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Έργα Παραχώρησης 2008
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Έως το 2008 είχε συντελεστεί η Έναρξη 
Παραχώρησης σε 5 μεγάλα οδικά Έργα:
• Ολυμπία Οδός (Ελευσίνα-Πάτρα-

Τσακώνα), 366 χλμ (τα 284 χλμ νέες 
κατασκευές)

• Νέα Οδός (Μεταμόρφωση-Σκάρφεια
& Αντίρριο-Ιωάννινα), 379 χλμ (207 νέα 
χλμ)

• Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου (Ράχες-
Κλειδί), 230 χλμ (25 νέα χλμ)

• Μορέας (Κόρινθος-Τρίπολη-
Καλαμάτα/Σπάρτη), 205 χλμ (122 νέα 
χλμ)

• Κεντρική Οδός (Πέταλο Μαλιακού & 
Λαμία-Παναγιά Εγνατίας Οδού), 231 
χλμ (174 νέα χλμ)



Έργα Παραχώρησης 2013
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Τον Απρίλιο 2013 ανακοινώθηκε η 
επανεκκίνηση των 4 Έργων 
Παραχώρησης που βρίσκονταν σε 
αναστολή εργασιών από το 2011. 

Σε 2 από τα Έργα (Ολυμπία Οδός, 
Κεντρική Οδός), το φυσικό αντικείμενο 
διακρίθηκε σε «πρώτης φάσης» και 
«τελικής φάσης».

Συνολικό μήκος έργων «πρώτης φάσης»: 
337 χλμ



2008-2013: Τι μεσολάβησε;

� Προβλήματα Έργων (ευθύνη Δημοσίου)

� Απαλλοτριώσεις (μεγάλες καθυστερήσεις δικαστηρίων) -
Αρχαιολογία  - Ο.Κ.Ω. - Αδειοδοτήσεις δανειοθαλάμων -
Περιβαλλοντικά θέματα κ.λπ. => Περιορισμένη διαθεσιμότητα 
χώρων εκτέλεσης εργασιών

� Καθυστερήσεις επιστροφής ΦΠΑ

� Ύφεση – Δημοσιονομικά & φορολογικά

� Αύξηση φορολογίας καυσίμων

� Πτώση κυκλοφοριακής ζήτησης – Αντίδραση στα διόδια

� «Μνημόνια» – Αλλαγή θέσης και στάσης Δανειστών 

� Πολιτική αστάθεια – Καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων

� Πολυπλοκότητα «ατζέντας» επαναδιαπραγμάτευσης
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Προβλήματα: Αρχαιολογικές Ανασκαφές

Στην εικονιζόμενη 
ενδεικτική 
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Προβλήματα: Απαλλοτριώσεις
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Ενδεικτική περίπτωση: Περιοχή Τσακώνα-Καλαμάτα
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Προβλήματα: Πτώση κυκλοφορίας
(λόγω ύφεσης & αύξησης τιμής καυσίμων)
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Μορέας, Ιανουάριος 2008 - Απρίλιος 2013  (διελεύσεις στους 
προϋπάρχοντες σταθμούς Σπαθοβούνι-Κ και Νεστάνη-Α)
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Προβλήματα: Τα Διόδια
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• Ενιαίο τέλος 0,04€/χλμ (2003) + ΦΠΑ

• Κατά τη δημόσια διαβούλευση έως και την 
ψήφιση των Συμβάσεων στη Βουλή, υπήρξαν 
ελάχιστες ενστάσεις

• Αντίδραση ήδη από 2008, για διαφορετικούς 
λόγους (και με ανόμοια ένταση) σε κάθε Έργο

• Έξαρση αρνήσεων πληρωμής (τέλος 2010 –
αρχές 2011), βοηθούσης της κρίσης

• Νομοθετικές ρυθμίσεις – Κάμψη φαινομένου 
μετά το Φεβρουάριο 2011
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Διόδια στην Ελλάδα και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες
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Νέα Έργα …

€/χλμ

Τέλη διοδίων ανά χλμ. (τελική τιμή με ΦΠΑ, για Ι.Χ. επιβατικά) σε 
ευρωπαϊκές χώρες Ελλάδα: 0,066 €/χλμ

Ιταλία: 0,066-0,077 €/χλμ

Γαλλία: 0,065-0,117 €/χλμ

Ισπανία: 0,040-0,110 €/χλμ

Πορτογαλία: 0,070-0,084 €/χλμ

Πηγή: http://www.viamichelin.com με επεξεργασία στοιχείωνΓια τα ελληνικά Νέα Έργα Παραχώρησης η τελική τιμή είναι τα 0,04€/χλμ (2003) με ΦΠΑ 23%, 
πληθωρισμένα, όπως θα ισχύουν με την ολοκλήρωση των Έργων
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2011 – Το κομβικό σημείο

