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ΠΡΟΛΟΓΟ 
Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και τα Κράτθ-Μζλθ καταβάλλουν κάκε δυνατι προςπάκεια για να αντιμετωπίςουν 
τθν κρίςθ και να δθμιουργθκοφν οι προχποκζςεισ για μια πιο ανταγωνιςτικι οικονομία με περιςςότερεσ 
κζςεισ εργαςίασ. Ωςτόςο ο ρυκμόσ με τον οποίο το  κεςμικό, κανονιςτικό και διοικθτικό πλαίςιο 
προςαρμόηεται ςτουσ κοινωνικο-πολιτικοφσ μεταςχθματιςμοφσ είναι πολφ μικρότεροσ από αυτόν τθσ 
εξζλιξθσ των κοινωνικο-πολιτικϊν φαινομζνων. Θ παρατθροφμενθ αυτι διαφορά  μεταξφ των δφο ρυκμϊν 
εξζλιξθσ εντείνεται ιδιαίτερα ςτισ μζρεσ μασ, εξαιτίασ των παγκόςμιων προκλιςεων ςε επίπεδο 
διακυβζρνθςθσ, γεωπολιτικισ, ανκρωπίνων δικαιωμάτων  αλλά και περιβαλλοντικισ προςταςίασ.  Θ 
ςυμπίεςθ του απαιτοφμενου χρόνου προκειμζνου να γίνουν αντιλθπτοί οι ανωτζρω μεταςχθματιςμοί 
ϊςτε να ςχεδιαςτοφν οι αναγκαίεσ μεταρρυκμίςεισ του κεςμικοφ, κανονιςτικοφ και διοικθτικοφ πλαιςίου 
οδθγεί ςε  “βίαιθ” αντιμετϊπιςθ των φαινομζνων αυτϊν.  

Θ Ελλάδα ςτα τζλθ του 2015, μαςτίηεται από πλθκϊρα προβλθμάτων και καλείται να τα αντιμετωπίςει 
άμεςα, μζςω ενόσ ολοκλθρωμζνου μεταρρυκμιςτικοφ προγράμματοσ με μεγάλεσ δθμοςιονομικζσ 
εξαρτιςεισ  και ςε πλιρθ ευκυγράμμιςθ με τισ ευρωπαϊκζσ πολιτικζσ και το ευρωπαϊκό όραμα για τθν 
αντιμετϊπιςθ τθσ χρθματοπιςτωτικισ κρίςθσ, ενίςχυςθσ τθσ οικονομικισ, νομιςματικισ και πολιτικισ 
ζνωςθσ. 

Μία από τισ δράςεισ του μεταρρυκμιςτικοφ προγράμματοσ τθσ Ελλάδασ είναι ο εκςυγχρονιςμόσ των 
δθμοςίων ςυμβάςεων, ζννοιεσ και διαδικαςίεσ γνωςτζσ ςτθν χϊρα μασ από τθν εποχι τθσ αρχαιότθτασ, 
με  πλζον αξιοςθμείωτθ τθν τεχνικι και οικονομικι διαχείριςθ τουσ να υπάγεται ςτθ δικαιοδοςία τθσ 
Βουλισ, θ οποία όριηε προσ το ςκοπό αυτό «Άρχοντεσ» ι «Εφόρουσ». 

Θ χάραξθ εκνικισ ςτρατθγικισ ςτον τομζα δθμοςίων ςυμβάςεων αποτελεί  μζροσ τθσ ευρφτερθσ εκνικισ 
πολιτικισ τθσ χϊρασ και εργαλείο για τθν επίτευξθ πολιτικισ αειφόρου ανάπτυξθσ, κοινωνικισ πολιτικισ, 
πολιτικισ κατά τθσ διαφκοράσ με όρουσ χρθςτισ διακυβζρνθςθσ. 

Στο πλαίςιο αυτό θ ελλθνικι διοίκθςθ πρoβαίνει, μεταξφ άλλων, ςτθν εκ βάκρων ανακεϊρθςθ των δομϊν 
τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ και τθσ εν γζνει φιλοςοφίασ τθσ εφαρμοηόμενθσ κυβερνθτικισ πολιτικισ ςτον 
τομζα των δθμοςίων ςυμβάςεων, με ςκοπό τθ χρθςτι δθμοςιονομικι διαχείριςθ, τον εξορκολογιςμό των 
κρατικϊν δαπανϊν και διοικθτικϊν πρακτικϊν, τθν ανάδειξθ μιασ διαφανοφσ και ανταγωνιςτικισ αγοράσ 
δθμοςίων ςυμβάςεων ωσ μοχλοφ ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ και τθν υλοποίθςθ των αναγκαίων 
διαρκρωτικϊν αλλαγϊν.  

