
 

Συμπράξεις Δημοσίου 

 & Ιδιωτικού Τομέα 

 Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων & ΣΔΙΤ  



Οι Συμπράξεις Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) είναι συμβάσεις, κατά κανόνα μακροχρόνιες, οι οποίες 

συνάπτονται μεταξύ ενός δημόσιου και ενός ιδιωτικού φορέα, με σκοπό την εκτέλεση έργων ή/και την 

παροχή υπηρεσιών.  

Οι ρόλοι του Δημόσιου και του Ιδιωτικού τομέα είναι σαφώς ορισμένοι: 

 Εκπόνηση των απαραίτητων 

μελετών 

 Κατασκευή έργου 

 Εξασφάλιση απαιτούμενης 

χρηματοδότησης 

 Συντήρηση, διαχείριση ή/και 

λειτουργία  

 Επιστροφή του έργου στο 

Δημόσιο μετά τη λήξη της 

Σύμβασης 

 Καθορισμός προδιαγραφών 

έργου 

 Διενέργεια διαγωνισμών για την 

επιλογή του ιδιωτικού φορέα 

 Αξιολόγηση προσφορών 

ιδιωτικού φορέα 

 Παρακολούθηση υλοποίησης 

και τήρησης συμβατικών 

υποχρεώσεων του ιδιώτη 

• Η κυριότητα των ακινήτων παραμένει  στο δημόσιο, σε συνδυασμό με τη διατήρηση ισχυρού εποπτικού και 

ρυθμιστικού ρόλου. 

• Κατασκευάζονται ποιοτικά έργα και ταυτόχρονα παρέχονται υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους πολίτες/ 

χρήστες των έργων αυτών.  

• Αξιοποιείται η τεχνογνωσία και η αποτελεσματικότητα του ιδιωτικού τομέα. 

• Σημαντικό εργαλείο τόνωσης της οικονομικής ανάπτυξης μοχλεύοντας ιδιωτικούς πόρους σε αναπτυξιακά 

έργα με πολλαπλασιαστικό όφελος.   

Τι είναι ΣΔΙΤ 

2 



Ανταποδοτικά έργα ΣΔΙΤ 

  Έργα ή υπηρεσίες για τα οποία υπάρχει το στοιχείο 

της εμπορικής εκμετάλλευσης και οι ιδιωτικοί φορείς, 

αναλαμβάνουν, πέρα από τη χρηματοδότηση, το 

σχεδιασμό, την κατασκευή και τη συντήρησή του 

έργου, την εκμετάλλευσή τους. 

 Tα έργα/υπηρεσίες για τη χρήση των οποίων μπορεί 

να καταβληθεί σχετικό αντίτιμο άμεσα από τον 

καταναλωτή/χρήστη.  

Έργα κοινωνικών υποδομών με πληρωμές 

διαθεσιμότητας 

 Έργα ή υπηρεσίες, στις οποίες δεν υπάρχει το 

στοιχείο της εμπορικής εκμετάλλευσης για τους 

ιδιωτικούς φορείς. 

 Οι ιδιωτικός φορέας που αναλαμβάνει την 

υλοποίησή των έργων αποπληρώνεται απ’ ευθείας 

από το δημόσιο φορέα, σε βάθος χρόνου μετά την 

έναρξη λειτουργίας, βάσει προκαθορισμένων 

προδιαγραφών αποτελέσματος.  

Ενδεικτικά παραδείγματα:  

 

 Αυτοκινητόδρομοι 

 Αεροδρόμια 

 Λιμάνια 

 Παρκινγκ 

 Εμπορικά, συνεδριακά κέντρα 

 Τουριστικές υποδομές, κέντρα ιαματικού τουρισμού, 

χιονοδρομικά κέντρα 

 Ενεργειακά έργα (ΑΠΕ, Γεωθερμία) 

 Διαχείριση απορριμμάτων, διαχείριση βιομηχανικών, 

γεωργικών αποβλήτων 

 

 

 

 

 

 Σχολεία, παιδικοί σταθμοί, νηπιαγωγεία, πανεπιστήμια 

 Κέντρα προστασίας ηλικιωμένων 

 Νοσοκομεία 

 Κτίρια στέγασης δημόσιων υπηρεσιών, αστυνομικές 

διευθύνσεις, πυροσβεστικοί σταθμοί 

 Παροχή υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών και 

μηχανογράφησης 

 Αθλητικές εγκαταστάσεις 

 Αρδευτικά έργα 

Σχήματα ΣΔΙΤ  
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Σύμφωνα με το ν. 4635/2019, όλα τα έργα ΣΔΙΤ θα κατηγοριοποιηθούν ως «Στρατηγικές Επενδύσεις», με αποτέλεσμα 

να επωφεληθούν από μια fast track διαδικασία αδειοδότησης. 

