςε ξεπζηφηεηαο ησλ ηξαπεδψλ θαη ηε κεγάιε άλνδν ζην 

θφζηνο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπο ιφγσ ηεο δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο νδήγεζαλ ζηελ 

αδπλακία πεξαηηέξσ δαλεηνδφηεζεο ησλ απηνθηλεηφδξνκσλ επί ηε βάζεη ησλ πθηζηάκελσλ 

δαλεηαθψλ ζπκβάζεσλ θαη θαηά ζπλέπεηα δηαθνπή ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ ησλ 

έξγσλ.  

ηνλ πίλαθα 4.4 παξνπζηάδνληαη νη ρξεκαηνδνηηθέο αλάγθεο ησλ ζπκβάζεσλ 

παξαρψξεζεο ζπλνιηθά ησλ πέληε έξγσλ, κε πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ 

απνδεκηψζεσλ ησλ παξαρσξεζηνχρσλ. Γειαδή, αλαιχνληαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ Γεκνζίνπ 

έλαληη ησλ ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο γηα ηελ πεξίνδν 2007 κε 2014: 

 

Πίλαθαο 4.4: Τπνρξεώζεηο δεκνζίνπ έλαληη ζπκβάζεσλ παξαρώξεζεο γηα ηελ πεξίνδν 

2007 κε 2014 

ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΓΖΜΟΗΟΤ ΔΝΑΝΣΗ ΤΜΒΑΔΩΝ 

ΠΑΡΑΥΩΡΖΖ  

ΔΣΖ ΔΣΖΗΔ ΑΘΡΟΗΣΗΚΔ  ΠΟΟΣΟ  

2007  54.436.998,78  54.436.998,78  1,67%  

2008  252.754.075,51  307.191.074,29  9,40%  

2009  614.514.100,79  921.705.175,08  28,21%  

2010  398.259.005,09  1.319.964.180,17  40,39%  

2011  771.901.850,00  2.091.866.030,17  64,01%  

2012  215.531.075,92  2.307.397.106,09  70,61%  

2013  550.429.700,00  2.857.826.806,09  87,45%  

2014  410.000.000,00  3.267.826.806,09  100,00%  

ΤΝΟΛΟ  3.267.826.806,09  

Πεγή: Γεληθή Γξακκαηεία πγρξεκαηνδνηνύκελσλ Έξγσλ, 2011 

 Σν Γεκφζην έρεη θαηαβάιεη ζπλνιηθά ηε Υξεκαηνδνηηθή πκβνιή, απαιινηξηψζεηο 

θιπ. γηα ηελ πεξίνδν 2007 κε 2010 ην πνζφ ησλ 1.319.000.000 επξψ θαη πξέπεη λα θαηαβάιεη 
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γηα ηελ πεξίνδν 2011 κε 2014 ην πνζφ ησλ 1.947.000.000επξψ (Γεληθή Γξακκαηεία 

πγρξεκαηνδνηνχκελσλ Έξγσλ, 2011).  

ην Γξάθεκα 4.2, παξνπζηάδνληαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ Γεκνζίνπ πξνο ηηο ζπκβάζεηο 

παξαρψξεζεο αζξνηζηηθά. Παξαηεξείηαη ε κεγάιε αχμεζε δηαρξνληθά ησλ ππνρξεψζεσλ 

εηδηθφηεξα κεηά ην 2008 θαη ηελ αδπλακία θάιπςεο ηνπο, μεθηλψληαο κε ππνρξεψζεηο 

54.436.998,78επξψ ην 2007, θαηαιήγνληαο ζε 3.267.826.806,09 επξψ γηα ην 2014. 

 

Πεγή: ίδηα επεμεξγαζία δεδνκέλσλ Γεληθήο Γξακκαηείαο ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ Έξγσλ, 

2011 

Γξάθεκα 4.2: Τπνρξεώζεηο Γεκνζίνπ πξνο ηηο ζπκβάζεηο παξαρώξεζεο γηα ηελ 

πεξίνδν 2007 κε 2014 

 

ηα ηέιε ηνπ 2013 κεηά απφ ηξία ρξφληα πνπ έγηλε ην «πάγσκα» ησλ ζπκβάζεσλ 

παξαρψξεζεο ησλ κεγάισλ νδηθψλ αμφλσλ άξρηζε ιίγν λα αλαηξέπεηαη ην νηθνλνκηθφ θιίκα 

ζηελ Διιάδα θαη έγηλαλ θάπνηα βήκαηα αλάπηπμεο δίλνληαο κηα αλάζα αηζηνδνμίαο. 

πκθψλα κε άξζξν ηεο ηζηνζειίδαο www.ypodomes.com ε Βνπιή ηέινο ηνπ 2013 ςήθηζε 

ππέξ ζην «μεπαγψκα» ησλ ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο κεγάισλ δεκνζίσλ έξγσλ έηζη, δφζεθε 

ην «πξάζηλν θσο» γηα ηελ επαλεθθίλεζε ησλ κεγάισλ νδηθψλ αμφλσλ, φπνπ είραλ παγψζεη 

απφ ηα κηζά ηνπ 2010, θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ ηεζζάξσλ απηνθηλεηνδξφκσλ ηεο Ηνλίαο Οδνχ, 

ηεο Κεληξηθήο Διιάδαο (Δ65), ηεο Οιπκπίαο Οδνχ, φπσο θαη ηνπ απηνθηλεηνδξφκνπ Αηγαίνπ. 

http://www.ypodomes.com/
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Ζ ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ ΔΣΔπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο 

πφξνπο 1,2 δηζ. επξψ πνπ ζα πξνέιζνπλ απφ ηελ αλαδηαλνκή ηνπ ΔΠΑ (ζεκείν-θιεηδί φηη ε 

Κνκηζηφλ επηηξέπνληαο ηελ αλαζεψξεζε ησλ έξγσλ ηνπ ΔΠΑ πξνθεηκέλνπ λα 

εμαζθαιηζηνχλ νη αλαγθαίνη πφξνη), ζπλ ηηο απνδεκηψζεηο θ.ιπ., θιείλεη νπζηαζηηθά ην 

ρξεκαηνδνηηθφ θελφ ησλ ηεζζάξσλ νδηθψλ αμφλσλ πνπ νθείιεηαη ζηε δηαθνπή ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο απφ μέλα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα 

χκθσλα κε  ην άξζξν ηεο ηζηνζειίδαο  www.imerisia.gr ηνλ Απξίιην ηνπ 2014, 

αλαθέξεηαη φηη μεθηλνχλ κέζα ζην επφκελν δηάζηεκα νη ηέζζεξηο κεγάινη απηνθηλεηφδξνκνη 

δεκηνπξγψληαο άκεζα 25.000 λέεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη κεζνπξφζεζκα πάλσ απφ 60.000 

ζέζεηο εξγαζίαο. Ζ επαλεθθίλεζε ησλ έξγσλ αλακέλεηαη φηη ζα ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε θαηά 

1,5% ηνπ ΑΔΠ. ν ππνπξγφο Αλάπηπμεο Κσζηήο Υαηδεδάθεο θαη ν αλαπιεξσηήο ππνπξγφο 

ηαχξνο Καινγηάλλεο αλαθνίλσζαλ ηελ επίηεπμε ηεο ηειηθήο ζπκθσλίαο κε ηελ νπνία 

επηηπγράλεηαη ε επαλεθθίλεζε ησλ εδψ θαη δπν ρξφληα παγσκέλσλ έξγσλ ζηνπο ηέζζεξηο 

νδηθνχο άμνλεο ηεο Οιπκπίαο Οδνχ, ηνπ Απηνθηλεηνδξφκνπ Αηγαίνπ, ηεο Ηφληαο Οδνχ θαη 

ηνπ Δ-65. Ζ ηειηθή ζπκθσλία πξνβιέπεη ηελ πινπνίεζε ζε πξψηε θάζε ηνπ 80% ησλ έξγσλ 

κε ην νπνίν ζα θαιπθζεί ην 95% ηνπ θπθινθνξηαθνχ θφξηνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ έσο ην 

ηέινο ηνπ 2015 ζα έρνπλ νινθιεξσζεί: 

 

 ν άμνλαο Διεπζίλα-Κφξηλζνο-Πάηξα (Οιπκπία Οδφο) 

 

 ν άμνλαο Μαιηαθφο-Δγλαηία (Απηνθηλεηφδξνκνο Αηγαίνπ) 

 

 ν άμνλαο Αληίξξην-Ησάλληλα (Ηφληα Οδφο) 

 

 ην πέηαιν ηνπ Μαιηαθνχ θαη ην ηκήκα Σξίθαια-Ξπληάδα (Δ-65). 

 

Γηα ην κέιινλ κεηαηίζεληαη ηα εμήο ηκήκαηα: 

 

 Πάηξα-Πχξγνο-Σζαθψλα ηεο Οιπκπίαο Οδνχ 

 

 Σξίθαια - Δγλαηία θαη Λακία-Ξπληάδα ηνπ Δ-65. 