Θ Ενιαία Ανεξάρτθτθ Αρχι Δθμοςίων Συμβάςεων ςε ςυνεργαςία με φορείσ τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ 
προβαίνει ςτθν εκπόνθςθ τθσ παροφςασ πρόταςθσ ςτρατθγικισ ςτον τομζα δθμοςίων ςυμβάςεων και 
ςχετικοφ ςχεδίου δράςθσ  με γνϊμονα τθν διαμόρφωςθ  ενόσ ολοκλθρωμζνου, ςφγχρονου, απλοφ, 
ευζλικτου, δίκαιου και αποτελεςματικοφ ςυςτιματοσ  που να εξαςφαλίηει κανόνεσ ορκισ διαχείριςθσ ςε 
όλο τον κφκλο ηωισ με βζλτιςτθ αξιοποίθςθ των δθμοςίων πόρων και του κοινωνικοφ οφζλουσ. 
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ΜΕΡΟ Α - ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΣΙ ΔΗΜΟΙΕ ΤΜΒΑΕΙ 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΔΙΟΤ ΔΡΑΗ 
Για τθν εκπόνθςθ ςχεδίου εκνικισ ςτρατθγικισ ςτον τομζα των δθμοςίων ςυμβάςεων και τθν κατάρτιςθ 
του προτεινόμενου ςχεδίου δράςθσ ςυςτικθκε ομάδα εργαςίασ με Απόφαςθ του Ρροζδρου τθσ Ενιαίασ 
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων1 με ζργο: 

 τθν αποτφπωςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ ςτο τομζα των δθμοςίων ςυμβάςεων με ςυλλογι όλου 
του απαραίτθτου υλικοφ τεκμθρίωςθσ (π.χ.  ςτατιςτικά δεδομζνα), 

 τον εντοπιςμό των τρεχόντων αξόνων μεταρρφκμιςθσ λοιπϊν εκνικϊν πολιτικϊν που επθρεάηουν το 
τομζα των δθμοςίων ςυμβάςεων, 

 τον προςδιοριςμό των ςτόχων, των προτεραιοτιτων και των βαςικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ εκνικισ 
ςτρατθγικισ ςτον τομζα των δθμόςιων ςυμβάςεων με κακοριςμό ςυγκεκριμζνων πυλϊνων 
παρζμβαςθσ ςτο ςφςτθμα δθμοςίων ςυμβάςεων, 

 τθν εκπόνθςθ ςτρατθγικοφ ςχεδίου ςτο τομζα των δθμοςίων ςυμβάςεων και ςχεδίου δράςθσ για τθν 
εφαρμογι του παραπάνω ςχεδίου ςτρατθγικισ με κακοριςμό των βραχυπρόκεςμων, μεςοπρόκεςμων 
και μακροπρόκεςμων ενεργειϊν και των αρμοδίων προσ ενζργεια φορζων, 

 τθ διαβοφλευςθ του ςτρατθγικοφ ςχεδίου με τουσ αρμοδίουσ επαγγελματικοφσ και κοινωνικοφσ 
φορείσ, 

 τθν ανάπτυξθ ςχεδίου παρακολοφκθςθσ εφαρμογισ του προτεινόμενου ςτρατθγικοφ ςχεδίου. 

Στο πλαίςιο του άνω κακοριςκζντοσ ζργου θ διαμόρφωςθ του ςχεδίου τθσ εκνικισ ςτρατθγικισ και 
ςυνακόλουκα του ςχεδίου δράςθσ για τθν υλοποίθςι τθσ ακολοφκθςε τα εξισ ςτάδια: 

 Συλλογι πλθροφοριϊν 

 Ανάλυςθ δεδομζνων / αποτφπωςθ προβλθμάτων 

 Κακοριςμόσ ςτρατθγικϊν κατευκφνςεων και ςτόχων 

 Διαβοφλευςθ με τουσ ενδιαφερόμενουσ φορείσ 

 Αποτφπωςθ δράςεων που κα ςυμβάλουν ςτθν επίτευξθ των ςτόχων 

 Διαβοφλευςθ του ςτρατθγικοφ ςχεδίου με τουσ αρμόδιουσ επαγγελματικοφσ και κοινωνικοφσ φορείσ 

 Ανάπτυξθ ενόσ ςχεδίου διαχείριςθσ για τθν παρακολοφκθςθ και εφαρμογι του 

 Υιοκζτθςθ του κειμζνου τθσ ςτρατθγικισ και του ςχεδίου δράςθσ μετά από επεξεργαςία των 
ςτοιχείων τθσ διαβοφλευςθσ. 