 

 Όλες οι διαδικασίες αδειοδότησης των έργων ΣΔΙΤ θα τελούν υπό την εποπτεία και το συντονισμό της Γενικής 

Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 

 

 Οι άδειες δόμησης για τα έργα  ΣΔΙΤ θα εκδίδονται απευθείας από τη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 

 

  Σε περίπτωση ανεύρεσης αρχαιοτήτων κατά τη διάρκεια της κατασκευής, οι αρχαιολογικές υπηρεσίες/το Υπουργείο 

Πολιτισμού υποχρεούνται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενενήντα (90) ημερών να υποδείξουν τρόπους συνέχισης 

των εργασιών και να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της προστασίας των αρχαιοτήτων. 

 

 Η υλοποίηση του έργου θα παρακολουθείται συστηματικά. Τόσο ο Δημόσιος όσο και ο Ιδιωτικός Φορέας θα πρέπει να 

ενημερώνουν τη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ κάθε δύο μήνες σχετικά με την πρόοδο του έργου. 

Αυτή η παρακολούθηση θα πραγματοποιείται  τόσο κατά τη διάρκεια της κατασκευής όσο και κατά τη φάση λειτουργίας. 

 

 Συστήνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ τριμελής επιτροπή παρακολούθησης 

της πορείας υλοποίησης εκάστου έργου με εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ, του 

Δημοσίου Φορέα και του Ιδιωτικού Φορέα που συμβάλλονται σε ένα έργο ΣΔΙΤ. Η επιτροπή αυτή θα συνεδριάζει κατ’ 

ελάχιστον μια φορά το τρίμηνο κατόπιν πρόσκλησης του Γενικού Γραμματέα Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ. 

Συμβάσεις ΣΔΙΤ 
Βελτίωση νομικού πλαισίου 



Η πρώτη ενεργοποίηση 

δευτερογενούς αγοράς σε έργο 

ΣΔΙΤ στην Ελλάδα. 

 

Η ΑΒΑΞ ΑΕ υπέγραψε με τον 

Σουηδικό Όμιλο «Sterner 

Stenhus» σύμβαση για την 

πώληση του συνόλου των μετοχών 

της εταιρείας «JPA AE» που έχει 

αναλάβει την πραγματοποίηση του 

έργου ΣΔΙΤ 10 Σχολείων στην 

Αττική.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Θεσμικό πλαίσιο που λειτουργεί   

Ασφάλεια δικαίου : άνω των 60 αποφάσεις του Συμβουλίου της 

Επικρατείας, εγκρίσεις συμβάσεων από Ελεγκτικό Συνέδριο. 

 

Υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού 

Σε 14 διαγωνισμούς κατά μ.ό. 6 σχήματα εκδήλωσαν ενδιαφέρον στην Α΄ 

φάση και 3 σχήματα υπέβαλαν τελικές δεσμευτικές προσφορές. 

 

Θεσμικό πλαίσιο που καινοτομεί  

Χρηματοδότηση έργου ΣΔΙΤ, για 1η φορά σε επίπεδο ΕΕ από ETEπ και το 

χρηματοδοτικό εργαλείο JESSICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συμβάσεις ΣΔΙΤ 
Σημαντικότερα επιτεύγματα 

 

Η Ελλάδα κατετάγη 3η παγκοσμίως ανάμεσα σε 135 χώρες στον τομέα των «Βέλτιστων 

Διαγωνιστικών Διαδικασιών σε έργα ΣΔΙΤ», σύμφωνα με την Έκθεση ΣΔΙΤ 2018 της Παγκόσμιας 

Τράπεζας. 

Σε μελέτη για την επιτροπή REGI του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η 

Ελλάδα αναγνωρίζεται ως η πλέον καινοτόμος χώρα στη 

χρηματοδότηση των έργων ΣΔΙΤ.  