 

 ηνπο  κεγάινπο απηνθηλεηφδξνκνπο ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ν νδηθφο άμνλαο 

Μνξέαο (Κφξηλζνο-Σξίπνιε- Καιακάηα) ν νπνίνο φκσο δελ αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα θαη 

βξίζθεηαη ζε ζηάδην νινθιήξσζεο. χκθσλα κε ηελ εγεζία ηνπ ππνπξγείνπ Αλάπηπμεο, ηα 

έξγα ζα μεθηλήζνπλ ρσξίο ηηο εθθξεκφηεηεο ησλ νηθνλνκηθψλ δηεθδηθήζεσλ ηνπ 

παξειζφληνο. Διιεληθφ δεκφζην θαη παξαρσξεζηνχρνη ζπκθψλεζαλ ηειηθά ζε απνδεκηψζεηο 

χςνπο 353 εθαη. επξψ ελψ νη αξρηθέο δηεθδηθήζεηο ήηαλ πάλσ απφ 700 εθαη. επξψ. Σν πνζφ 
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ηεο ηειηθήο ζπκθσλίαο είλαη κηθξφηεξν θη απφ απηφ πνπ εηζεγήζεθε ν αλεμάξηεηνο 

κεραληθφο (473 εθαη. επξψ). Παξάιιεια, ζπλερίδεηαη ε δηαπξαγκάηεπζε κε ηηο ηξάπεδεο πνπ 

ρξεκαηνδνηνχλ ηα έξγα. χκθσλα κε ηελ θπβέξλεζε, έρεη επέιζεη ζπκθσλία κε ηηο 

πεξηζζφηεξεο θαη εθθξάδεηαη αηζηνδνμία φηη ζχληνκα ζα ζπκθσλήζεη ην ζχλνιν απηψλ. ε 

θάζε πεξίπησζε πάλησο, ην δεκφζην πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη ην ρξεκαηνδνηηθφ θελφ ζα 

ελεξγνπνηήζεη ην δάλεην 650 εθαη. επξψ πνπ έρεη ζπκθσλεζεί κε ηελ ΔΣΔπ θαη ην νπνίν 

αθνξά απζηεξά ηελ νινθιήξσζε ησλ απηνθηλεηνδξφκσλ. 

 

Ζ δαπάλε θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ, κε βάζε ηηο ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο πνπ 

ππνγξάθεθαλ, ζα θαιπθζεί θαηά ην ήκηζπ πεξίπνπ απφ ηδησηηθά θεθάιαηα (ίδηα θεθάιαηα θαη 

δάλεηα) θαη θαηά ην ππφινηπν απφ δεκφζηνπο πφξνπο (Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, 

θνηλνηηθά θνλδχιηα, έζνδα απφ δηφδηα ηέιε). Σν άζξνηζκα ησλ αλαγθαίσλ πφξσλ γηα ηελ 

πεξίνδν θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ αλέξρεηαη ζηα 8600 εθαη. επξψ πεξίπνπ (Αηηηνινγηθέο 

εθζέζεηο ζηα ζρέδηα λφκνπ θχξσζεο ησλ ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο, 2013 ). 

 

4.4 ύκβαζε παξαρώξεζεο Ηόληαο Οδνύ 

 

4.4.1  ηνηρεία έξγνπ 

 χκθσλα κε ην Ν.3555/2007 (ΦΔΚ Α΄81) ην 2007 παξνπζηάζηεθε ε ζχκβαζε 

παξαρψξεζεο έξγνπ ηεο Ηφληαο νδνχ. Ζ χκβαζε Παξαρψξεζεο ππνγξάθεθε ζηηο 19-12-

2006 θαη ελεξγνπνηήζεθε (Ζκέξα Έλαξμεο Παξαρψξεζεο - ΖΔΠ) ζηηο 19-12-2007. ηελ 

παξαρσξεζηνχρν εηαηξεία ζπκκεηέρνπλ νη αθφινπζεο εηαηξείεο κε ηα αληίζηνηρα πνζνζηά: 

Πίλαθαο 4.5: Μέηνρνη ηεο εηαηξείαο παξαρώξεζεο ηνπ απηνθηλεηόδξνκνπ ηεο Ηόληαο 

νδνύ: 

CINTRA S.A. 33,34% 

ΓΔΚ- ΣΔΡΝΑ Α.Δ. 33,33% 

IRIDIUM 1,33% 

ACS 23,00% 

DRAGADOS S.A. 9,00% 
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4.4.2 Υξεκαηνδόηεζε έξγνπ θαη ν ξόινο ησλ ηξαπεδώλ 

ηνλ πίλαθα 4.6 παξνπζηάδνληαη νη πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ απηνθηλεηφδξνκνπ ηεο 

Ηφληαο νδνχ φπνπ, ην 57,15% ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηα αλακελφκελα έζνδα απφ ηα δηφδηα, 

ην 23,30% απφ ηε ρξεκαηνδνηηθή ζπκβνιή δεκνζίνπ, ην 7,1% απφ θχξηα δάλεηα ηξαπεδψλ 

θαη ην 12,43% απφ ην κεηνρηθφ θεθάιαην θαη δεπηεξνγελή δάλεηα επζχλεο κεηφρσλ 

παξαρσξεζηνχρνπ. 

Πίλαθαο 4.6: Πεγέο ρξεκαηνδόηεζεο έξγνπ Ηόληαο νδνύ 

Μεηνρηθφ θεθάιαην θαη Γεπηεξνγελή Γάλεηα 

επζχλεο κεηφρσλ παξαρσξεζηνχρνπ 

192.000.000  

Υξεκαηνδνηηθή πκβνιή Γεκνζίνπ 360.000.000  

Αλακελφκελα έζνδα δηνδίσλ πεξηφδνπ 

θαηαζθεπήο 

883.000.000  

Κχξην Γάλεην Δκπνξηθψλ ηξαπεδψλ 

 

109.600.000  

πλνιηθέο Πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο Πεξηφδνπ 

Μειεηψλ -Καηαζθεπψλ 

1.545.000.000  

 

ην γξάθεκα 4.3, παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ησλ ηξαπεδψλ ζην 

δαλεηζκφ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ απηνθηλεηφδξνκνπ ηεο Ηφληαο νδνχ ηελ εκέξα παξαρψξεζεο 

ηεο ζχκβαζεο.  πκκεηέρνπλ ζπλνιηθά 14 ηξάπεδεο φπνπ νη 8 είλαη ειιεληθέο ηξάπεδεο κε 

κεξίδην ζπκκεηνρήο 57,60% θαη νη 6 είλαη μέλεο ηξάπεδεο κε κεξίδην ζπκκεηνρήο 42,40%. 
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Πεγή: Ηδία επεμεξγαζία δεδνκέλσλ Γεληθήο Γξακκαηείαο πγρξεκαηνδνηνύκελσλ Έξγσλ 

Γξάθεκα 4.3 : Πνζνζηό ζπκκεηνρήο ηξαπεδώλ ζην δαλεηζκό ηνπ απηνθηλεηόδξνκνπ ηεο 

Ηόληαο νδνύ: 

ην γξάθεκα 4.4, παξνπζηάδνληαη νη ζπκκεηνρέο ησλ ηξαπεδψλ ζηε ρξεκαηνδφηεζε 

ηνπ απηνθηλεηφδξνκνπ Ηφληαο νδνχ ζε εθαηνκκχξηα επξψ.  
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Πεγή: ίδηα επεμεξγαζία δεδνκέλσλ 

Γξάθεκα 4.4: πκκεηνρή ησλ ηξαπεδώλ ζηελ ρξεκαηνδόηεζε ηνπ απηνθηλεηόδξνκνπ 

Ηόληαο νδνύ ζε εθαηνκκύξηα επξώ. 

Παξαηεξείηαη φηη κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ απηνθηλεηφδξνκνπ 

ηεο Ηφληαο νδνχ έρεη ε FORTIS BANK κε 10.938.080επξψ ελψ, κηθξφηεξε ζπκκεηνρή ησλ 

ηξαπεδψλ BANCA INFRAESTRUTTURE θαη CAJA AHORROS Y MONTE DE PIEDAD 

κε 4.789.520επξψ ε θάζε κηα. 

 

4.4.3 Δμέιημε ηνπ έξγνπ θαη παξνύζα θαηάζηαζε 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ε θξίζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ε ζπλαθφινπζε 

θαηάξξεπζε ησλ εζφδσλ ησλ έξγσλ ήηαλ ηέηνηαο έθηαζεο πνπ ήηαλ αδχλαην λα πξνβιεθζνχλ 

ηέηνηεο κεηαβνιέο ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά δεδνκέλα ησλ Αξρηθψλ πκβάζεσλ 

Παξαρψξεζεο. ε ζπλδπαζκφ κε ηελ έιιεηςε ξεπζηφηεηαο ησλ ηξαπεδψλ θαη ηε κεγάιε 

άλνδν ζην θφζηνο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπο ιφγσ ηεο δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο 

νδήγεζαλ ζηελ αδπλακία πεξαηηέξσ δαλεηνδφηεζεο ησλ απηνθηλεηφδξνκσλ επί ηε βάζεη ησλ 

πθηζηάκελσλ δαλεηαθψλ ζπκβάζεσλ θαη θαηά ζπλέπεηα δηαθνπή ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ 

εξγαζηψλ ησλ έξγσλ. Απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 2014 έγηλε ην «μεπάησκα» ησλ κεγάισλ 
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απηνθηλεηφδξνκσλ φπνπ είρε ζηακαηήζεη ε θχξηα θαηαζθεπή ηνπο απφ ην 2010. Οπφηε έγηλε 

ε εθθίλεζε ησλ εξγαζηψλ θαη ε ζπλέρηζε ηνπ απηνθηλεηφδξνκνπ ηεο Ηφληαο Οδνχ. χκθσλα 

κε ην ππνπξγείν Αλάπηπμεο, έρεη επέιζεη πξνθνξηθή ζπκθσλία κε ηηο ηξάπεδεο.  Οη 

απνδεκηψζεηο γηα ην έξγν ζα είλαη 90,5 εθαη. επξψ  θαη ην ρξεκαηνδνηηθφ θελφ ζα θαιπθζεί 

θπξίσο απφ ηα Γηαξζξσηηθά Σακεία, θαζψο θαη απφ ηνπο πφξνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Γεκφζησλ Δπελδχζεσλ αιιά θαη κέζσ δαλείνπ  ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο επελδχζεσλ. 

