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ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 

Η μεγάλη οικονομική κρίση την τελευταία δεκαετία 
επηρέασε βαθύτατα την αναπτυξιακή δυνατότητα της 
χώρας, με σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στην 
παραγωγή έργων.  

Η πρωτοφανής Υγειονομική κρίση του 2020 και 2021, 

δυσμενοποίησε τις συνθήκες, δημιούργησε επιπρόσθετα 
προβλήματα, με βαθιά ύφεση, στέρηση της αναπτυξιακής 
δυναμικής και σοβαρές κοινωνικές επιπτώσεις.  
Τα μέτρα που συμφωνήθηκαν στην αρχή της Οικονομικής 
κρίσης ανταποκρίνονται στις τότε συνθήκες, χωρίς να 
λαμβάνεται υπόψη η μεταγενέστερη Υγειονομική κρίση που 
δημιουργήθηκε χωρίς ευθύνη της χώρας.   
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Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΚΡΙΣΕΙΣ 

 Μετά τις αλλεπάλληλες κρίσεις, Οικονομική και 
Υγειονομική, όπως ιστορικά επιβεβαιώνεται είναι ουσιαστική 
η ανάγκη για τόνωση της οικονομίας, αναστροφή του 
κλίματος των μεγάλων απωλειών του προηγούμενου 
διαστήματος και σοβαρή ενίσχυση της αναπτυξιακής 
δυναμικής, απαραίτητη προϋπόθεση για την υπέρβαση των 
μεγάλων και συσσωρευμένων προβλημάτων. Διαμορφώνεται 
διάδοχη κατάσταση μεγάλης αναπτυξιακής δραστηριότητας 
σε όλους τους τομείς. 

 

 Για την επίτευξη αυτού του αναπτυξιακού στόχου 
συνδυάζονται αποφασιστικά κινήσεις σε εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Αθροιστικά, τα 30,5 δις ευρώ του 

Ταμείου Ανάκαμψης, μαζί με τα ποσά του ΕΣΠΑ και άλλες 
παροχές και τους Ιδιωτικούς Πόρους, ξεπερνούν συνολικά τα 
90 δις. ευρώ. 
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Ο ΖΩΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

 Το μεγάλο συνολικό ύψος των πόρων διαμορφώνει 
προοπτική ικανοποιητικού όγκου τεχνικών έργων και τελικά 
ιδιαίτερα επαρκή Ζωτικό χώρο κατασκευών. 
 Ο προσανατολισμός του εθνικού στρατηγικού σχεδιασμού 
για προτεραιοποίηση της προώθησης έργων σε αυτό το ζωτικό 
χώρο, με έμφαση στην ανάπτυξη και την λειτουργία τους ως 
μοχλός ενίσχυσης της παραγωγικής διαδικασίας ευρύτερων 
περιοχών, είναι ιδιαίτερα σημαντικός. 
 Συγχρόνως εξαιρετικά σημαντική η διασφάλιση της 
περιβαλλοντικής προστασίας, ειδικότερα μάλιστα πέραν των 
ειδικότερων δράσεων για το πράσινο και τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό, για τα απολύτως αναγκαία έργα 
αντιμετώπισης σοβαρών κυκλοφοριακών προβλημάτων σε 
μεγάλα αστικά κέντρα με βαριές ατμοσφαιρικές μολύνσεις,  
καθώς επίσης τα έργα σταθερής τροχιάς. 