 



Συμβάσεις ΣΔΙΤ 
14 συμβάσεις ΣΔΙΤ συνολικής αξίας 822 εκ. €– περίοδος 2009-2019 



ΣΥΝ. ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 822 εκ. €  

Πόροι ΕΣΠΑ 318 εκ. € (39%) 

Ιδιωτική χρηματοδότηση 504 εκ. € (61%) 

ΜΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΣΔΙΤ 

Η ιδιωτική χρηματοδότηση επιμερίζεται σε: 

Ίδια/Δανειακά κεφάλαια ελλ. εμπορικών τραπεζών 394 εκ. € 

EIB 58 εκ. € 

JESSICA 52 εκ. € 

 Η Ελλάδα, στο πλαίσιο των ΣΔΙΤ, έχει αναπτύξει καινοτόμους τρόπους χρηματοδότησης.  

 Η ενεργοποίηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, η μίξη ευρωπαϊκών και ιδιωτικών πόρων 

και η αξιοποίηση του JESSICA αποτελούν δοκιμασμένες βέλτιστες πρακτικές προς περαιτέρω 

αξιοποίηση. 

39% 

6% 
7% 

48% 

EU GRANTS

JESSICA

EIB

EQUITY/LONG TERM DEBT

Συμβάσεις ΣΔΙΤ 
Χρηματοδότηση Έργων  

  

 



 

Έργα ΣΔΙΤ 24 Σχολείων  

“Συμφωνία της Χρονιάς στον 

τομέα της εκπαίδευσης”  

από το περιοδικό World Finance 
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Έργο ΣΔΙΤ Διαχείρισης Απορριμμάτων 

Δ. Μακεδονίας  “Συμφωνία της Χρονιάς 

στον τομέα των Απορριμμάτων”  

από το περιοδικό World Finance & 

το πρώτο βραβείο στην κατηγορία “Waste 

Partnership” των βραβείων “Waste & 

Recycling Awards 2017”. 

 

Έργο ΣΔΙΤ Απορριμμάτων Σερρών Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας προκρίθηκε στα 6 

καλύτερα διεθνώς έργα στην κατηγορία 

 “Best Utilities Project in 2019” για Ευρώπη, 

Αφρική, Μέση Ανατολή, στον θεσμό των 

 “Partnerships Awards”.  

 

Έργο ΣΔΙΤ Απορριμμάτων Περιφέρειας 

Ηπείρου αναδείχτηκε ως το καλύτερο έργο 

υποδομών για τη χρονιά 2018 κατόπιν 

δημοσκόπησης από το διαδικτυακό site 

ypodomes.com 

 

 

Έργο ΣΔΙΤ ανάπτυξης 

Ευρυζωνικών υποδομών σε 

αγροτικές περιοχές  

"Ευρωπαϊκό Βραβείο 

Ευρυζωνικότητας 2017"  

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή  

& βράβευση στο παγκόσμιο 

συνέδριο του Συνδέσμου 

Πληροφορικής (WITSA) στην 

κατηγορία Digital Opportunity 

Awards 2018. 

Συμβάσεις ΣΔΙΤ 
Διεθνής αναγνώριση 

  

 



Φωτογραφίες έργων ΣΔΙΤ 

  

 

Ανέγερση νέου σχολείου στο Θησείο στην Αγίων Ασωμάτων 

 
 

Ειδικό Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο & Λύκειο στο Κερατσίνι – Λουτρά 

Παλαντζιάν 

 

   

Πριν 

Τώρα 

Πριν 

Τώρα 



Διαχείριση Απορριμμάτων  Δυτικής Μακεδονίας 

–  Δεκέμβριος 2015 

 

Διαχείριση Απορριμμάτων Σερρών 

 -  Νοέμβριος 2017 

 

Διαχείριση Απορριμμάτων  Δυτικής Μακεδονίας 

–  Φεβρουάριος 2017 

 

Διαχείριση Απορριμμάτων Σερρών 

 -  Φεβρουάριος 2019 
 

Φωτογραφίες έργων ΣΔΙΤ 

  

 



Διαχείριση Απορριμμάτων  Ηπείρου –  Σεπτέμβριος 2017 

 

Ηλεκτρονικό Εισιτήριο Αστικών Συγκοινωνιών Αττικής 

 
 

Διαχείριση Απορριμμάτων  Ηπείρου –  Φεβρουάριος 2019 

 
 

Εφαρμογή Τηλεματικής του ΟΑΣΑ 

 
 