Ειδικότερα θ ςυλλογι πλθροφοριϊν και  θ ακόλουκθ ανάλυςθ τθσ τρζχουςασ κατάςταςθσ ςτον ελλθνικό, 
ευρωπαϊκό και διεκνι χϊρο αφοροφςε: 

α) ςτο κατ' εκείνο το χρόνο ιςχφον νομοκετικό πλαίςιο, 

β) ςτθν αποτφπωςθ αδυναμιϊν και προβλθμάτων ςτθν χϊρα και ςε άλλεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ 

γ) ςτισ βζλτιςτεσ πρακτικζσ ςε διεκνζσ και ευρωπαϊκό επίπεδο, που αφοροφςαν επί παραδείγματι τισ 
ςυγκεντρωτικζσ αγορζσ και το e-procurement, 

δ) ςτθν ανάλυςθ των ςτρατθγικϊν ςτόχων που ικανοποιοφνται μζςω των νζων  ευρωπαϊκϊν οδθγιϊν 

Το ζργο τθσ Ομάδασ υποςτθρίχτθκε από ςτοιχεία και μελζτεσ των υπθρεςιϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ 
και του Ο.Ο.Σ.Α.  ςτο πλαίςιο ςυνεργαςίασ και παροχισ τεχνογνωςίασ. 

Για τθν πλθρότθτα των ςυλλεχκζντων ςτοιχείων οργανϊκθκαν τεχνικζσ ςυναντιςεισ με φορείσ τθσ 
κεντρικισ διοίκθςθσ, ανακζτουςεσ αρχζσ, ανακζτοντεσ φορείσ, ςυλλογικοφσ φορείσ & μθ κυβερνθτικζσ 
οργανϊςεισ. Επιπρόςκετα ερωτθματολόγια διανεμικθκαν ςε καίριουσ φορείσ πολιτικισ τθσ κεντρικισ 

                                                      
1
 Αρ.Απόφ.Ρροζδρου 113/12-12-2014 (ΑΔΑ: 66ΑΦΟΞΤΒ-ΧΤΩ), όπωσ τροποποιικθκε με τισ υπ' αρ.2887/24-6-2015  (ΑΔΑ: 

ΩΕ5ΡΟΞΤΒ-ΛΚΓ) & 3870/8-9-2015 (ΑΔΑ: 6722ΟΞΤΒ-ΛΞΤ) αποφάςεισ. 
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διοίκθςθσ, αλλά και ςε ανακζτουςεσ αρχζσ και ανακζτοντεσ φορείσ, προκειμζνου να εκτιμθκεί θ ςυνολικι 
αντίλθψθ του ςυςτιματοσ δθμοςίων ςυμβάςεων ςτθ χϊρα. 

Θ διαβοφλευςθ με τουσ φορείσ τθσ κεντρικισ διοίκθςθσ και τισ ανακζτουςεσ αρχζσ επικεντρϊκθκε ςτα 
ακόλουκα:  

 Στθν αποτίμθςθ του ρόλου που ζχει διαδραματίςει θ ιςχφουςα νομοκεςία περί δθμοςίων 
ςυμβάςεων ςτθν εφαρμογι διαδικαςιϊν ςφναψθσ και εκτζλεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

 Στθ διαπίςτωςθ του βακμοφ ετοιμότθτασ των Κεντρικϊν  Αρχϊν Αγορϊν και των ανακετουςϊν 
αρχϊν/ανακετόντων φορζων για τθν υλοποίθςθ ομαλϊν διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων 
ςυμβάςεων όςον αφορά ςτθν υποδομι, ςτο ανκρϊπινο δυναμικό και ςτθν εξοικείωςι του με τισ 
ςφγχρονεσ Τεχνολογίεσ Ρλθροφορικισ & Επικοινωνιϊν (ΤΡΕ). 

 Στθ διαπίςτωςθ τθσ επαρκοφσ κατάρτιςθσ του προςωπικοφ που εμπλζκεται ςτισ δθμόςιεσ 
ςυμβάςεισ. 

 Στθν τιρθςθ των κανόνων περί δθμοςιότθτασ και ςτθν πλθρότθτα τθσ παραςχόμενθσ 
πλθροφορίασ. 

 Στον εντοπιςμό προβλθμάτων κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των δθμοςίων ςυμβάςεων. 

 Στoν εντοπιςμό προβλθμάτων κατά τθν απονομι τθσ ζννομθσ προςταςίασ. 

Οι ςτόχοι τθσ παροφςασ ςτρατθγικισ κακορίςκθκαν μετά από τθν ανάλυςθ των πλθροφοριϊν, που κατά 
τον άνω τρόπο ςυλλζχκθκαν, και τθν ανάπτυξθ και αξιολόγθςθ εναλλακτικϊν επιλογϊν. 

