
 

 

 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 

Παραχωρήσεις που εξαιρούνται 

 

Ποιες παραχωρήσεις δεν καλύπτει η οδηγία; 

Παραχωρήσεις στον τομέα του πόσιμου νερού 

o Παραχωρήσεις για τη διάθεση ή την εκμετάλλευση σταθερών δικτύων που 

προορίζονται για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας σχετικής με την παραγωγή, 

μεταφορά ή διανομή πόσιμου νερού ή την τροφοδότηση τέτοιων δικτύων με 

πόσιμο νερό 

o Παραχωρήσεις για τη διάθεση ή την επεξεργασία αποβλήτων, που σχετίζονται με 

τη διάθεση ή την εκμετάλλευση των προαναφερθέντων δικτύων υδροδότησης ή 

με την προμήθεια νερού σε τέτοια δίκτυα 

o Παραχωρήσεις που αφορούν υδραυλικά, αρδευτικά ή αποστραγγιστικά έργα τα 

οποία συνδέονται με τη διάθεση ή την εκμετάλλευση των προαναφερθέντων 

δικτύων υδροδότησης ή με την τροφοδότηση των δικτύων αυτών με νερό, υπό τον 

όρο ότι ο όγκος του νερού που θα χρησιμοποιηθεί για την τροφοδότηση με πόσιμο 

νερό αντιπροσωπεύει πάνω από το 20% του συνολικού όγκου του νερού που θα 

είναι διαθέσιμο μέσω αυτών των έργων ή των εγκαταστάσεων άρδευσης ή 

αποστράγγισης. 

Παραχωρήσεις που σχετίζονται με υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος στον 

τομέα των δημόσιων επιβατικών σιδηροδρομικών και οδικών μεταφορών 

o Οι παραχωρήσεις υπηρεσιών που εμπίπτουν στο πεδίο του άρθρου 5 του 

κανονισμού 1370/2007 δεν καλύπτονται από την οδηγία για τις συμβάσεις 

παραχώρησης.  

o Αντίθετα, οι υπηρεσίες εμπορευματικών μεταφορών καλύπτονται από την οδηγία 

για τις συμβάσεις παραχώρησης. Ομοίως, οι παραχωρήσεις έργων είτε από 

δημόσιες αρχές, δημόσιες επιχειρήσεις ή ιδιωτικές εταιρείες με αποκλειστικά 

δικαιώματα (δηλαδή, σε κλασικούς τομείς ή σε τομείς κοινής ωφελείας) 

καλύπτονται από την οδηγία.  

 

Παραχωρήσεις που ανατίθενται από δημόσιες αρχές ή αναθέτοντες φορείς άλλους από 

δημόσιες επιχειρήσεις και ιδιωτικές εταιρείες που απολαύουν αποκλειστικών 

δικαιωμάτων, σε κλασικούς τομείς ή σε τομείς κοινής ωφελείας. 

Παραχωρήσεις που ανατίθενται σε οικονομικό φορέα βάσει αποκλειστικού δικαιώματος  



 

 

 o Η αποκλειστικότητα αυτή εφαρμόζεται μόνο σε συμβάσεις παραχώρησης 

υπηρεσιών που ανατίθενται σε οικονομικούς φορείς οι οποίοι δραστηριοποιούνται 

σε τομείς κοινής ωφελείας.  

o Υπόκεινται σε δύο όρους:  

 Ο οικονομικός φορέας διαθέτει προηγούμενο αποκλειστικό δικαίωμα παροχής 

των υπηρεσιών που αποτελούν το αντικείμενο της παραχώρησης 

 Το δικαίωμα αυτό είχε παραχωρηθεί βάσει δημοσιευθείσας εθνικής 

νομοθετικής ή διοικητικής πράξης σύμφωνα με τη Συνθήκη και τις πράξεις της 

ΕΕ για τους κοινούς κανόνες πρόσβασης στην αγορά, οι οποίοι εφαρμόζονται σε 

κάθε δραστηριότητα του τομέα κοινής ωφελείας (π.χ. παραχωρήσεις στον 

τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας που καλύπτει η οδηγία 2003/54/ΕΚ, όπως 

τροποποιήθηκε με την οδηγία 2009/72/ΕΚ και παραχωρήσεις στον τομέα του 

φυσικού αερίου που καλύπτει η οδηγία 2009/73/ΕΚ). 

Υπηρεσίες λαχειοφόρου αγοράς 

o Οι παραχωρήσεις για υπηρεσίες λαχειοφόρου αγοράς που ανατίθενται βάσει 

προηγούμενου αποκλειστικού δικαιώματος το οποίο χορηγήθηκε σύμφωνα με 

ισχύοντες εθνικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις βάσει των Συνθηκών, δεν 

καλύπτονται.   

o Ωστόσο, σε άλλες περιπτώσεις, οι δραστηριότητες τυχερών παιχνιδιών καλύπτονται 

από την οδηγία όταν λαμβάνουν τη μορφή συμβάσεων παραχώρησης (π.χ. 

παραχωρήσεις σε καζίνο). Οι δραστηριότητες τυχερών παιχνιδιών που διεξάγονται 

βάσει εξουσιοδοτήσεων/αδειών δεν καλύπτονται.  

 

Ποιοι κανόνες ισχύουν για την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης που δεν καλύπτονται από την 

οδηγία;  

Ισχύουν οι αρχές της Συνθήκης σχετικά με την ίση μεταχείριση και τη διαφάνεια.  

 