Φωτογραφίες έργων ΣΔΙΤ 
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Εγκεκριμένα έργα ΣΔΙΤ 
18 έργα ΣΔΙΤ συνολικής αξίας 2,36 δις € 
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2 έργα Διαχείρισης 
Απορριμμάτων αξίας  

174 εκ. €  

1  έργο ICT αξίας  
870 εκ. €  

Έχουν εγκριθεί από τη Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ 18 έργα συνολικής αξίας 2,36 δις €   

 2 έργα αυτοκινητόδρομων 
Αξίας 540 εκ. € 

 5 έργα εκπαίδευσης  
αξίας 480 εκ. €  

3 έργα εξοικονόμησης 
ενέργειας  αξίας 40 εκ. €  

1 μαρίνα αξίας  
10 εκ € 

1 έργο άρδευσης  αξίας  
110 εκ. € 

3  έργα καινοτομίας & 
έρευνας αξίας 140 εκ. €  

Εγκεκριμένα έργα ΣΔΙΤ 
 ΤΟΜΕΙΣ 



Τρέχουσα  

 κατάσταση 

01. ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  

Ολοκληρωμένο σύστημα 
διαχείρισης απορριμμάτων 
νήσου Ρόδου 

Αναμένεται η  
δημοσίευση της  
προκήρυξης Α' φάσης  
του διαγωνισμού  
εντός Ιουνίου – Ιουλίου 2020 
 

Ολοκληρωμένο σύστημα 
διαχείρισης απορριμμάτων 
Κεντρικής Μακεδονίας 

1 

2 

 

Διάρκεια σύμβασης : 25 έτη 

Κατασκευαστική περίοδος: 2 έτη 

 

Περιγραφή έργου  

2. Το Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης 

αποβλήτων του Δυτικού Τομέα της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας έχει χωρητικότητα περίπου 

300.000 τόνων ετησίως και θα εξυπηρετεί 10 Δήμους 

που αποτελούν το 64% των παραγόμενων μικτών 

αποβλήτων της Περιφερειακής Ενότητας 

Θεσσαλονίκης. Το αντικείμενο της σύμπραξης αφορά 

τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, 

διαχείριση και λειτουργία. Το συνολικό κόστος 

επένδυσης εκτιμάται σε 130εκ. ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

 

Διάρκεια σύμβασης : 25 έτη 

Κατασκευαστική περίοδος: 2 έτη 

 

 

 

Περισσότερα έργα ΣΔΙΤ απορριμμάτων  αναμένεται να εγκριθούν 

εντός του 2020 περιλαμβανομένης της Αττικής. 

Εγκεκριμένα έργα ΣΔΙΤ 

Εγκεκριμένο έργο 
που βρίσκεται σε 
προπαρασκευαστικό 
στάδιο για εκδήλωση  
ενδιαφέροντος 

Τρέχουσα  

 κατάσταση 

Περιγραφή έργου  

1. Το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης  

απορριμμάτων νήσου Ρόδου είναι δυναμικότητας  

87.000 τόνων ανά έτος και περιλαμβάνει τη μελέτη,  

χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, διαχείριση 

 και λειτουργία. Το συνολικό κόστος επένδυσης  

εκτιμάται στα 44εκ.ευρώ με αξιοποίηση τόσο 

Ευρωπαϊκών πόρων ύψους 18,5 εκ .ευρώ  

όσο και ιδιωτικών. 

 



02. ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 

Οδοφωτισμός 
Δήμου Αθηναίων 
 

Αναμένεται η  
δημοσίευση της  
προκήρυξης Α' φάσης  
του διαγωνισμού  
εντός Ιουνίου 2020 
 

Οδοφωτισμός 
Κεντρικής Μακεδονίας  
 

1 

 2 

3. Το έργο οδοφωτισμού του Δήμου Αθηναίων αφορά 

ολόκληρη την υπάρχουσα βάση εξοπλισμού 

φωτισμού στους κοινόχρηστους χώρους, όπως η 

προσαρμογή / αντικατάσταση 45.666 παλαιών 

τεχνολογικών φωτιστικών. Ο ιδιώτης θα εφαρμόσει 

τις απαραίτητες βελτιστοποιήσεις, αναβαθμίσεις, 

προσαρμογές - επεκτάσεις στο υπάρχον δίκτυο 

αστικού φωτισμού της πόλης της Αθήνας και θα 

αναλάβει την λειτουργία και την συντήρηση του. Το 

συνολικό κόστος του έργου εκτιμάται σε 20,5 εκ. 