 

 

4.5 ύκβαζε Παξαρώξεζεο Οιπκπίαο Οδνύ 

 

4.5.1 ηνηρεία έξγνπ 

Ζ χκβαζε Παξαρψξεζεο ηεο Οιπκπίαο νδνχ ζχκθσλα κε ηνλ Ν.3621/07 (ΦΔΚ 

Α΄279), ππνγξάθεθε ηελ 24-7-2007 θαη ηέζεθε ζε ηζρχ ηελ 4-8-2008. Ο Απηνθηλεηφδξνκνο 

Διεπζίλα – Κφξηλζνο – Πάηξα – Πχξγνο – Σζαθψλα έρεη ζπλνιηθφ κήθνο 366 ρικ. Δλψ, ζηε 

ζχκβαζε παξαρψξεζεο πεξηιακβάλνληαη ε θαηαζθεπή, ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε λέσλ 

ηκεκάησλ απηνθηλεηνδξφκνπ ζε κήθνο 284ρικ, απφ ηελ Κφξηλζν ζηελ Πάηξα θαη απφ εθεί 

ζηνλ Πχξγν, ζηνλ Αιθεηφ θαη ζηελ Σζαθψλα, κε 29 ρικ. λέεο ζήξαγγεο θαη 8,5 ρικ. λέεο 

κεγάιεο γέθπξεο πάλσ απφ 270 αληζφπεδνπο θφκβνπο θαη δηαβάζεηο. Δπίζεο, πεξηιακβάλεηαη 

ε θαηαζθεπαζηηθή θαη ιεηηνπξγηθή αλαβάζκηζε ησλ 82 ρικ. ηνπ πθηζηάκελνπ 

απηνθηλεηφδξνκνπ απφ ηελ Διεπζίλα έσο ηελ Κφξηλζν θαη ηεο παξάθακςεο Πάηξαο. Οη 

Μέηνρνη ηεο εηαηξίαο Παξαρψξεζεο θαη ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ηνπο είλαη: 
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Πίλαθαο 4.7: Μέηνρνη ηεο εηαηξείαο παξαρώξεζεο ηνπ απηνθηλεηόδξνκνπ Οιύκπηαο 

νδνύ 

VINCI CONCESSIONS S.A.S. 29,90% 

HOCHTIEF PPP SOLUTIONS GmbH 17,00% 

ΑΚΣΩΡ ΠΑΡΑΥΩΡΖΔΗ Α.Δ. 17,00% 

J&P ΑΒΑΞ Α.Δ. 17,00% 

ΑΘΖΝΑ Α.Σ.Δ. 2,10% 

ΓΔΚ ΣΔΡΝΑ Α.Δ. 17,00% 

 

 

4.5.2 Υξεκαηνδόηεζε έξγνπ θαη ν ξόινο ησλ ηξαπεδώλ 

ηνλ πίλαθα 4.8 παξνπζηάδνληαη νη πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ απηνθηλεηφδξνκνπ ηεο 

Οιχκπηαο νδνχ φπνπ, ην 32,12% ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηα αλακελφκελα έζνδα απφ ηα 

δηφδηα, ην 20,66% απφ ηε ρξεκαηνδνηηθή ζπκβνιή δεκνζίνπ, ην 31,89% απφ θχξην δάλεην 

ησλ εκπνξηθψλ  ηξαπεδψλ θαη ην 6,83% απφ ην κεηνρηθφ θεθάιαην θαη δεπηεξνγελή δάλεηα 

επζχλεο κεηφρσλ παξαρσξεζηνχρνπ. Αθφκε ζπκκεηνρή ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ έρεη 

θαη ε Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ(ΔΣΔπ) κε κεξίδην ζπκκεηνρήο 6,81%. Παξαηεξείηαη 

ε κεγάιε ζπκκεηνρή ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Απηνθηλεηφδξνκνπ ηεο Οιπκπίαο νδνχ ησλ 

ηξαπεδψλ αθνχ ην πνζνζηφ ησλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ καδί κε ην πνζνζηφ ηεο Δπξσπατθή 

Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ(ΔΣΔπ) αμίδνπλ ην 40% ηεο ζπλνιηθήο ρξεκαηνδφηεζεο. 

Πίλαθαο 4.8: Πεγέο ρξεκαηνδόηεζεο έξγνπ 

Μεηνρηθφ θεθάιαην θαη Γεπηεξνγελή δάλεηα 

επζχλεο κεηφρσλ παξαρσξεζηνχρνπ 
€ 200.732.000 

Υξεκαηνδνηηθή πκβνιή Γεκνζίνπ € 607.057.525 

Αλακελφκελα έζνδα δηνδίσλ πεξηφδνπ 

θαηαζθεπήο 
€ 943.766.000 

Κχξην Γάλεην Δκπνξηθψλ Σξαπεδψλ € 937.000.000 

Κχξην Γάλεην ΔΣΔπ € 200.000.000 

ΤΝΟΛΟ € 2.938.282.791 
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ην γξάθεκα 4.5, παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ησλ ηξαπεδψλ ζηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηνπ απηνθηλεηφδξνκνπ Οιπκπίαο νδνχ. πκκεηέρνπλ ζην δαλεηζκφ 25 

ηξάπεδεο απφ ηηο νπνίεο νη 14 είλαη μέλεο ηξάπεδεο κε κεξίδην ζπκκεηνρήο 52,10 % θαη νη 11 

είλαη ειιεληθέο ηξάπεδεο κε κεξίδην ζπκκεηνρήο 47,60%. Παξαηεξείηαη ην κεγάιν 

ελδηαθέξνλ ηνλ μέλσλ επελδπηηθψλ ηξαπεδψλ ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν. 

 

Πεγή: ίδηα επεμεξγαζία δεδνκέλσλ 

Γξάθεκα 4.5: Πνζνζηό ζπκκεηνρήο ησλ ηξαπεδώλ ζηε ρξεκαηνδόηεζε ηνπ 

απηνθηλεηόδξνκνπ Οιπκπίαο νδνύ 

ην γξάθεκα 4.6, παξνπζηάδνληαη νη ζπκκεηνρέο ησλ ηξαπεδψλ ζηε ρξεκαηνδφηεζε 

ηνπ απηνθηλεηφδξνκνπ ηεο Οιχκπηαο νδνχ ζε εθαηνκκχξηα επξψ: 
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Πεγή: ίδηα επεμεξγαζία δεδνκέλσλ 

Γξάθεκα 4.6: πκκεηνρή ησλ ηξαπεδώλ ζην δαλεηζκό ηνπ απηνθηλεηόδξνκνπ Οιπκπίαο 

νδνύ ζε εθαηνκκύξηα επξώ. 

Απφ ην άλσ γξάθεκα βιέπνπκε φηη ε Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ ζπκκεηέρεη κε 

€200.000.000 επξψ, αθνινπζεί ε ATE Bank κε € 87.818.726,67επξψ έπεηηα, ε 

Commerzbank AG κε € 58.216.908,69 επξψ. Δλψ, ηηο κηθξφηεξεο ζπκκεηνρέο έρνπλ ε 

Societe Generale  κε € 2.960.181,80 επξψ θαη ε Calyon  € 6.907.090,86 επξψ. 

  

4.5.3 Δμέιημε ηνπ έξγνπ θαη παξνύζα θαηάζηαζε 

Ζ κείσζε ηνπ θπθινθνξηαθνχ θφξηνπ, ε νπνία έθηαζε ην 35% ην 4ν ηξίκελν ηνπ 

2011 ιφγσ ηεο χθεζεο θαη ηεο δξακαηηθήο αχμεζεο ηεο ηηκήο ησλ θαπζίκσλ, δεκηνχξγεζαλ 

έλα έιιεηκκα δηαζέζηκσλ πφξσλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ θαζψο ηα πξνβιεπφκελα 

έζνδα δηνδίσλ γηα ηελ πεξίνδν 2008-2014 κεηψζεθαλ θαηά αξθεηέο εθαηνληάδεο 

εθαηνκκχξηα επξψ. Δπηπιένλ, ε θαηάζηαζε έζεζε ζε δηαθχβεπζε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ έξγνπ λα 

παξέρεη επαξθείο δηαβεβαηψζεηο ζηηο δαλείζηξηεο ηξάπεδεο φηη ηα δάλεηα ηνπο ζα 

επηζηξαθνχλ. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ηα έζνδα δηνδίσλ νπζηαζηηθά «ελεξγνπνηνχλ» ηνπο 
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ππφινηπνπο πφξνπο ρξεκαηνδφηεζεο (δάλεηα απφ ηξάπεδεο, ζπκβνιή Γεκνζίνπ θαη 

Δπξσπατθήο Έλσζεο). Ζ θαηάζηαζε νδήγεζε ηνπ Γαλεηζηέο ηνπ έξγνπ ζηελ πξνζσξηλή 

αλαζηνιή ρξεκαηνδφηεζεο ηνλ Ννέκβξην 2010 έσο φηνπ βξεζεί κηα βηψζηκε ιχζε γηα ηελ 

εμηζνξξφπεζε ησλ ζπλνιηθψλ πφξσλ θαη εμφδσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο θαη ηελ 

παξνρή επαξθνχο αζθάιεηαο πξνο ηνπο Γαλεηζηέο γηα ηελ απνπιεξσκή ησλ δαλείσλ ηνπο. 