� Σε 4 Έργα (Ολυμπία Οδός, Νέα Οδός, 
Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, Κεντρική Οδός) 
αποφασίστηκε αναστολή εργασιών (προβλήματα 
Έργων – διακοπή χρηματοδότησης)

� Η λειτουργία των ήδη υφιστάμενων / 
κατασκευασμένων τμημάτων συνεχίστηκε

� Στο Έργο του Μορέα η κατασκευή συνεχίστηκε (με 
καθυστερήσεις)
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Από τη μείωση πρόβλεψης εσόδων 

στη διακοπή χρηματοδότησης

� Οικονομική κρίση => μείωση φόρτου κυκλοφορίας => 
αναδιαμόρφωση προβλέψεων εσόδων σε σχέση με το 
2007.

� Τα πραγματικά έσοδα στο διάστημα 2008-2013 
μειώθηκαν  περισσότερο από 50% σε σχέση με τα 
προβλεπόμενα.

� Η μεγάλη μείωση των εσόδων και η εξ αυτού  του λόγου 
αδυναμία αποπληρωμής των δανείων, σε συνδυασμό με 
τα άλλα προβλήματα οδήγησε σε αναστολή τραπεζικού 
δανεισμού και αναστολή κατασκευαστικών εργασιών.
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Το κρίσιμο δίλημμα

Τερματισμός των Συμβάσεων 

και επαναδημοπράτηση των Έργων;                                                       

ή

Διαπραγμάτευση και επανεκκίνησή τους;

12Γ. Συριανός – Συνέδριο ΣΕΓΜ / ΣΕΣΜΑ  - Νοέμβριος 2013



Μεγάλη η υπεροχή των επιχειρημάτων 

υπέρ διαπραγμάτευσης-επανεκκίνησης

� Η καταγγελία και επαναδημοπράτηση θα είχε την 
συνέπεια 2-3 χρόνια επί πλέον καθυστέρηση.

� Επιστροφή χρημάτων στην Ε.Ε. λόγω συμμετοχής 
των Έργων σε ΕΣΠΑ, Γ’ ΚΠΣ.

� Ημιτελή και επικίνδυνα έργα για μεγάλο χρονικό 
διάστημα. Αποστέρηση της χώρας από 
ολοκληρωμένο εθνικό δίκτυο.

� Μείωση επενδύσεων με σοβαρές επιπτώσεις στην 
ανεργία και στο ΑΕΠ.
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Επιχειρήματα υπέρ διαπραγμάτευσης-

επανεκκίνησης (συνέχεια)

� Πολύ πιθανή η σε μεγάλο βαθμό χρεωκοπία του 
κατασκευαστικού κλάδου με άμεσες σοβαρότατες 
επιπτώσεις στον τραπεζικό κλάδο.

� Άμεσες αρνητικές επιπτώσεις στην αναπτυξιακή 
προοπτική της χώρας.

� Η δικαστική εμπλοκή θα διαρκούσε 3-4 χρόνια.

� Το εκτιμώμενο κόστος καταγγελίας για το ελληνικό 
δημόσιο μπορεί να ξεπεράσει τα 2 δις ευρώ.

� Αποτροπή κάθε πιθανής επένδυσης στην χώρα μετά την 
αποτυχία των υφιστάμενων Συμβάσεων Παραχώρησης.
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Συμπέρασμα

�Οι παραπάνω λόγοι οδήγησαν στην 
απόφαση, να συστοιχηθούν όλες οι πλευρές 
στην προσπάθεια επανεκκίνησης των 
Έργων, μέσα στα πλαίσια των υφιστάμενων 
Συμβάσεων.
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2013 – Τα νέα δεδομένα
� Για να γίνει η επανεκκίνηση πρέπει να αποκατασταθεί η 

χρηματοοικονομική ισορροπία των έργων, να γίνουν 
βιώσιμα και ικανά για χρηματοδότηση.

� Καταρχήν συμφωνία για αποζημιώσεις κατασκευαστών 
και αρχικές εργασίες.

� Επίπονες προσπάθειες για οριστικοποίηση των νέων 
δανειακών και χρηματοοικονομικών διευθετήσεων.

� Έχουν προωθηθεί οι Τροποποιήσεις των Συμβάσεων 
Παραχώρησης των 4 Έργων στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

� Έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες για έγκριση από Ε.Ε.