ευρώ. 

 

 

2. Το έργο Οδοφωτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας αφορά την αντικατάσταση 14,996 

φωτιστικών και λαμπτήρων, την εφαρμογή 

συστημάτων τηλεχειρισμού και τηλεμετρίας και τη 

λειτουργία και συντήρηση του δικτύου φωτισμού 

δρόμου. Επιπλέον, το έργο περιλαμβάνει την 

επισκευή βλαβών και την επισκευή του δικτύου 

ηλεκτρικής ενέργειας στο σύνολό της. Το συνολικό 

κόστος του έργου εκτιμάται σε 12,4 εκ. ευρώ. 

Διάρκεια σύμβασης : 11 έτη 

Κατασκευαστική περίοδος: 1 έτος 

 

 

Οδοφωτισμός 
Ηπείρου 
 

1 

1. Το έργο Οδοφωτισμού της Περιφέρειας Ηπείρου 

αφορά το σχεδιασμό, τη χρηματοδότηση, την 

κατασκευή, τη συντήρηση, τη λειτουργία και τη 

διαχείριση του περιφερειακού συστήματος οδικού 

δικτύου και της οδικής υποδομής, 

συμπεριλαμβανομένων ειδικών συστημάτων ελέγχου 

και συναφών έργων. Επιπλέον, το προτεινόμενο έργο 

περιλαμβάνει την επισκευή βλαβών και την επισκευή 

του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας στο σύνολό της. Το 

συνολικό κόστος επένδυσης εκτιμάται σε 6,6 εκ. 

ευρώ.  

 

3 

Περιγραφή έργου  

Τρέχουσα  

 κατάσταση 

Τρέχουσα  

 κατάσταση 

Τρέχουσα  

 κατάσταση 

Εγκεκριμένα έργα ΣΔΙΤ 

Αναμένεται η ολοκλήρωση 
της Α’ φάσης εντός Μαΐου  
Ιουνίου 2020.  
Υπεβλήθηκαν φάκελοι 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
από 6 υποψηφίους. 

Εγκεκριμένο έργο 
που βρίσκεται σε 
προπαρασκευαστικό 
στάδιο για εκδήλωση  
ενδιαφέροντος 

 

Διάρκεια σύμβασης : 11 έτη 

Κατασκευαστική περίοδος: 1 έτος 

 

. 

Διάρκεια σύμβασης : 12 έτη 

Κατασκευαστική περίοδος: 2 έτη 

 



Έχει ολοκληρωθεί η 
Α' φάση του διαγωνισμού. 
Υπεβλήθηκαν φάκελοι 
Εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
από 5 υποψηφίους. 
  

03. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙ 

Αυτοκινητόδρομος 
 ΝΔ Πελοποννήσου 
 

1 
1. Το έργο αφορά την κατασκευή και αναβάθμιση της 

εθνικής οδού Καλαμάτας - Ριζομύλου - Πύλου - 

Μεθώνης συνολικού μήκους 50 χιλιομέτρων. Η 

ολοκλήρωση της κατασκευής είναι επιτακτική 

προκειμένου να βελτιωθεί η ασφάλεια της οδικής 

υποδομής της Νότιας Πελοποννήσου, να μειωθεί το 

κόστος μεταφοράς και να αναβαθμιστεί ο τουρισμός 

εξασφαλίζοντας γρήγορες και ασφαλείς μετακινήσεις. 

Το συνολικό κόστος επένδυσης εκτιμάται σε 245,5εκ. 

ευρώ. 

 

Διάρκεια σύμβασης : 26 έτη 

Κατασκευαστική περίοδος: 4 έτη  

 

Περισσότερα έργα ΣΔΙΤ αυτοκινητοδρόμων αναμένεται να εγκριθούν 

εντός του 2020. 

Εγκεκριμένα έργα ΣΔΙΤ 

Τρέχουσα  

 κατάσταση 

Περιγραφή έργου  

Έχει ολοκληρωθεί η 
Α' φάση του διαγωνισμού. 
Υπεβλήθηκαν φάκελοι 
Εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
από 5 υποψηφίους. 
  