Γεδνκέλνπ φηη νη δαλεηζηέο αλέζηεηιαλ ηε ρξεκαηνδφηεζε ζηα ηέιε Ννεκβξίνπ 2010, 

ε θαηαζθεπή ζπλερίζηεθε κε ηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ εηαηξεηψλ. 

ήκεξα, ηνπο νθείινληαη πεξηζζφηεξα απφ 138 εθαη. επξψ εθηειεζκέλσλ θαη αλεμφθιεησλ 

έξγσλ. ην ζεκεξηλφ πεξηβάιινλ, φηαλ ν θχθινο εξγαζηψλ ηνπ ειιεληθνχ θαηαζθεπαζηηθνχ 

θιάδνπ έρεη κεησζεί θαηά 70%, απηή ε θαηάζηαζε δελ είλαη βηψζηκε θαη απνηειεί κηα κεγάιε 

επηβάξπλζε γηα ηηο εηαηξείεο. Ζ ζπλέρηζε ηεο θαηαζθεπήο κπνξεί λα αλακέλεηαη κφλν αθνχ 

εμνθιεζνχλ ζην αθέξαην ηα έξγα πνπ έρνπλ ήδε εθηειεζηεί (Γειηίν ηχπνπ Οιχκπηαο νδνχ, 

2012).  

Απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 2014 έγηλε ην «μεπάγσκα» ησλ κεγάισλ απηνθηλεηφδξνκσλ 

κεηά απφ δπν ρξφληα. Οπφηε έγηλε ε εθθίλεζε ησλ εξγαζηψλ θαη ε ζπλέρηζε ηνπ 

απηνθηλεηφδξνκνπ ηεο Οιπκπίαο Οδνχ. χκθσλα κε ην ππνπξγείν Αλάπηπμεο, έρεη επέιζεη 

ηειηθή ζπκθσλία κε ηηο ηξάπεδεο θαη ην ρξεκαηνδνηηθφ θελφ ζα θαιπθζεί θπξίσο απφ ηα 

Γηαξζξσηηθά Σακεία, θαζψο θαη απφ ηνπο πφξνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκφζησλ Δπελδχζεσλ 

αιιά θαη κέζσ δαλείνπ πνπ ρνξήγεζε ε Δπξσπατθή ηξάπεδα Δπελδχζεσλ. Οη απνδεκηψζεηο 

ζα είλαη χςνπο 130 εθαη. επξψ. 

 

4.6 ύκβαζε Παξαρώξεζεο Απηνθηλεηόδξνκνπ Αηγαίνπ 

4.6.1 ηνηρεία έξγνπ 

Σν έξγν πεξηιακβάλεη ηελ θαηαζθεπή λένπ απηνθηλεηφδξνκνπ ή ηελ αλαβάζκηζε ζε 

απηνθηλεηφδξνκν 229ρικ ηνπ νδηθνχ άμνλα Π.Α.Θ.Δ. απφ ηηο Ράρεο (Υ.Θ.240+300) έσο ην 

Κιεηδί (469+700). ήκεξα έρνπλ νινθιεξσζεί νη θαηαζθεπέο ζε 205ρικ θαη απνκέλεη λα 

νινθιεξσζεί ην ηκήκα Δπαγγειηζκφο – θνηίλα(κεγάιεο ζήξαγγεο Σεκπψλ θαη Πιαηακψλα). 

Ζ  χκβαζε Παξαρψξεζεο ηνπ απηνθηλεηφδξνκνπ Αηγαίνπ ή αιιηψο ηνπ Μαιηαθνχ-θιεηδί 

ζχκθσλα κε ηνλ Ν.3605/07 (ΦΔΚ Α΄168), ππνγξάθεθε ζηηο 28/6/2007 θαη ελεξγνπνηήζεθε 
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σο Ζκέξα Έλαξμεο Παξαρψξεζεο ε 5/3/2008. ηνλ παξαρσξεζηνχρν ζπκκεηέρνπλ νη 

αθφινπζεο εηαηξίεο κε ηα αληίζηνηρα πνζνζηά: 

 

Πίλαθαο 4.9: Μέηνρνη ηεο εηαηξείαο παξαρώξεζεο ηνπ απηνθηλεηόδξνκνπ 

Αηγαίνπ 

HOCHTIEF PPP SOLUTIONS GmbH 

(ΓΔΡΜΑΝΗΑ) 
35% 

ΔΛΛΑΚΣΩΡ  20% 

J & P ΑΒΑΞ ΑΔ  16,25% 

VINCI CONCESSIONS SAS (ΓΑΛΛΗΑ)  13,75% 

ΑΔΓΔΚ  10% 

ΑΘΖΝΑ ΑΣΔ  5% 

 

4.6.2 Υξεκαηνδόηεζε έξγνπ θαη ν ξόινο ησλ ηξαπεδώλ 

ηνλ πίλαθα 4.10 παξνπζηάδνληαη νη πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ απηνθηλεηφδξνκνπ 

Αηγαίνπ θαηά ηελ εκεξνκελία παξαρψξεζεο, ην 22,96% ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηα 

αλακελφκελα έζνδα απφ ηα δηφδηα, ην 22,73% απφ ηε ρξεκαηνδνηηθή ζπκβνιή δεκνζίνπ, ην 

43,85% απφ θχξην δάλεην ησλ εκπνξηθψλ  ηξαπεδψλ θαη ην 10,45% απφ ην κεηνρηθφ 

θεθάιαην θαη δεπηεξνγελή δάλεηα επζχλεο κεηφρσλ παξαρσξεζηνχρνπ. Παξαηεξείηαη ε 

κεγάιε ζπκβνιή ησλ ηξαπεδψλ ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ 

αλαιακβάλνληαο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ φινπ ηνπ έξγνπ. 

Πίλαθαο 4.10: Πεγέο ρξεκαηνδόηεζεο έξγνπ 

Μεηνρηθφ θεθάιαην θαη Γεπηεξνγελή δάλεηα 

επζχλεο κεηφρσλ παξαρσξεζηνχρνπ 

€136.300.000 

 

Υξεκαηνδνηηθή πκβνιή Γεκνζίνπ €296.482.410 

Αλακελφκελα έζνδα δηνδίσλ πεξηφδνπ 

θαηαζθεπήο 
€299.000.000 

Κχξην Γάλεην Δκπνξηθψλ Σξαπεδψλ €571.000.000 

ΤΝΟΛΟ €1.302.782.410 
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     ην γξάθεκα 4.7, παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ησλ ηξαπεδψλ ζηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Απηνθηλεηφδξνκνπ Αηγαίνπ: 

 

Πεγή: ίδηα επεμεξγαζία δεδνκέλσλ 

 

Γξάθεκα 4.7: Πνζνζηό ζπκκεηνρήο ησλ ηξαπεδώλ ζηε ρξεκαηνδόηεζε ηνπ 

Απηνθηλεηόδξνκνπ Αηγαίνπ 

πκκεηέρνπλ ζην δαλεηζκφ 14 εκπνξηθέο ηξάπεδεο απφ ηηο νπνίεο 8 είλαη Ξέλεο 

ηξάπεδεο κε κεξίδην ζπκκεηνρήο 47,22% θαη 6 Διιεληθέο κε κεξίδην ζπκκεηνρήο 52,78%25. 

Παξαηεξείηαη φηη απφ ηηο Διιεληθέο ηξάπεδεο κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ζηε ρξεκαηνδφηεζε 

θαηέρεη ε Σξάπεδα Πεηξαηψο κε 14% πεξίπνπ ελψ αθνινπζεί ε Δζληθή Σξάπεδα κε 9% 

πεξίπνπ. 

ην γξάθεκα 4.8, παξνπζηάδνληαη νη ζπκκεηνρέο ησλ ηξαπεδψλ ζηε ρξεκαηνδφηεζε 

ηνπ απηνθηλεηφδξνκνπ  Αηγαίνπ ζε εθαηνκκχξηα επξψ: 
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Πεγή: ίδηα επεμεξγαζία δεδνκέλσλ 

Γξάθεκα 4.8: πκκεηνρή ησλ ηξαπεδώλ ζηε ρξεκαηνδόηεζε ηνπ Απηνθηλεηόδξνκνπ 

Αηγαίνπ ζε εθαηνκκύξηα επξώ. 

Ζ Σξάπεδα Πεηξαηψο ζπκκεηέρεη κε 78.855.100 επξψ, αθνινπζεί ε ING BANK   κε 

59.269.800 επξψ έπεηηα, ε Commerzbank AG κε 59.785.644,00 επξψ. Δλψ, ηηο κηθξφηεξεο 

ζπκκεηνρέο έρνπλ ε Societe Generale  κε 3.939.900 επξψ θαη ε KfW-IPEX BANK κε 

11.876.800επξψ. 