Το ςχζδιο δράςθσ, που αποτελεί το μζςο επίτευξθσ των ςτόχων τθσ παροφςασ ςτρατθγικισ για τθν 
περίοδο 2016-2020 (5ετισ διάρκεια),  παρουςιάηει  τισ αναγκαίεσ ενζργειεσ που απαιτοφνται για τθν 
υλοποίθςθ τθσ ςτρατθγικισ για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, ςυμπεριλαμβάνοντασ δράςεισ που είτε κα 
υλοποιθκοφν με ιδία μζςα, είτε κα χρθματοδοτθκοφν από τα προγράμματα τθσ νζασ προγραμματικισ 
περιόδου 2014-2020, είτε από εκνικοφσ πόρουσ και κα πρζπει να παρακολουκείται, να αξιολογείται και να 
ανακεωρείται ςε τακτά χρονικά διαςτιματα, και να εμπλουτίηεται με τυχόν νζεσ δράςεισ, που κρικοφν 
αποτελεςματικζσ. 

Στο ςχζδιο δράςθσ ειδικότερα παρουςιάηονται τα εξισ ςτοιχεία: 

Α) περιγράφονται οι Δζςμεσ Δράςεων που αντιςτοιχοφν ςτουσ ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ 

Β) περιγράφεται θ κάκε δράςθ χωριςτά και προςδιορίηεται ο χρόνοσ εκτζλεςθσ και περαίωςθσ τθσ, ο 
τρόποσ υιοκζτθςθσ τθσ (νομοκετικόσ/διαχειριςτικόσ), οι ςτρατθγικοί ςτόχοι που ικανοποιοφνται, οι φορείσ 
που ςυμμετζχουν ςτθν υλοποίθςθ και οι φορείσ που επθρεάηονται από τθν εφαρμογι τθσ δράςθσ, οι 
δείκτεσ παρακολοφκθςθσ του ςτόχου και οι δείκτεσ μζτρθςθσ το αποτελζςματοσ, ενδεχόμενα προβλιματα 
κατά τθν υλοποίθςθσ, ενδεχόμενοι κίνδυνοι ςε βάροσ άλλων ςτόχων και θ αναφορά πθγισ υλοποίθςθσ 
(ιδία μζςα, προχπολογιςμόσ από ΡΔΕ ι τακτικόσ προχπολογιςμόσ) 

Γ) αναφζρονται οι ςτόχοι που ζχουν τεκεί από τον ΟΟΣΑ (βλ. αναλυτικά Κεφάλαιο ) και ικανοποιοφνται 
από τθν κάκε δράςθ. 

Με τθν υιοκζτθςθ αυτισ τθσ δυναμικισ δομισ το εκάςτοτε ιςχφον ςχζδιο δράςθσ κα καλφπτει τισ 
αυξανόμενεσ και μεταβαλλόμενεσ ανάγκεσ του ςυςτιματοσ των δθμοςίων ςυμβάςεων με ςυνεχείσ 
βελτιϊςεισ, κα προςαρμόηεται ςτισ εκάςτοτε διεκνείσ υποχρεϊςεισ τθσ χϊρασ, αποτελϊντασ ζνα 
δεςμευτικό εργαλείο ςυμφωνθμζνο από το ςφνολο των εμπλεκόμενων μερϊν με βραχυπρόκεςμο, 
μεςοπρόκεςμο και μακροπρόκεςμο ορίηοντα. Το ςφνολο των προτεινόμενων παρεμβάςεων κα οδθγιςει 
ςτθν ειςαγωγι και υιοκζτθςθ κομβικϊν μεταρρυκμίςεων ευρείασ κλίμακασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 
εξοικονόμθςθσ πόρων, προκειμζνου για τθν αποκατάςταςθ και διόρκωςθ εμφανϊν δομικϊν 
ςτρεβλϊςεων του ςυςτιματοσ των  δθμοςίων ςυμβάςεων. 

Καταλθκτικά, θ επιλογι των προτεινόμενων δράςεων ζγινε, μεταξφ άλλων, με γνϊμονα τθν επίτευξθ 
αναγνωρίςιμων αποτελεςμάτων ςτο ςυντομότερο δυνατό χρόνο, ζτςι ϊςτε να κινθτοποιθκοφν οι 
παραγωγικοί φορείσ, ςυντελϊντασ ςτθν επανεκκίνθςθ τθσ αναπτυξιακισ πορείασ τθσ χϊρασ μασ, χωρίσ 
ωςτόςο να παραγνωρίηεται θ ανάγκθ διαςφάλιςθσ όλων των προαπαιτοφμενων εγγυιςεων για τθν ορκι 
εκτζλεςθ τουσ.  
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ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΤΦΙΣΑΜΕΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ 