Βόρειος Οδικός  
Άξονας Κρήτης 

Τρέχουσα  

 κατάσταση 
 2 

2. Το έργο αφορά  στην κατασκευή του Βόρειου 

Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) στο τμήμα 

Χερσόνησος – Νεάπολη. Πρόκειται για το πρώτο 

έργο αυτοκινητοδρόμου στην Ελλάδα με κόστος 

επένδυσης 295εκ. ευρώ. 

 

Εκδηλώθηκε ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον από 5 

ελληνικά και διεθνή σχήματα.  

 

Διάρκεια σύμβασης : 26 έτη 

Κατασκευαστική περίοδος: 4 έτη  

 



Ολοκληρώθηκε η Α’ φάση του 
διαγωνισμού με την προεπιλογή 
9 υποψηφίων. Έχει 
δημοσιευθεί η προκήρυξη για 
τον ανταγωνιστικό διάλογο.   
  
 

04. ICT 

Ultrafast BroadBand  
(UFBB)   
 

1 

Έργο ΣΔΙΤ 700εκ. ευρώ (κατασκευαστικό κόστος 

χωρίς ΦΠΑ) συνολικού κόστους επένδυσης 870εκ. 

ευρώ, με αξιοποίηση κοινοτικών και ιδιωτικών πόρων 

που αφορά περισσότερους από 2,4 εκ. πολίτες που θα 

αποκτήσουν τη δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο με 

ταχύτητα τουλάχιστον 100Mbps (αναβαθμίσεις σε 1 

Gbps), μέσω της ανάπτυξης εκτεταμένου δικτύου 

οπτικών ινών, όσο το δυνατόν πιο κοντά στον τελικό 

χρήστη. Αποτελεί ένα έργο σε συνέχεια του ΣΔΙΤ Rural 

Broadband, έργο που έχει βραβευτεί από την ΕΕ, ως 

έργο της χρονιάς στα Εuropean Broadband Awards 

2017.    

 

Διάρκεια σύμβασης : 20 έτη 

Κατασκευαστική περίοδος : 3 έτη 

 

300 εκατομμύρια επιχορηγήσεων της ΕΕ έχουν ήδη 

εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

combining 

Εγκεκριμένα έργα ΣΔΙΤ 

Περιγραφή έργου  

Τρέχουσα  

 κατάσταση 

Αναμένεται η έναρξη της διαδικασίας του 

ανταγωνιστικού διαλόγου εντός Ιουνίου 2020. 



A’ Φάση (Ολοκλήρωση 
ενδιαφέροντος) έχει 
ολοκληρωθεί 
Εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος 
από 4 υποψηφίους. 
  
  
 
 

05. ΕΡΓΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Σχολικές μονάδες Χανίων  
 

1 

2 

1. Το έργο αναφέρεται στο σχεδιασμό, την 

κατασκευή, τη χρηματοδότηση, τη συντήρηση και τη 

λειτουργία 8 νέων σχολικών μονάδων στο Δήμο 

Χανίων, στις περιαστικές περιοχές του Δήμου, λόγω 

της ανεπάρκειας των υπαρχουσών σχολικών 

μονάδων, καθώς και της ανοικοδόμησης του Πάρκου 

Ειρήνης και Φιλίας στο κέντρο της πόλης των Χανίων 

και η ενοποίησή του με το Δημοτικό κήπο. Το 

συνολικό κόστος του έργου εκτιμάται σε 33,7 εκ. 

ευρώ. 

Διάρκεια σύμβασης : 25 έτη 

Κατασκευαστική περίοδος : 2 έτη 

 

2. Το έργο αναφέρεται στον σχεδιασμό, κατασκευή, 

χρηματοδότηση, συντήρηση και λειτουργία 13 νέων 

σχολικών μονάδων στο Δήμο Ρόδου σε συνολική 

έκταση 22.000 τμ. Το συνολικό κόστος του έργου 

εκτιμάται σε 41,7 εκ. ευρώ. 

 

Διάρκεια σύμβασης : 25 έτη 

Κατασκευαστική περίοδος : 2 έτη 

 

 

Περισσότερες σχολικές μονάδες αναμένεται να εγκριθούν εντός του 

2020.  