4 



ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 Η εφαρμογή των θετικών ρυθμίσεων του Ν.4412/2016 και η 
κατάλληλη προσαρμογή όπου απαιτείται, με την αντιμετώπιση 
του μεγάλου προβλήματος της αναθεώρησης μέχρι την 
λειτουργία του ΕΣΤΠΤΕ που θα ακολουθήσει, είναι απολύτως 
αναγκαία. 
 Συγχρόνως όμως εξαιρετικά σημαντική, αναγκαία και 
επιβαλλόμενη από τις δραματικές συνθήκες μειζόνων 
κυκλοφοριακών προβλημάτων, με μεγάλες περιβαλλοντικές 
επιβαρύνσεις ιδιαίτερα μάλιστα στην ΑΤΤΙΚΗ, η άμεση 
αντιμετώπιση της κατάστασης με θεσμικές παρεμβάσεις άμεσα 
συναρτημένες με τις γενικότερα απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις 
και τις άμεσα συνδεδεμένες επενδύσεις. 
 Επιτακτική δηλαδή η ανάγκη για προώθηση της 
θεσμοθέτησης των Προτάσεων Καινοτομίας – Πρότυπων 
Προτάσεων (Unsolicited Proposals – USP), για την ουσιαστική 
αξιοποίηση του ιδιωτικού τομέα στον σχεδιασμό και υλοποίηση 
έργων, με ταχείες διαδικασίες και αδειοδοτήσεις, συρρίκνωση 
του χρόνου πρότασης, απόφασης υλοποίησης έργου,  
επιλογής αναδόχου, υπογραφής σύμβασης. 
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ – 

ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 Η ενεργοποίηση της εκτέλεσης έργων εκτός κρατικού 
σχεδιασμού διά των Προτύπων Προτάσεων, με διαδικασία 
πρότασης ιδιωτική και ανεξάρτητη του Δημοσίου και των 
Φορέων του, για έργα Παραχώρησης ή συνδυαστικό σύστημα 
ανταποδοτικής αμοιβής και Πληρωμών Διαθεσιμότητας, με 
κατάλληλη προετοιμασία και βαθμό ωρίμανσης (με πλήρη 
τεχνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά στοιχεία τόσο της 
περιόδου κατασκευής όσο και της περιόδου λειτουργίας), 
καθώς και επιλογή Αναδόχου με την διενέργεια διαγωνισμού 
και εφαρμογή των προβλέψεων του Νόμου που θα εφαρμοστεί, 
οδηγεί σε πολύ ταχύτερη και οικονομικότερη υλοποίηση. 

 Η αξιοποίηση του ιδιωτικού τομέα, στον σχεδιασμό και 
υλοποίηση ανταποδοτικών μάλιστα έργων, εφαρμοζόμενη σε 
πολλές χώρες, όπως στην Ιταλία με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
να αποφαίνεται ότι οι Πρότυπες Προτάσεις είναι απόλυτα 
συμβατές με τις Οδηγίες για έργα και υπηρεσίες, αποτελεί την 
επιβαλλόμενη από τα πράγματα λύση της άμεσης και 
αποτελεσματικής ενεργοποίησης για ταχεία ανάπτυξη 
μετά τις κρίσεις. 
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ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ 

 Οι κυκλοφοριακές συνθήκες που έχουν 
διαμορφωθεί είναι πλέον δραματικές. Στην 
περιοχή που κατοικούν 5,5 εκ., περίπου ο μισός 
πληθυσμός της χώρας, με απουσία σοβαρών 
οδικών έργων υποδομής σχεδόν για 20 χρόνια, οι 
ανάγκες είναι εξαιρετικά μεγάλες και η απαίτηση 
άμεσων παρεμβάσεων σήμερα επιτακτική. 
 Έχει ανακοινωθεί από την ηγεσία του Υπουργείου 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ η προώθηση της ψήφισης του Νόμου 
που θα καθιερώνει την εφαρμογή των Πρότυπων 
Προτάσεων, ζήτημα που αποτελούσε δέσμευση και 
προγραμματισμό της Κυβέρνησης και το σχετικό 
Σχέδιο Νόμου τέθηκε ήδη σε διαβούλευση. 
 Κάτω από τις παρούσες συνθήκες αυτή η 
θεσμοθέτηση έχει κολοσσιαία σημασία, γιατί 
ταχύτατα, όχι όπως στους συνήθεις διαγωνισμούς 
Παραχωρήσεων με καθυστερήσεις πολλών χρόνων 
σε γραφειοκρατικές διαδικασίες και χρονοβόρες 
επιλογές λύσεων, επιτυγχάνεται η εκτέλεση  
έργων στην Αθήνα. 
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Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 Με την εφαρμογή των Πρότυπων 
Προτάσεων, η έναρξη εκτέλεσης 
εργασιών περιορίζεται σε ένα με 
ενάμιση έτος από την κατάθεση της 
Πρότασης, πολύ συντομότερα από την 
εφαρμογή οποιασδήποτε άλλης 
διαδικασίας. 
 Ειδικότερα σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις, όπως στην ΑΤΤΙΚΗ, η όσο 
γίνεται περισσότερο ταχεία έναρξη 
εργασιών, για την αντιμετώπιση 
μεγάλων προβλημάτων που χρονίζει 
η επίλυσή τους, είναι ανάγκη 
επιτακτική και εξαιρετικά μεγάλης 
σημασίας. 
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ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 