Α. ΣΟ  ΤΣΗΜΑ ΣΩΝ ΔΗΜΟΙΩΝ ΤΜΒΑΕΩΝ – ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ 
ΕΤΡΩΠΑΪΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ  

1. Διεκνι και Ευρωπαϊκά Δεδομζνα  

Ο τομζασ των δθμοςίων ςυμβάςεων είναι ζνασ από τουσ τομείσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ που 
επθρεάηει ςθμαντικά τισ δθμόςιεσ δαπάνεσ και τθν οικονομικι ανάπτυξθ κάκε χϊρασ. Θ ορκι και 
αποτελεςματικι του λειτουργία αποτελεί ζναν από τουσ ςθμαντικότερουσ δείκτεσ διαφάνειασ, χρθςτισ 
διαχείριςθσ και αξιοποίθςθσ του δθμοςίου χριματοσ. 

Στισ χϊρεσ μζλθ του Ο.Ο.Σ.Α., οι δαπάνεσ που ςυνδζονται με τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ανζρχονται ςε 
υψθλά επίπεδα και φκάνουν ακόμθ και το 20% του Α.Ε.Ρ.  

Σε ςχετικι μελζτθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ2 εκτιμάται ότι το 2011 το φψοσ τθσ δαπάνθσ για δθμόςιεσ 
ςυμβάςεισ ςτισ χϊρεσ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ανιλκε ςτο 19% του κοινοτικοφ ΑΕΡ, επίπεδο ςτο 
οποίο κυμάνκθκε ςε όλθ τθν διάρκεια τθσ τελευταίασ δεκαετίασ. Στθν ίδια μελζτθ, για το 2013 τα 
αντίςτοιχα μεγζκθ που αφοροφν ςτθν Ελλάδα εκτιμάται ότι ανιλκαν ςε 16,23 δισ ευρϊ ι ςε ποςοςτό 
8,91% του ΑΕΡ. 

Σφμφωνα με τθ μελζτθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ3 επιςθμαίνεται ότι θ κφρια αλλαγι για το ζτοσ 2013 
ιταν ότι θ ςυνολικι εκτιμϊμενθ αξία των προςφορϊν (total estimated value of tenders) που 
δθμοςιεφτθκαν ςτο Συμπλιρωμα Tenders Electronic Daily (TED) τθσ Επίςθμθσ Εφθμερίδασ τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ αυξικθκε από 402 δισ ευρϊ κατά το ζτοσ 2012 ςε 423 δισ ευρϊ το 2013, ιτοι αφξθςθ ςε ποςοςτό 
πάνω από 5%. 

Στθν Ελλάδα παρουςιάςτθκε ςθμαντικι πτϊςθ (ςε ςχετικοφσ όρουσ) αναφορικά με τθν αξία των 
προςφορϊν (value of calls for tenders) που δθμοςιεφτθκαν ςτο TED, θ οποία ανιλκε ςε ποςοςτό 37,1% 
για το ζτοσ 2010 και ςε ποςοςτό 14,4% για το ζτοσ 2011.  

Επίςθσ κατά το ζτοσ 2011 παρατθρικθκε από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι ςθμαντικι απόκλιςθ μεταξφ τθσ 
εκτιμϊμενθσ αξίασ των προςφορϊν (estimated value of tenders) που δθμοςιεφτθκαν ςτο ΤED και τθσ 
ςυνολικισ αξίασ των ςυμβάςεων με αξία ανϊτερθ των προβλεπόμενων ςτισ οδθγίεσ κατωφλίων (total 
value of procurement), βάςει των εκκζςεων ςτατιςτικϊν που υπζβαλαν τα κράτθ μζλθ. Στο επίπεδο των 
27 κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ27), τα προαναφερόμενα ςτοιχεία διαμορφϊκθκαν ςε 
425,44 δισ ευρϊ και 360,13 δισ ευρϊ αντίςτοιχα (απόκλιςθ μεγεκϊν τθσ τάξθσ των 65,31 δις. ευρϊ), ενϊ 
ςτθν Ελλάδα τα αντίςτοιχα μεγζκθ ανιλκαν ςε 4,68 δισ ευρϊ και 1,47 δισ ευρϊ, το οποίο ςθμαίνει ότι θ 
εκτιμϊμενθ αξία των προςφορϊν παρουςιάςτθκε κατά 3,14 φορζσ μεγαλφτερθ από τθν αντίςτοιχθ αξία 
των άνω των ορίων προμθκειϊν, βάςει ςτατιςτικϊν εκκζςεων. 