Εγκεκριμένα έργα ΣΔΙΤ 

Σχολικές μονάδες Ρόδου  
 

Τρέχουσα  

 κατάσταση 

Τρέχουσα  

 κατάσταση 

Περιγραφή έργου  

Εγκεκριμένο έργο 
που βρίσκεται σε 
προπαρασκευαστικό 
στάδιο για εκδήλωση  
ενδιαφέροντος 



Φοιτητικές εστίες 

πανεπιστημίου  

Θράκης 
 

4 

5 5. Έργο ΣΔΙΤ με συνολικό κόστος επένδυσης 105,4 
εκ. ευρώ. Το αντικείμενο της σύμπραξης αφορά τη 
μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή & τεχνική 
διαχείριση φοιτητικών και άλλων κτιριακών 
εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου στην 
Αλεξανδρούπολη, την Κομοτηνή και την Ξάνθη.   

Διάρκεια σύμβασης : 28 έτη 

Κατασκευαστική περίοδος : 2 έτη 

 

4. Έργο ΣΔΙΤ με συνολικό κόστος επένδυσης 91,5 

εκ. ευρώ. Το αντικείμενο της σύμπραξης αφορά τη 

μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή και τεχνική 

διαχείριση φοιτητικών και άλλων κτιριακών 

εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.  

Διάρκεια σύμβασης : 28 έτη 

Κατασκευαστική περίοδος : 2 έτη 

 

 

Δημοσίευση προκήρυξης 
Α' φάσης διαγωνισμού. 
Η υποβολή εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος θα 
πραγματοποιηθεί στις 23 
Ιουνίου. 
 

Δημοσίευση προκήρυξης 
Α' φάσης διαγωνισμού. 
Η υποβολή εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος θα  
πραγματοποιηθεί στις 
18 Ιουνίου.  
 

Φοιτητικές εστίες 

πανεπιστημίου  

Θεσσαλίας 
 

05. ΕΡΓΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Τρέχουσα  

 κατάσταση 

Τρέχουσα  

 κατάσταση 

Περιγραφή έργου  

Εγκεκριμένα έργα ΣΔΙΤ 

Σε διαδικασία αξιολόγησης 
Α' φάσης διαγωνισμού. 
Υπεβλήθηκαν φάκελοι 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
από 7 υποψηφίους. 
 

Φοιτητικές εστίες 

πανεπιστήμιου  

Κρήτης 
  

Τρέχουσα  

 κατάσταση 

3. Το αντικείμενο της σύμπραξης του Πανεπιστημίου 

Κρήτης αφορά την κατασκευή και την τεχνική 

διαχείριση των νέων φοιτητικών εστιών στο Ρέθυμνο 

και το Ηράκλειο, καθώς και την ολοκλήρωση του 

υφιστάμενου Αμφιθεάτρου του Πανεπιστημίου 

Ρεθύμνου. Ο κύριος στόχος του έργου είναι ο 

εκσυγχρονισμός, η βελτίωση και η ενίσχυση των 

διαθέσιμων υποδομών καθώς και η δημιουργία νέων 

υποδομών, με επίκεντρο κυρίως τη στέγαση και τη 

σίτιση των μαθητών και στις δύο πόλεις, λόγω του 

σοβαρού προβλήματος στέγασης. Το συνολικό 

κόστος επένδυσης είναι 206,6 εκατομμύρια 

ευρώ.       

Διάρκεια σύμβασης : 27 έτη 

Κατασκευαστική περίοδος : 3 έτη 

 

3 



Ανέγερση κτιρίου  
εκπαίδευσης &  
Πολιτισμού της  
Ακαδημίας 
Αθηνών 
  

1 

2 2. Το έργο αφορά την κατασκευή και τεχνική 
διαχείριση δύο κτιρίων της Ακαδημίας Αθηνών 
συνολικής έκτασης 8.000 τετραγωνικών μέτρων, 
δηλαδή (α) Κτίριο εκπαίδευσης και πολιτισμού (β) 
Νέο Μουσείο και Βιβλιοθήκη. Το συνολικό κόστος του 
έργου εκτιμάται σε 23,2 εκ. ευρώ. 

Διάρκεια σύμβασης : 25 έτη 

Κατασκευαστική περίοδος : 2 έτη 

1. Σχεδιασμός, κατασκευή, χρηματοδότηση, 

συντήρηση, 

λειτουργία και προμήθεια εξοπλισμού για την  

ανέγερση κτιρίου παροχής υπηρεσιών εξατομικευμένης 

ιατρικής σε συνεργασία με την ΕBRD για παροχή 

τεχνικής βοήθειας ενώ δύναται να είναι και 

χρηματοδότης 

του έργου. Το συνολικό κόστος του έργου εκτιμάται σε  

58,5 εκ. ευρώ. 