 

4.6.3 Δμέιημε ηνπ έξγνπ θαη παξνύζα θαηάζηαζε 

Ζ θξίζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο  θαη νη κεγάιεο ζπλέπεηεο ηεο απφ ηε κία πιεπξά 

ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν φπσο ε έιιεηςε ξεπζηφηεηαο, ε αχμεζε ησλ θηλδχλσλ ηνπο, ε άλνδνο 

ηνπ θφζηνπο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπο νδήγεζαλ ζηελ αδπλακία πεξαηηέξσ δαλεηνδφηεζεο ησλ 

απηνθηλεηφδξνκσλ ζηηο ήδε πθηζηάκελεο δαλεηαθέο ζπκβάζεηο.  Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε 

κείσζε ηνπ θπθινθνξηαθνχ θφξηνπ, ιφγσ ηεο αχμεζεο ηεο ηηκήο ησλ θαπζίκσλ, 

δεκηνχξγεζαλ έλα έιιεηκκα δηαζέζηκσλ πφξσλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ θαζψο ηα 

πξνβιεπφκελα έζνδα δηνδίσλ ηελ πεξίνδν θαηαζθεπήο. Όια απηά ζε ζπλδπαζκφ κε ηα 
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κεγάια πξνβιήκαηα ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ εηαηξεηψλ είραλ σο απνηέιεζκα ηε δηαθνπή ησλ 

θαηαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ ησλ έξγσλ ην 2010. Απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 2014 έγηλε ην 

«μεπάγσκα» ησλ κεγάισλ απηνθηλεηφδξνκσλ κεηά απφ ηξία ρξφληα. πλεπψο, έγηλε ε 

εθθίλεζε ηνπ απηνθηλεηφδξνκνπ Αηγαίνπ. χκθσλα κε ην ππνπξγείν Αλάπηπμεο, έρεη επέιζεη 

ηειηθή ζπκθσλία κε ηηο ηξάπεδεο θαη ην ρξεκαηνδνηηθφ θελφ ζα θαιπθζεί θπξίσο απφ ηα 

Γηαξζξσηηθά Σακεία, θαζψο θαη απφ ηνπο πφξνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκφζησλ Δπελδχζεσλ 

αιιά θαη κέζσ δαλείνπ πνπ ρνξήγεζε ε Δπξσπατθή ηξάπεδα Δπελδχζεσλ. Οη απνδεκηψζεηο 

ζα είλαη χςνπο 59,50 εθαη. επξψ.  

 

4.7 ύκβαζε Παξαρώξεζεο Απηνθηλεηόδξνκνπ Κεληξηθήο Διιάδαο – 

E65 

 
  

4.7.1 ηνηρεία έξγνπ 
 

 Ο νδηθφο άμνλαο Δ65 έρεη εληαρζεί ζην Γηεπξσπατθφ Γίθηπν ΣΔΝ θαη είλαη 

απηνθηλεηφδξνκνο. Έρεη ραξαθηεξηζηεί σο έξγν εζληθήο ζεκαζίαο κε ηελ θνηλή απφθαζε 

ΟΑΠ/Φ10/νηθ/16360/ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο, Οηθνλνκηθψλ θαη Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. (ΦΔΚ Β 

1339/2006).Έρεη κήθνο 174ρικ. Ζ χκβαζε Παξαρψξεζεο πεξηιακβάλεη επίζεο ηε 

ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη εθκεηάιιεπζε ηνπ ηκήκαηνο ΠΑΘΔ απφ θάξθεηα (Υ.Θ. 

183+300) έσο Ράρεο (Υ.Θ. 240+300), κήθνπο 57ρικ. χκθσλα κε ην Ν.3597/07 (ΦΔΚ 

Α΄168), ε ζχκβαζε παξαρψξεζεο ηνπ απηνθηλεηφδξνκνπ Κεληξηθήο Διιάδαο-Δ65 

ππνγξάθεθε ζηηο 31-5-2007 θαη ηέζεθε ζε ηζρχ ζηηο 31-3-2008. ηνλ παξαρσξεζηνχρν 

δειαδή ζηελ εηαηξεία εηδηθνχ ζθνπνχ κε νλνκαζία «ΟΓΟ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.» 

ή «ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΟΓΟ Α.Δ», ζπκκεηέρνπλ νη αθφινπζεο εηαηξίεο κε ηα αληίζηνηρα πνζνζηά: 

 

Πίλαθαο 4.11 Μέηνρνη ηεο εηαηξείαο παξαρώξεζεο ηνπ Απηνθηλεηόδξνκνπ Κεληξηθήο 

Διιάδαο 

 

CINTRA S.A./ FERROVIAL  33,34%  

ΓΔΚ- ΣΔΡΝΑ Α.Δ.  33,33%  

IRIDIUM  1,33%  

DRAGADOS S.A.  32,00%  
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4.7.2    Υξεκαηνδόηεζε έξγνπ θαη ν ξόινο ησλ ηξαπεδώλ 

ηνλ πίλαθα 4.12,  παξνπζηάδνληαη νη πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ απηνθηλεηφδξνκνπ 

Κεληξηθήο Διιάδαο  θαηά ηελ εκεξνκελία παξαρψξεζεο, ην 2,54% ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ 

ηα αλακελφκελα έζνδα απφ ηα δηφδηα, ην 30,50% απφ ηε ρξεκαηνδνηηθή ζπκβνιή δεκνζίνπ, 

ην 15,40% απφ θχξην δάλεην ησλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ θαη ην 9,12% απφ ην κεηνρηθφ 

θεθάιαην θαη δεπηεξνγελή δάλεηα επζχλεο κεηφρσλ παξαρσξεζηνχρνπ. Δπίζεο, ην 42,45% ζα 

ρξεκαηνδνηεζεί απφ δάλεην πνπ απνπιεξψλεηαη κε ηελ επηδφηεζε ιεηηνπξγίαο. Παξαηεξείηαη 

ε κεγάιε ζπκβνιή ησλ ηξαπεδψλ ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ ην θχξην 

δάλεην θαη ην επηπιένλ δάλεην πνπ απνπιεξψλεηαη κε ηελ επηδφηεζε ιεηηνπξγίαο θαηέρνπλ ην 

57,08% ηεο ρξεκαηνδφηεζεο φινπ ηνπ έξγνπ. Μεγάιε επίζεο είλαη ε ζπκβνιή ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ δεκνζίνπ ελψ, ηα αλακελφκελα έζνδα απφ ηα δηφδηα πξνβιέπνληαη 

ειάρηζηα. Καηά ηα πξνβιεπφκελα ζην ρξεκαηννηθνλνκηθφ κνληέιν ηεο ζχκβαζεο 

παξαρψξεζεο, ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ θαηά ηελ πεξίνδν θαηαζθεπήο έρεη σο εμήο (ζε 

εθ. €): 

Πίλαθαο 4.12: Πεγέο ρξεκαηνδόηεζεο έξγνπ 

Μεηνρηθφ Κεθάιαην θαη Γεπηεξνγελή Γάλεηα 

επζχλεο κεηφρσλ  

€154.900.000  

Υξεκαηνδνηηθή πκβνιή Γεκνζίνπ (Υ)  €517.990.000  

Αλακελφκελα έζνδα δηνδίσλ πεξηφδνπ 

θαηαζθεπήο  

€43.070.000  

Κχξην Γάλεην  €261.540.000  

Γάλεην πνπ απνπιεξψλεηαη κε ηελ επηδφηεζε 

ιεηηνπξγίαο  

€721.000.000  

ΤΝΟΛΟ  1.698.500.000 

 

ην γξάθεκα 4.9, παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ησλ ηξαπεδψλ ζηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Απηνθηλεηφδξνκνπ Κεληξηθήο Διιάδαο-Δ65. πκκεηέρνπλ ζην δαλεηζκφ 

15 εκπνξηθέο ηξάπεδεο απφ ηηο νπνίεο 8 είλαη Ξέλεο ηξάπεδεο κε κεξίδην ζπκκεηνρήο 60,68% 

θαη 7 Διιεληθέο κε κεξίδην ζπκκεηνρήο 39,32%. Βιέπνπκε ην κηθξφηεξν ελδηαθέξνλ ησλ 

Διιεληθψλ ηξαπεδψλ θαη ηε κεγάιε ζπκκεηνρή επέλδπζεο ησλ Ξέλσλ ηξαπεδψλ ζηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ. Απφ ηηο Διιεληθέο ηξάπεδεο κεγαιχηεξε 
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ζπκκεηνρή ζηε ρξεκαηνδφηεζε θαηέρεη ε Σξάπεδα Πεηξαηψο κε 10% πεξίπνπ κεξίδην 

ζπκκεηνρήο ελψ, αθνινπζεί ε Δζληθή Σξάπεδα, ε  Δκπνξηθή Σξάπεδα θαη ε Αγξνηηθή 

Σξάπεδα κε 7% πεξίπνπ. 

 

 

Πεγή: ίδηα επεμεξγαζία δεδνκέλσλ 

Γξάθεκα 4.9: Πνζνζηό ζπκκεηνρήο ησλ ηξαπεδώλ ζηε ρξεκαηνδόηεζε ηνπ 

Απηνθηλεηόδξνκνπ Κεληξηθήο Διιάδαο-Δ65 

ην γξάθεκα 4.10, παξνπζηάδνληαη νη ζπκκεηνρέο ησλ ηξαπεδψλ ζηε ρξεκαηνδφηεζε 

ηνπ απηνθηλεηφδξνκνπ  Κεληξηθήο Διιάδαο-Δ65 ζε εθαηνκκχξηα επξψ. Ζ . BANCO 

ESPIRITO SANTO S.A., LONDON BRANCH   ζπκκεηέρεη ζηε ρξεκαηνδφηεζε κε ην 

κεγαιχηεξν πνζφ ησλ 93.734.316επξψ. Αθνινπζνχλ νη BANCO BILBAO VIZCAYA 

ARGENTARIA S.A., ε FORTIS BANK, S.A. SUCURSAL EN ESPANA θαη ε Σξαπεδα 

Πεηξαηψο κε 93.636.062επξψ. Δλψ, ηε κηθξφηεξε ζπκκεηνρή ζην ρξεκαηνδνηηθφ ζρήκα 

θαηέρεη ε CAIXA BANCO DE INVESTIMENTO S.A. κε 8.351.590επξψ θαη ε PROBANK 

S.A. κε 12.773.020επξψ. 
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Πεγή: ίδηα επεμεξγαζία δεδνκέλσλ 

Γξάθεκα 4.10: πκκεηνρή ησλ ηξαπεδώλ ζηε ρξεκαηνδόηεζε ηνπ Απηνθηλεηόδξνκνπ 

θεληξηθήο  Διιάδαο-Δ65 ζε εθαηνκκύξηα επξώ. 