 

                                                      
2
 SWD (2014) 262 final - Commission staff working document “Annual Public Procurement Implementation Review 2013”  

3
 Public Procurement Indicators 2013 
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Σε επίπεδο ΕΕ 27 και όςον αφορά ςτθν διάρκρωςθ τθσ αγοράσ, για το ζτοσ 2011 προκφπτει ότι το 41% τθσ 
αξίασ των προκθρφξεων που δθμοςιεφτθκαν ςτο TED αφοροφςε ςυμβάςεισ ζργων, το 24% δαπανικθκε ςε 
αγακά και το 35% ςε υπθρεςίεσ. Ο αντίςτοιχοσ αρικμόσ προκθρφξεων ανά κατθγορία ςυμβάςεων ανιλκε 
17%, 36% και 47% αντίςτοιχα. 

 

Διάγραμμα 1: Πλικοσ και αξία γνωςτοποιιςεων ανάκεςθσ ςφμβαςθσ που δθμοςιεφτθκαν ςτθν Επίςθμθ 
Εφθμερίδα τθσ ΕΕ/TED το 2011 ανά κατθγορία ςφμβαςθσ *ςε %+ 

 

 

Σε επίπεδο ΕΕ παρατθρείται μια ςτακερι βελτίωςθ ωσ προσ τθ διαφάνεια ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ. Ο 
δείκτθσ διαφάνειασ, ιτοι το ποςοςτό που προκφπτει από τθ γνωςτοποίθςθ ανάκεςθσ ςφμβαςθσ που 
δθμοςιεφτθκε από τα κράτθ μζλθ ςτο TED ςε ςχζςθ με τθν αξία τθσ ςφμβαςθσ, παρουςιάηει αρκετζσ 
διακυμάνςεισ. Από τα ςτοιχεία που ζχουν καταχωρθκεί ςτο TED προκφπτει ότι ο δείκτθσ αυτόσ για 17 
κράτθ μζλθ, μεταξφ αυτϊν και θ Ελλάδα, είναι μεγαλφτεροσ του ενωςιακοφ μζςου όρου. 

 

Διάγραμμα 2: Ποςοςτό γνωςτοποιιςεων ανάκεςθσ ςφμβαςθσ που δθμοςιεφτθκαν από τα κράτθ μζλθ 
ςτο TED το 2011 με αξία ςφμβαςθσ 

 

Source: DG MARKT, based on TED data 
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Θ διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ που ακολουκείται ςυχνότερα από τα κράτθ μζλθ είναι εκείνθ 
του ανοιχτοφ διαγωνιςμοφ. Θ αξία των ςυμβάςεων που ζχουν ανατεκεί μζςω τθσ εν λόγω διαδικαςίασ 
αποτελεί το 51% τθσ αξίασ όλων των ςυμβάςεων που ανατζκθκαν και δθμοςιεφτθκαν το 2011 και οποίεσ 
αντιπροςωπεφουν το 75% του ςυνόλου των γνωςτοποιιςεων ανάκεςθσ ςφμβαςθσ. Θ δεφτερθ πιο 
δθμοφιλισ διαδικαςία ςφναψθσ είναι θ κλειςτι διαδικαςία. 

Σφμφωνα με ςυγκεντρωτικά ςτοιχεία, τα οποία υποβλικθκαν και καταχωρικθκαν ςτθ βάςθ δεδομζνων 
του TED και αφοροφν τον κλάδο των δθμοςίων ςυμβάςεων των κρατϊν -μελϊν, θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι4 
προζβθ ςτθν κατάρτιςθ διακριτϊν δεικτϊν αποδοτικότθτασ των ετϊν 2012, 2013 και 2014. Οι 
ςυγκεκριμζνοι δείκτεσ καταγράφουν τουσ πιο ςθμαντικοφσ παράγοντεσ κακοριςμοφ τθσ αποδοτικότθτασ 
με τζτοιο τρόπο, ϊςτε τα αποτελζςματα, όπωσ απεικονίηονται ςτα παρακάτω διαγράμματα, να είναι 
κατανοθτά και ςυγκρίςιμα. 

 

Αρικμόσ προςφερόντων (Επίπεδο ανταγωνιςμοφ / γραφειοκρατικι επιβάρυνςθ) 

Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτθν αναλογία των ανακζςεων δθμοςίων ςυμβάςεων επί των 
ςυνολικϊν ανακζςεων (εξαιρουμζνων των ςυμφωνιϊν πλαίςιο) ςτθν περίπτωςθ μοναδικοφ προςφζροντα 
κατά τθ διαδικαςία υποβολισ προςφορϊν. 

 

 

 

                                                      
4
 Single Market Scoreboard, Public Procurement, Reporting period: 01/2014-12/2014, Internal Market, Industry, 

Entrepreneurship and SMEs, EC 
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Απουςία προςκλιςεων (Επίπεδο ανταγωνιςμοφ / επίπεδο δθμοςιότθτασ / διαφάνειασ) 

Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ καταγράφει τθν αναλογία των διαδικαςιϊν ανάκεςθσ επί του ςυνόλου, οι οποίεσ 
ζλαβαν χϊρα χωρίσ να ζχει προθγθκεί ςχετικι πρόςκλθςθ υποβολισ προςφορϊν εκ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ. 