 Δεν είναι δυνατόν πλέον να μεταφέρεται σε 
μεταγενέστερο χρόνο η αντιμετώπιση των εξαιρετικά 
σοβαρών προβλημάτων : 
 Δραματικής κατάστασης της κυκλοφορίας, 

 Μεγάλων απωλειών ωρών εργασίας από χιλιάδες οδηγούς, 
 Αρνητικής επιρροής στην παραγωγική ανασυγκρότηση σε 

κρίσιμη περίοδο, 

 Συνέχισης επί μακρόν των αρνητικών περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων με τις εκπομπές CO2, CO κλπ., 
 Αρνητικής επίπτωσης στην υγεία των κατοίκων, 

 Αντίθεσης στον ευρύτερο ευρωπαϊκό σχεδιασμό για 
περιβαλλοντική προστασία, 
 Περιορισμού της αναπτυξιακής δυναμικής, 
 Αδυναμίας συνδυασμένης κατασκευής άλλων έργων. 
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ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 Στην αρχή της Οικονομικής κρίσης τα μέτρα που 
επιβλήθηκαν είχαν στόχο να λειτουργήσουν περιοριστικά για 
την εξυγίανση της οικονομίας, για την κατάσταση της οποίας η 
χώρα είχε ευθύνη. 

 

 Συμφωνήθηκε η αποπληρωμή του χρέους να γίνεται με την 
κάλυψη του ενός εικοστού της διαφοράς του χρέους με το 
60% του ΑΕΠ, που είναι το κριτήριο κάθε χρόνο. 

 

 Σήμερα με την μεγάλη Υγειονομική κρίση, με σοβαρές 
οικονομικές επιπτώσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται η χώρα, 
είναι απαραίτητη η επανεξέταση και τροποποίηση των 
προβλεπόμενων κανόνων. 

10 



ΧΡΗΣΗ ΑΡΧΙΚΩΝ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΣΕ 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 

 Επιβάλλεται διαπραγμάτευση με την Ε.Ε. στα πλαίσια 
τροποποίησης ρυθμίσεων που επιβλήθηκαν υπό άλλες 
προϋποθέσεις, ενώ σήμερα η χώρα δεν έχει την αντίστοιχη 
ευθύνη. Μεταξύ άλλων, πόροι από τις Παραχωρήσεις και 
ειδικότερα το ήμισυ των χρημάτων που καταβάλλονται για 
την ανάληψη έργου Παραχώρησης (Upfront – fee) να 
καταβάλλεται για την αποπληρωμή του χρέους και το 
υπόλοιπο ήμισυ για την χρηματοδότηση στην πορεία του 
χρόνου με Πληρωμές Διαθεσιμότητας έργων, ειδικότερα 
μάλιστα στην έχουσα την μέγιστη ανάγκη ΑΤΤΙΚΗ. 
 Τότε διαμορφώνεται υγιής αντιμετώπιση του προβλήματος 
του χρέους, με διάθεση πόρων που προκύπτουν από την 
ενίσχυση της Παραγωγής και την αυξημένη τότε δυνατότητα 
άντλησης τους και όχι με στενή εφαρμογή ρυθμίσεων που 
δεν λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικές εξελίξεις στην 
οικονομία και επιβλήθηκαν υπό άλλους όρους. 
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