 

4.7.3 Δμέιημε ηνπ έξγνπ θαη παξνύζα θαηάζηαζε 

Οη θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο κεηαβιήζεθαλ θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο ζχκβαζεο 

παξαρψξεζεο. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε κε ηε ζπλεπαγφκελε κείσζε ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο 

ησλ πνιηηψλ, ε αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ θαπζίκσλ, ε αχμεζε ησλ ηηκψλ δηνδίσλ, ε αχμεζε ηνπ 

ΦΠΑ, ε αβεβαηφηεηα ζηνλ ηνκέα ηεο εξγαζίαο δεκηνχξγεζαλ ζπλζήθεο πνπ επέδξαζαλ ζηε 

κείσζε ηεο θπθινθνξίαο θαη επαθφινπζα ζηε κείσζε ησλ εζφδσλ απφ ηα δηφδηα, αιιά θαη 

ζηε κείσζε ηεο εθηηκψκελεο (απφ ηνπο παξαρσξεζηνχρνπο) θπθινθνξίαο θαη εζφδσλ γηα ην 

κέιινλ. Δπηπιένλ, ε θαηάζηαζε έζεζε ζε δηαθχβεπζε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ έξγνπ λα παξέρεη 

επαξθείο δηαβεβαηψζεηο ζηηο δαλείζηξηεο ηξάπεδεο φηη ηα δάλεηά ηνπο ζα επηζηξαθνχλ. Απφ 

ηνλ Απξίιην ηνπ 2014 δφζεθε ην «πξάζηλν θσο» θαη ε εθθίλεζε ησλ κεγάισλ 

απηνθηλεηφδξνκσλ κεηά απφ ηελ δηαθνπή ησλ θχξησλ εξγαζηψλ απφ ην 2010 είλαη πξν ησλ 

ππιψλ. Έηζη ζα μεθηλήζνπλ νη θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο ηνπ απηνθηλεηφδξνκνπ Αηγαίνπ. 

χκθσλα κε ην ππνπξγείν Αλάπηπμεο, έρεη επέιζεη ηειηθή ζπκθσλία κε ηηο ηξάπεδεο, νη 
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απνδεκηψζεηο ζα είλαη χςνπο 59,50 εθαη. επξψ.  θαη ην ρξεκαηνδνηηθφ θελφ ζα θαιπθζεί 

θπξίσο απφ ηα Γηαξζξσηηθά Σακεία, θαζψο θαη απφ ηνπο πφξνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Γεκφζησλ Δπελδχζεσλ αιιά θαη κέζσ δαλείνπ πνπ ρνξήγεζε ε Δπξσπατθή ηξάπεδα 

Δπελδχζεσλ.  

 

4.8 ύκβαζε Παξαρώξεζεο Απηνθηλεηόδξνκνπ ΜΟΡΔΑ 

4.8.1 ηνηρεία έξγνπ 

Ο Απηνθηλεηφδξνκνο Κφξηλζνο – Σξίπνιε – Καιακάηα θαη ν θιάδνο Λεχθηξν - 

πάξηε έρνπλ ζπλνιηθφ κήθνο 205ρικ. ηηο ππνρξεψζεηο ηεο χκβαζεο Παξαρψξεζεο 

πεξηιακβάλεηαη: Ζ Καηαζθεπή, Λεηηνπξγία θαη πληήξεζε Νέσλ Σκεκάησλ 

Απηνθηλεηνδξφκνπ ζε κήθνο 100ρικ, ε Βειηίσζε, Λεηηνπξγία θαη πληήξεζε ηνπ 

πθηζηάκελνπ ηκήκαηνο: Κφξηλζνο - Σξίπνιε (κήθνπο 82,5ρικ.), Ζ Λεηηνπξγία θαη πληήξεζε 

Νέσλ Σκεκάησλ πνπ θαηαζθεπάδνληαη απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην [Αζελαίν – Λεχθηξν, 

κήθνπο 14,6ρικ, πνπ πεξηιακβάλεη θαη ηελ ήξαγγα Ραςνκάηε θαζψο θαη Παξαδείζηα – 

Σζαθψλα κήθνπο 11,0ρικ φπνπ γίλεηαη ε αλαθαηαζθεπή κεηά ηελ θαηνιίζζεζε ηνπ 2003. 

χκθσλα κε ηνλ Ν. 3559 ΦΔΚ 102Α/14-5-2007, ε χκβαζε Παξαρψξεζεο ππνγξάθεθε ηελ 

31-1-2007 θαη ηέζεθε ζε ηζρχ ηελ 3-3-2008. ηνλ πίλαθα 4.13 παξνπζηάδνληαη νη  κέηνρνη ηεο 

εηαηξίαο εηδηθνχ ζθνπνχ θαη ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ηνπο: 

Πίλαθαο 4.13 Μέηνρνη ηεο εηαηξείαο παξαρώξεζεο ηνπ Απηνθηλεηόδξνκνπ Μνξέα 

ΑΚΣΩΡ ΠΑΡΑΥΩΡΖΔΗ Α.Δ.  71,67% 

INTRACOM HOLDINGS  13,33% 

J&P ΑΒΑΞ Α.Δ.  15,00% 
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4.8.2    Υξεκαηνδόηεζε έξγνπ θαη ν ξόινο ησλ ηξαπεδώλ 

ηνλ πίλαθα 4.14,  παξνπζηάδνληαη νη πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ απηνθηλεηφδξνκνπ 

Μνξέα θαηά ηελ εκεξνκελία παξαρψξεζεο. Σν 8,71% ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηα 

αλακελφκελα έζνδα απφ ηα δηφδηα, ην 27,84% απφ ηε ρξεκαηνδνηηθή ζπκβνιή δεκνζίνπ, ην 

42,67% απφ θχξην δάλεην ησλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ θαη ην 8,56% απφ ην κεηνρηθφ θεθάιαην 

θαη δεπηεξνγελή δάλεηα επζχλεο κεηφρσλ παξαρσξεζηνχρνπ. Αθφκε, ην 12,21% ζα 

ρξεκαηνδνηεζεί απφ δάλεην ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ). Παξαηεξείηαη ε 

κεγάιε ζπκβνιή ησλ ηξαπεδψλ ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ ην θχξην 

δάλεην θαη ην επηπιένλ δάλεην ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ) θαηέρνπλ ην 

54,89% ηεο ρξεκαηνδφηεζεο φινπ ηνπ έξγνπ. Μεγάιε επίζεο είλαη ε ζπκβνιή ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ δεκνζίνπ ελψ, ηα αλακελφκελα έζνδα απφ ηα δηφδηα πξνβιέπνληαη 

ειάρηζηα. Καηά ηα πξνβιεπφκελα ζην ρξεκαηννηθνλνκηθφ κνληέιν ηεο ζχκβαζεο 

παξαρψξεζεο, ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ θαηά ηελ πεξίνδν θαηαζθεπήο έρεη σο εμήο (ζε 

εθ. €): 

Πίλαθαο 4.14: Πεγέο ρξεκαηνδόηεζεο έξγνπ 

Μεηνρηθφ θεθάιαην θαη Γεπηεξνγελή 

δάλεηα επζχλεο κεηφρσλ 

παξαρσξεζηνχρνπ  

€ 105.000.000 

Υξεκαηνδνηηθή ζπκβνιή ηνπ 

Γεκνζίνπ  

€ 341.880.000 

Αλακελφκελα έζνδα δηνδίσλ 

πεξηφδνπ θαηαζθεπήο  

€ 107.000.000 

Κχξην Γάλεην Δκπνξηθψλ Σξαπεδψλ  
€ 524.293.026 

Κχξην Γάλεην ΔΣΔπ  € 150.000.000 

ΤΝΟΛΟ  € 1.228.173.026 

 

ην γξάθεκα 4.11, παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ησλ ηξαπεδψλ ζηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Απηνθηλεηφδξνκνπ Μνξέα. πκκεηέρνπλ ζην δαλεηζκφ 15 εκπνξηθέο 

ηξάπεδεο απφ ηηο νπνίεο  6 Ξέλεο Σξάπεδεο κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 37,50% θαη 9 Διιεληθέο 

Σξάπεδεο κε 62,50%.. ην ρξεκαηνδνηηθφ ζρήκα παξαηεξείηαη ε κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ησλ 

Διιεληθψλ ηξαπεδψλ ζε ζρέζε κε ηηο μέλεο. Οη κεγαιχηεξεο ζπκκεηνρέο είλαη ηεο Σξάπεδαο 

Πεηξαηψο θαη ηεο Alpha Bank θαηέρνληαο απφ 8% πεξίπνπ ελψ, αληίζηνηρα ηελ κηθξφηεξε 

ζπκκεηνρή θαηέρεη ε Attica Bank κε 5% κεξίδην ζπκκεηνρήο. 
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. 