 

 

Συγκεντρωτικζσ αγορζσ (Οικονομία μεγεκϊν / δθμοςιονομικι επίπτωςθ) 

Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ καταγράφει το μζγεκοσ τθσ αναλογίασ των διαδικαςιϊν ςφμφωνα με τισ οποίεσ 
εξυπθρετικθκαν οι ανάγκεσ περιςςοτζρων του ενόσ δθμόςιου φορζα/αγοραςτι. 
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Κριτιρια ανάκεςθσ (Προσ ποιότθτασ / απόδοςθσ, πλθρότθτα ανάκεςθσ) 

Ο εν λόγω δείκτθσ προςμετρά τθν αναλογία των διαδικαςιϊν ανάκεςθσ (επί του ςυνόλου), επί τθ βάςει 
του κριτθρίου τθσ χαμθλότερθσ τιμισ.  

 

 

 

Διαδικαςτικι Διάρκεια (Επάρκεια διαχείριςθσ) 

Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτθν κατά μζςο όρο χρονικι διάρκεια που απαιτικθκε ανάμεςα 
ςτθν καταλθκτικι θμερομθνία προςφορϊν (αιτιςεων ςυμμετοχισ) και τθν θμερομθνία ανάκεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ (προςμετρικθκαν μόνο ανοικτζσ διαδικαςίεσ με ςκοπό τθ ςυγκριςιμότθτα)  
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Επάρκεια/βακμόσ δθμοςιότθτασ (Επίπεδο δθμοςιότθτασ / διαφάνειασ, επίπεδο ανταγωνιςμοφ) 

Ο δείκτθσ "ρυκμόσ δθμοςιότθτασ" καταγράφει τθ ςυνολικι αξία των εν γζνει προμθκειϊν όπωσ 
υποβλικθκαν ςτο TED για δθμοςίευςθ, ςε ςχζςθ με το φψοσ των γενικϊν κυβερνθτικϊν δαπανϊν, όςον 
αφορά τα δθμόςια ζργα, τισ υπθρεςίεσ και τθν προμικεια αγακϊν. 

 

 

Ρθγι: Single Market Scoreboard, Public Procurement, Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, EC 

 

Βάςει των νζων οδθγιϊν για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, θ θλεκτρονικι διαδικαςία αποτελεί πλζον το βαςικό 
μζςο διεξαγωγισ δθμόςιων διαγωνιςμϊν. Διαδικαςίεσ όπωσ θ θλεκτρονικι δθμοςίευςθ γνωςτοποίθςθσ 
προκιρυξθσ (e-notification), θ θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςε ζγγραφα (e-access) και θ θλεκτρονικι υποβολι 
προςφορϊν (e-submission) προβλζπεται να γίνουν ςφντομα υποχρεωτικζσ για όλεσ τισ χϊρεσ. Σφμφωνα με 
ζρευνα που ολοκλθρϊκθκε το μινα Λοφνιο 2013 για λογαριαςμό τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ υπολογίηεται 
ότι το ποςοςτό υιοκζτθςθσ θλεκτρονικισ υποβολισ ςε επίπεδο Ε.Ε. ανιλκε ςε 10% (αυξθμζνο κατά 13% 
ςε ςχζςθ με το ζτοσ 2010). Θ Ελλάδα ςυγκαταλζγεται ςτισ χϊρεσ όπου κατά το ζτοσ 2012 δεν υπιρχε 
δυνατότθτα θλεκτρονικισ υποβολισ προςφορϊν. 

 

2. Διεκνείσ Πολιτικζσ  

Το υψθλό ποςοςτό του Α.Ε.Ρ. που διατίκεται για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ επιβάλλει ςτα κράτθ μζλθ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και του Ο.Ο.Σ.Α. να κζτουν ωσ προτεραιότθτά τουσ τθν παρακολοφκθςθ και ςυνεχι 
βελτίωςθ του ςυςτιματοσ δθμοςίων ςυμβάςεων.  