Διάρκεια σύμβασης : 11 έτη 

Κατασκευαστική περίοδος : 1 έτος 

3 

06. Έργα καινοτομίας & έρευνας  

 

Εγκεκριμένα έργα ΣΔΙΤ 

3. Το αντικείμενο της σύμπραξης αφορά τη μελέτη, 

χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, λειτουργία 

και εκμετάλλευση των υποδομών ενός κέντρου 

καινοτομίας, το οποίο θα αποτελέσει ένα φυσικό 

χώρο, όπου μεγάλες επιχειρήσεις, ακαδημαϊκά 

ιδρύματα, νεοφυείς επιχειρήσεις (start ups) θα 

φιλοξενούνται και θα συνεργάζονται ενισχύοντας την 

καινοτομία και την επιχειρηματικότητα. Έργο ΣΔΙΤ 

με συνολικό κόστος επένδυσης 58,5 εκ. ευρώ. 

Διάρκεια σύμβασης : 25 έτη 

Κατασκευαστική περίοδος : 2 έτη 

 

 

Κέντρο καινοτομίας  
στην Αθήνα 

Τρέχουσα  

 κατάσταση 

Τρέχουσα  

 κατάσταση 

Τρέχουσα  

 κατάσταση 

Δημοσίευση προκήρυξης 
Α' φάσης διαγωνισμού. 
Η υποβολή εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος θα 
πραγματοποιηθεί  
στις 11 Ιουνίου. 

Εγκεκριμένο έργο 
που βρίσκεται σε 
προπαρασκευαστικό 
στάδιο για εκδήλωση  
ενδιαφέροντος 

Έγκριση από ΔΕΣΔΙΤ 
αναμένεται η  
έναρξη του διαγωνισμού  
εντός Σεπτεμβρίου – 
Οκτωβρίου 2020 
 

Περιγραφή έργου  

 Κτίριο εξατομικευμένης 
ιατρικής του Ιδρύματος 
Ιατροβιολογικών 
Ερευνών της 
Ακαδημίας Αθηνών 



Αναμένεται η  
δημοσίευση της  
προκήρυξης Α' φάσης  
του διαγωνισμού εντός 
Ιουνίου – Ιουλίου 2020 
  
 

07. ΑΡΔΕΥΣΗ 

1 έργο άρδευσης  

1 

Έργο ΣΔΙΤ με συνολικό κόστος επένδυσης 110εκ. ευρώ. Το έργο περιλαμβάνει 

την κατασκευή των εξής υποδομών: 

 

1. Του φράγματος Χαβρία και των σύνοδων τεχνικών έργων 

2. Των εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού 

3. Εξωτερικών δικτύων συνολικού μήκους 62km, δεξαμενών και αντλιοστασίων  

   

 

Διάρκεια σύμβασης : 27 έτη 

Κατασκευαστική περίοδος : 3 έτη 

 

Εγκεκριμένα έργα ΣΔΙΤ 

Περιγραφή έργου  

Τρέχουσα  

 κατάσταση 



08. ΜΑΡΙΝΕΣ 

1 μαρίνα  

1 

Έργο ΣΔΙΤ με συνολικό κόστος επένδυσης 10 εκ. ευρώ. Ο ιδιωτικός φορέας 

σύμπραξης θα αναλάβει τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία, τεχνική 

διαχείριση και εκμετάλλευση του τουριστικού λιμένα (μαρίνας) Ναυπλίου, για 

χρονικό διάστημα έως 40 έτη. 

   

 

Διάρκεια σύμβασης : 40 έτη 

 

Εγκεκριμένα έργα ΣΔΙΤ 

Περιγραφή έργου  

Τρέχουσα  

 κατάσταση 

Εγκεκριμένο έργο 
που βρίσκεται στην Α΄ 
Φάση του Διαγωνισμού. 



Αυτή η παρουσίαση δημιουργήθηκε αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελεί κανενός είδους νομική 

συμβουλή. Οι πληροφορίες αυτής της παρουσίασης δεν υποκαθιστούν τους σχετικούς νόμους της Ελληνικής 

Δημοκρατίας, οι οποίοι είναι δεσμευτικοί μόνο στα πρωτότυπα κείμενα. 