 

Πεγή: ίδηα επεμεξγαζία δεδνκέλσλ 

 

Γξάθεκα 4.11: Πνζνζηό ζπκκεηνρήο ησλ ηξαπεδώλ ζηε ρξεκαηνδόηεζε ηνπ 

Απηνθηλεηόδξνκνπ Μνξέα 

ην γξάθεκα 4.12, παξνπζηάδνληαη νη ζπκκεηνρέο ησλ ηξαπεδψλ ζηε ρξεκαηνδφηεζε 

ηνπ απηνθηλεηφδξνκνπ Μνξέα ζε εθαηνκκχξηα επξψ: 
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Πεγή: ίδηα επεμεξγαζία δεδνκέλσλ 

Γξάθεκα 4.12: πκκεηνρή ησλ ηξαπεδώλ ζηε ρξεκαηνδόηεζε ηνπ Απηνθηλεηόδξνκνπ 

κνξέα ζε εθαηνκκύξηα επξώ. 

ην ρξεκαηνδνηηθφ ζρήκα πεξηιακβάλεηαη ν δαλεηζκφο ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο 

Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ) ηνπ πνζνχ ησλ 150.000.000 επξψ. Αθνινπζνχλ ε Alpha Bank θαη ε 

Σξάπεδα Πεηξαηψο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε ρξεκαηνδφηεζε κε ην πνζφ ησλ 

40.160.845,79επξψ. Δλψ, ηε κηθξφηεξε ζπκκεηνρή ζην ρξεκαηνδνηηθφ ζρήκα θαηέρεη ε 

Attica Bank κε 26.214.651,3 επξψ. 

 

4.8.3 Δμέιημε ηνπ έξγνπ θαη παξνύζα θαηάζηαζε 

Οη θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο επέδξαζαλ ζηε κείσζε ηεο θπθινθνξίαο θαη 

επαθφινπζα ζηε κείσζε ησλ εζφδσλ απφ ηα δηφδηα, αιιά θαη ζηε κείσζε ηεο εθηηκψκελεο 

θπθινθνξίαο θαη εζφδσλ γηα ην κέιινλ. Δπί πιένλ δελ ιεηηνχξγεζαλ φινη νη ηαζκνί 

Γηνδίσλ φπσο πξνέβιεπε ε ζχκβαζε. Δίρε δεκηνπξγεζεί θίλεκα πνιηηψλ, νη νπνίνη 

αξλνχληαλ λα πιεξψλνπλ ηα δηφδηα. Σέινο, ιφγσ θαζπζηέξεζεο πινπνίεζεο ησλ εξγαζηψλ, 

δελ εηζπξάηηνληαη δηφδηα ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο. 
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Απφ ηα ζηνηρεία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο πγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ κέρξη θαη 

ην 2011 είρε εηζπξαρζεί ην 44% ησλ ζπλνιηθά πξνβιεπνκέλσλ εζφδσλ απφ ηα δηφδηα, ελψ 

είρε παξέιζεη ην 78% ηνπ ρξφλνπ θαηαζθεπήο. Μέρξη ην ζπκβαηηθφ ηέινο ηεο δηάξθεηαο ηεο 

θαηαζθεπήο δελ αλακελφηαλ  λα ζπκπιεξσζεί ην απαηηνχκελν πνζφ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο 

θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 

Δπηζεκαίλεηαη φκσο φηη ε γεληθφηεξε κείσζε ηεο θπθινθνξίαο θαη ησλ εζφδσλ δελ 

επεξέαζε  ηε βησζηκφηεηα ηνπ έξγνπ, δηφηη ε ζχκβαζε παξαρψξεζεο πξνβιέπεη επηδφηεζε 

ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ απφ ην Γεκφζην, ζε πεξίπησζε πνπ ηα έζνδα ηνπ έξγνπ θαηέιζνπλ 

θάησ απφ έλα νξηζκέλν χςνο (Όξην Κηλδχλνπ Κπθινθνξίαο Δζφδσλ (ΟΚΚΔ) πνπ έρεη 

αλαιάβεη ν παξαρσξεζηνχρνο). Απφ φηη είδακε θαη ζην ρξεκαηνδνηηθφ ζρήκα ηα 

αλακελφκελα έζνδα ησλ δηνδίσλ είραλ κηθξφ πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηε ρξεκαηνδφηεζε ελψ ε 

ρξεκαηνδνηηθή ζπκβνιή ηνπ δεκνζίνπ θαηείρε κεγάιν κεξίδην θαηά ηελ εκέξα έλαξμεο ηεο 

ζχκβαζεο παξαρψξεζεο. Απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 2014 έγηλε ην «μεπάγσκα» ησλ κεγάισλ 

απηνθηλεηφδξνκσλ κεηά απφ δπν ρξφληα. πλεπψο, γίλεηαη  ε εθθίλεζε ηνπ 

απηνθηλεηφδξνκνπ Αηγαίνπ. χκθσλα κε ην ππνπξγείν Αλάπηπμεο, έρεη επέιζεη ηειηθή 

ζπκθσλία κε ηηο ηξάπεδεο θαη ην ρξεκαηνδνηηθφ θελφ ζα θαιπθζεί θπξίσο απφ ηα 

Γηαξζξσηηθά Σακεία, θαζψο θαη απφ ηνπο πφξνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκφζησλ Δπελδχζεσλ 

αιιά θαη κέζσ δαλείνπ πνπ ρνξήγεζε ε Δπξσπατθή ηξάπεδα Δπελδχζεσλ. Οη απνδεκηψζεηο 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ ζα είλαη χςνπο 59,50 εθαη. επξψ.  
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4.9 πλνπηηθά ζπκπεξάζκαηα έξεπλαο 

ην παξφλ θεθάιαην πξαγκαηνπνηήζεθε έξεπλα κε ζθνπφ ηελ θαηαγξαθή ηνπ ξφινπ 

ησλ ηξαπεδψλ ζηε ρξεκαηνδφηεζε πέληε Διιεληθψλ απηνθηλεηφδξνκσλ πνπ βξίζθνληαη ζε 

εμέιημε. Ξεθηλψληαο απφ ηελ εκέξα ππνγξαθήο ησλ ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο ην 2007 θαη 

θαηαιήγνληαο ζην ζήκεξα παξαηεξήζεθε ή έληνλε ζπκκεηνρή ησλ ηξαπεδψλ ηδηαίηεξα ησλ 

Διιεληθψλ ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ απηνθηλεηφδξνκσλ επελδχνληαο κεγάια θεθάιαηα. 

Μεγαιχηεξε  ζπκκεηνρή ζηε ζπλνιηθή ρξεκαηνδφηεζε ήηαλ απηή ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο 

ελψ, αθνινχζεζαλ ε Δζληθή θαη Αγξνηηθή Σξάπεδα. 

 Ζ κείσζε ησλ εζφδσλ απφ ηα δηφδηα ιφγσ ηεο κείσζεο ηεο θπθινθνξίαο επεξέαζε ηε 

βησζηκφηεηα ησλ έξγσλ. Λφγσ ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηεο κνξθήο δεκηνπξγίαο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ  έξγσλ( ρξεκαηνδφηεζε έξγνπ),  κε ζπκκεηνρέο ηνπ δεκνζίνπ, ηνπ 

Διιεληθνχ θαη μέλνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη πνιιψλ Διιεληθψλ θαη μέλσλ ηξαπεδψλ 

παξαηεξήζεθε ε έληνλε εμάξηεζε κεηαμχ ησλ κεξψλ. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ηελ έιιεηςε 

ζπληνληζκνχ ζε ζπκθσλίεο θαη πξσηνβνπιίεο ζηηο ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο ηδηαίηεξα κε ηελ 

έλαξμε ησλ πξψησλ δπζρεξεηψλ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Ο ηξαπεδηθφο ηνκέαο ιφγσ ησλ 

κεγάισλ θεθαιαίσλ πνπ δέζκεπζε άζθεζε κεγάιε πίεζε ζηα ππφινηπα κέξε γηα ηελ 

απνπιεξσκή ησλ δαλείσλ ηδηαίηεξα ζην θξάηνο δεηψληαο επαλαδηαπξαγκαηεχζεηο θαη 

πεξηζζφηεξεο εγγπήζεηο ζηακαηψληαο ηελ ρξεκαηνδφηεζε φπνπ ηειηθά επήιζε ην πάγσκα 

ησλ έξγσλ δεκηνπξγψληαο πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα.  

Δληχπσζε θάλεη ην γεγνλφο φηη φζν αλαθνξά ηνλ απηνθηλεηφδξνκν ηνπ Μνξέα ε 

γεληθφηεξε κείσζε ηεο θπθινθνξίαο θαη ησλ εζφδσλ δελ επεξέαζε  ηε βησζηκφηεηα ηνπ 

έξγνπ. Απηφ ζπλέβε γηαηί ζην ρξεκαηνδνηηθφ ζρήκα παξφιν πνπ ε ζπκκεηνρή ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ηνκέα ήηαλ αμηφινγε, ηα αλακελφκελα έζνδα ησλ δηνδίσλ είραλ κηθξφ πνζνζηφ 

ζπκκεηνρήο ελψ, ε ρξεκαηνδνηηθή ζπκβνιή ηνπ δεκνζίνπ θαηείρε κεγάιν κεξίδην. πλεπψο, 

αλ δελ βαζίδνληαλ ηα έξγα ηφζν πνιχ ζηα αλακελφκελα έζνδα ησλ δηνδίσλ αιιά είραλ 

δεκηνπξγεζεί θη άιιεο ελαιιαθηηθέο ηα έξγα δελ ζα είραλ ηφζεο κεγάιεο απψιεηεο.   