� Αναμένεται η προώθηση προ την Βουλή για ψήφιση.

16Γ. Συριανός – Συνέδριο ΣΕΓΜ / ΣΕΣΜΑ  - Νοέμβριος 2013



2013-2015: Οι προοπτικές

� Αναπτυξιακές συνέπειες των Έργων

� 25.000 θέσεις εργασίας

� Ουσιαστική συμβολή στο ΑΕΠ, που λειτουργεί 
πολλαπλασιαστικά

� Επίτευξη των βασικότερων από τους αρχικούς στόχους 
συντόμευσης χρόνου διαδρομής και άρα 
προσπελασιμότητας => περιφερειακής ανάπτυξης

� Αθήνα-Θεσσαλονίκη: 4 ώρες και 45 λεπτά (από 6 ώρες)

� Αθήνα-Πάτρα: 2 ώρες και 10 λεπτά (από 2½ ώρες)

� Αντίρριο-Ιωάννινα: 1 ώρα και 40 λεπτά (από 3½ ώρες)
(τα στοιχεία είναι κατά δήλωση των εταιριών)
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Παραχωρήσεις: Στρατηγική Επιλογή

� Η Πολιτεία δεν έπαψε να στηρίζει τη βασική επιλογή 
ανάπτυξης των αυτοκινητοδρόμων με συμβάσεις 
παραχώρησης

� Ο κύριος κορμός των Έργων προωθείται, ενώ τα τμήματα 
«τελικής φάσης» δεν απεντάσσονται

� Μοντέλο παραχωρήσεων θα εφαρμοστεί και στην 
Εγνατία

� Στήριξη και από τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς

� Ευρωπαϊκή Ένωση

� ΕΤΕπ
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Παραχωρήσεις: Στρατηγική Σημασία

� «Μοχλός μέσα στο μοχλό» της ανάπτυξης 

� Έχουν τη δική τους αυτόνομη, αυτοτροφοδοτούμενη 
δυναμική

� Σύμμετρη ανάπτυξη

� Οι αυτοκινητόδρομοι διατρέχουν το σύνολο της 
ηπειρωτικής χώρας

� Ολοκληρωμένη και συγκροτημένη παρέμβαση

� Πολλαπλές ευεργετικές συνέπειες: οικονομικές, 
χωροταξικές, κοινωνικές, πολιτιστικές
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Οφέλη από τις Παραχωρήσεις (1)
� «Αλλάζει» η γεωγραφία της χώρας

� Οι κάποτε «απόμακρες» περιοχές διεισδύουν, πλέον, η 
μία στον ιστό της άλλης

� Ερχόμαστε κοντύτερα στη λοιπή Ευρώπη, κυριολεκτικά 
και μεταφορικά (μείωση χάσματος)

� Διευρύνονται και ενοποιούνται οι αγορές
� Εισροή κεφαλαίων 

� Αξιοποίηση και εκμετάλλευση εγχώριων πόρων -
εξαγωγές (γεωργία, ορυκτά, βιομηχανία)

� Τουρισμός
� Αυξημένη ελκυστικότητα λόγω ταχύτερης και 

ασφαλέστερης μετακίνησης
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Οφέλη από τις Παραχωρήσεις (2)

� Παράλληλη ανάπτυξη

� Ακίνητα (βιομηχανικά πάρκα, logistics)

� Παράλληλη επέκταση άλλων δικτύων (π.χ. οπτική ίνα)

� Έμμεσα οφέλη

� Μετακίνηση [Χρόνος (=χρήμα), οδική ασφάλεια]

� Κοινωνικά οφέλη (Απασχόληση – Άνοδος βιοτικού επιπέδου –
Ποιότητα ζωής – Πρόσβαση σε πολιτιστικά μνημεία)

� Οικονομικά / Επιχειρηματικά (Ισχυροποίηση τομέων 
οικονομίας – Ανάπτυξη εύρωστων, εξωστρεφών εταιρειών)

� Εξαιρετικά θετικές και ευεργετικές επιπτώσεις στην Εθνική 
Οικονομία
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Παραχωρήσεις = Ανάπτυξη

� Οι νέοι αυτοκινητόδρομοι είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι 
με τον πυρήνα της ανάπτυξης της χώρας

� Η επανεκκίνησή τους αποτελεί προϋπόθεση για 
προώθηση νέων Έργων – περαιτέρω επενδύσεων

� Η επιτυχής ολοκλήρωση των Έργων Παραχώρησης 
είναι μονόδρομος
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