Γεληθά ρσξίο ηελ έληνλε ζπκκεηνρή ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα δελ ζα κπνξνχζαλ λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ ηέηνηνπ είδνπο έξγα πςειψλ πξνδηαγξαθψλ ελψ, παξφιε ηελ έιιεηςε 

ξεπζηφηεηαο θαη αδπλακία ηνπ δεκνζίνπ γηα απνδεκηψζεηο έρνπλ πνιιά πιενλεθηήκαηα λα 

παξακείλνπλ ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο ησλ απηνθηλεηφδξνκσλ θαη 

λα επέιζνπλ ζε ζπκθσλία κε ην θξάηνο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5
ν
 

 

5.1 πκπεξάζκαηα 

Ο ξφινο ησλ ηξαπεδψλ ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ απηνθηλεηφδξνκσλ ζεσξείηαη 

ζεκαληηθφο αθνχ ζπκκεηέρνπλ ζηνπο πέληε απηνθηλεηφδξνκνπο κε πνζνζηά ηεο ηάμεο ηνπ 

40,39 κε 57,08%. Αθφκε ν ξφινο ησλ ηξαπεδψλ ήηαλ θαζνξηζηηθφο ζηηο εμειίμεηο ησλ 

ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο ησλ απηνθηλεηφδξνκσλ εθφζνλ θαηάθεξαλ λα αλαθφςνπλ ηε 

δεκηνπξγία ησλ έξγσλ δηαθφπηνληαο ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπο.  Έηζη, θάλεθε αηζζεηά ε 

δχλακε ησλ ηξαπεδψλ ζηελ πνξεία θαη ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο ησλ έξγσλ. Ζ κεγάιε 

ζπκκεηνρή ησλ ηξαπεδψλ ζηα ρξεκαηνδνηηθά ζρήκαηα, ε έιιεηςε ξεπζηφηεηαο θαη ε κεγάιε 

άλνδνο ζην θφζηνο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπο ιφγσ ηεο δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο 

νδήγεζαλ ζηελ αδπλακία πεξαηηέξσ δαλεηνδφηεζεο ησλ απηνθηλεηφδξνκσλ. 

ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ απηνθηλεηφδξνκσλ πνπ εμεηάζηεθαλ ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά 

49 ηξάπεδεο απφ ηηο νπνίεο νη 14 είλαη Διιεληθέο. Σηο πξψηεο 8 ζέζεηο κε ηα κεγαιχηεξα πνζά 

ζηα ρξεκαηνδνηηθά ζρήκαηα θαη ησλ πέληε απηνθηλεηφδξνκσλ θαηέρνπλ νη Διιεληθέο 

ηξάπεδεο. Μεγαιχηεξε ζπκκεηνρή έρεη ε Σξάπεδαο Πεηξαηψο κε 264.956.567,50επξψ 

αθνινπζεί ε Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο κε 205.119.167,96, έπεηηα ε Αγξνηηθή Σξάπεδα κε 

197.528.440,40επξψ θαη ε Δκπνξηθή Σξάπεδα κε 194.883.569,76επξψ. ηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο 

ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ ζρεκάησλ βξίζθνληαη ε Attica Bank κε 33.053.691,30 ε HVB Athens 

κε 28.678.828,52επξψ θαη ε Hellenic Public Bank Ltd. κε 14.800.908,99επξψ. Μεγάιν ήηαλ 

ην ελδηαθέξνλ ησλ μέλσλ ηξαπεδψλ ζηελ επέλδπζε ησλ Διιεληθψλ απηνθηλεηφδξνκσλ 

ζπκκεηέρνληαο ζηα ρξεκαηνδνηηθά ζρήκαηα 35 μέλεο ηξάπεδεο. Έηζη, ζηηο πξψηεο ζέζεηο ηεο 

ζπλνιηθήο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ απηνθηλεηφδξνκσλ είλαη ε DekaBank Deutsche Girozentrale 

κε 122.180.262,69επξψ, ε FORTIS BANK, S.A. SUCURSAL EN ESPANA κε 

104.574.142,00επξψ θαη ε BANCO ESPIRITO SANTO S.A., LONDON BRANCH κε 

93.734.316,00επξψ. 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία δηαθαίλεηαη ε κεγάιε επελδπηηθή ηθαλφηεηα ησλ Διιεληθψλ 

ηξαπεδψλ ηελ πεξίνδν εθείλε δηαθξίλνληαο ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηα ρξεκαηνδνηηθά ζρήκαηα 

ησλ απηνθηλεηφδξνκσλ σο επθαηξίεο κεγάινπ θέξδνπο θαη ρακεινχ θηλδχλνπ. Απηφ γηαηί 

είραλ λα ζπλαλαζηξαθνχλ κε ηηο κεγαιχηεξεο θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο ηεο εγρψξηαο θαη 



73 
 

δηεζλήο ζθελήο, θαη ηηο εγγπήζεηο ηνπ θξάηνπο. Σίπνηα φκσο δελ ήηαλ πξνβιέςηκν κάιινλ 

αθφκε θαη νη ρακειφηεξεο πξνβιέςεηο ησλ ζελαξίσλ ησλ ηξαπεδψλ απείραλ πνιχ απφ ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα. Ζ έθηαζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ζηε 

ξεπζηφηεηα ησλ ηξαπεδψλ ήηαλ ν παξάγνληαο πνπ δεκηνχξγεζε θφβν θαη πξνβιεκαηηζκνχο 

ζην νηθνλνκηθφ θαη ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ησλ 

αιπζηδσηψλ πξνβιεκάησλ ζηηο ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο. Έηζη, ιφγσ ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο 

θξίζεο πνιιέο ηξάπεδεο ήζειαλ λα απνρσξίζνπλ απφ ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

απηνθηλεηφδξνκσλ ιφγσ ησλ κεγάισλ θηλδχλσλ πνπ επέθεξαλ φπνπ θαηλφηαλ αζχκθνξν λα 

δεζκεχνπλ πιένλ κεγάια θεθάιαηα.  

Σειηθά, βξέζεθαλ ιχζεηο απφ ηε πιεπξά ηνπ θξάηνπο βξίζθνληαο λέεο πεγέο 

θεθαιαίσλ γηα ηελ θάιπςε ηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ θελνχ. Αθφκε, ην θξάηνο έζεζε ζε 

δηαδηθαζία πνιινχο δεκνζίνπο νξγαληζκνχο λα θαηαγξάςνπλ ηελ έσο ηφηε εμέιημε ησλ 

έξγσλ θαη λα πξνηάζζνπλ ιχζεηο ζε εγγελή θαη ρξεκαηνδνηηθά πξνβιήκαηα ησλ 

απηνθηλεηφδξνκσλ. Έηζη, κεηψζεθαλ νη πξνυπνινγηζκνί θαη θάπνηα ζηάδηα ησλ έξγσλ(φπσο 

παξαθάκςεηο θ.α) πνπ ήηαλ πνιχ δαπαλεξά θαη δελ ήηαλ απαξαίηεηα λα δεκηνπξγεζνχλ. 

Δλψ, έγηλε αλαζεψξεζε πνιιψλ ζεκείσλ ησλ ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο κε ζθνπφ ηελ 

αλαγθαία ζπλέρηζε ηνπο κε πην ζπληεξεηηθνχο ηξφπνπο δίρσο λα κεησζεί αηζζεηά ε πνηφηεηα 

θαη πξνδηαγξαθή ηνπο. πλεπψο, ελψ παξαηεξήζεθε ε αιιειεμάξηεζε ηνπ θξάηνπο κε ην 

ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ζηηο εμειίμεηο αλέγεξζεο ησλ απηνθηλεηφδξνκσλ, 

ην θξάηνο αληηζηάζεθε αξθεηά ζηηο πηέζεηο πνπ δέρηεθε, αλαιακβάλνληαο ηε ιχζε 

πξνβιεκάησλ αθφκε θαη θάιπςεο ηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ θελνχ κε λέεο πεγέο θεθαιαίσλ.  

ε απηφ ην ζεκείν γίλεηαη αηζζεηφ φηη ν παξεκβαηηζκφο ηνπ θξάηνπο είλαη 

απαξαίηεηνο γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηδηαίηεξα ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο θξίζεο ελψ, 

ζηφρνο πξέπεη είλαη ε θνηλσληθή επεκεξία θαη ε νινθιεξσκέλε αλάπηπμε. Άζρεηα κε ην 

φθεινο ηνπ θάζε κέξνπο πνπ εκπιέθεηαη ζηε δεκηνπξγία ελφο απηνθηλεηφδξνκνπ πξέπεη λα 

ιακβάλεηαη ππφςε ην θνηλσληθφ, πνιηηηζηηθφ, πνιηηηζκηθφ, εκπνξηθφ, αλαπηπμηαθφ, 

ηερληθφ/ηερλνινγηθφ  φθεινο ελφο πνηνηηθνχ κε πςειέο πξνδηαγξαθέο απηνθηλεηφδξνκνπ σο 

δεκφζην αγαζφ θαη ηηο δεκηέο πνπ ζα απνθνκηζηεί νιφθιεξε ε θνηλσλία απφ ηελ αλαθνπή ή 

κε δεκηνπξγία ηνπ. 
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