Κατόπιν πρόταςθσ τθσ Επιτροπισ Δθμόςιασ Διακυβζρνθςθσ ςε ςυνεργαςία με τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι 
Ανταγωνιςμοφ και ςε ςυνεννόθςθ με άλλεσ αρμόδιεσ επιτροπζσ του, ο Ο.Ο.Σ.Α. : 

 Ζχοντασ υπόψθ το αυξανόμενο ενδιαφζρον των κυβερνιςεων για τθν ορκι διαχείριςθ των 
δθμόςιων ςυμβάςεων με ςτόχο τθν επίτευξθ αποτελεςματικότθτασ και οικονομίασ, κακϊσ και τθν 
προϊκθςθ των δευτερευόντων πολιτικϊν ςτόχων,  

 Αναγνωρίηοντασ ότι θ αποτελεςματικι και αποδοτικι ςφναψθ δθμοςίων αγακϊν, υπθρεςιϊν και 
ζργων είναι ηωτικισ ςθμαςίασ για τουσ ςκοποφσ των κυβερνιςεων, ςυμπεριλαμβανομζνων των 
επενδφςεων υποδομισ και τθσ παροχισ βαςικϊν υπθρεςιϊν ςτουσ πολίτεσ, 

 Αναγνωρίηοντασ ότι οι δθμόςιεσ ςυμβάςεισ αποτελοφν βαςικι οικονομικι δραςτθριότθτα των 
κυβερνιςεων που είναι ιδιαίτερα ευάλωτθ ςε κακοδιαχείριςθ, απάτθ και διαφκορά και ότι οι 
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προςπάκειεσ για τθν ενίςχυςθ τθσ χρθςτισ διακυβζρνθςθσ και τθσ ακεραιότθτασ ςτισ δθμόςιεσ 
ςυμβάςεισ ςυμβάλλουν ςτθν αποδοτικι και αποτελεςματικι διαχείριςθ των δθμοςίων πόρων και  

 Διαπιςτϊνοντασ ότι τα κράτθ μζλθ και μθ-μζλθ μοιράηονται ζνα κοινό ενδιαφζρον για τθ βελτίωςθ 
τθσ οικονομίασ και τθσ αποδοτικότθτασ και για τθν πρόλθψθ των κινδφνων για τθν ακεραιότθτα ςε 
ολόκλθρο τον κφκλο των δθμοςίων ςυμβάςεων, ξεκινϊντασ από τθν εκτίμθςθ των αναγκϊν μζχρι 
τθν πλθρωμι και διαχείριςθ ςυμβάςεων, 

εξζδωςε, το 2015, τθ Σφςταςθ του Συμβουλίου περί δθμοςίων ςυμβάςεων. Σφμφωνα με τθν ζκκεςθ του 
ΟΟΣΑ5 ςε διεκνζσ επίπεδο  ςυςτινεται: 

 Διαφάνεια  ςτο ςφςτθμα των δθμοςίων ςυμβάςεων ςε όλα τα ςτάδια του κφκλου δθμόςιασ 
ςφμβαςθσ 

Ρροσ το ςκοπό αυτό προτείνεται: 

i) Ρροϊκθςθ τθσ δίκαιθσ και ίςθσ μεταχείριςθσ των υποψιφιων οικονομικϊν φορζων, παρζχοντασ 
διαφάνεια ςε κάκε φάςθ του κφκλου των δθμοςίων ςυμβάςεων, λαμβάνοντασ παράλλθλα υπόψθ και τθν 
προςταςία τθσ νόκευςθσ του ανταγωνιςμοφ κατά τθν διαδικαςία ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ. 

ii) Ελεφκερθ πρόςβαςθ, μζςω μιασ διαδικτυακισ πφλθσ, ςε όλα τα ενδιαφερόμενα μζρθ ςε όλεσ τισ 
πλθροφορίεσ για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, ιδίωσ ςε ςχζςθ με το ςφςτθμα δθμοςίων ςυμβάςεων (π.χ. 
κεςμικό πλαίςιο, νόμουσ και κανονιςμοφσ) 

iii) Ραρακολοφκθςθ τθσ ροισ των δθμόςιων πόρων, από τθν αρχι τθσ διαδικαςίασ κατάρτιςθσ του 
προχπολογιςμοφ ςε ολόκλθρο τον κφκλο των δθμοςίων ςυμβάςεων. 

 Ακεραιότθτα ςτο ςφςτθμα των δθμοςίων ςυμβάςεων 

Ρροσ τον ςκοπό αυτό προτείνεται: 

i) Διαμόρφωςθ υψθλϊν προτφπων ακεραιότθτασ για όλα τα ενδιαφερόμενα μζρθ ςτον κφκλο τθσ 
δθμόςιασ ςφμβαςθσ. Ρρότυπα που ενςωματϊνονται ςτα πλαίςια τθσ ακεραιότθτασ ι κϊδικεσ 
ςυμπεριφοράσ που ιςχφουν για τουσ υπαλλιλουσ του δθμόςιου τομζα (όπωσ για τισ περιπτϊςεισ 
ςυγκροφςεων ςυμφερόντων, τθ γνωςτοποίθςθ των πλθροφοριϊν ι άλλα πρότυπα επαγγελματικισ 
ςυμπεριφοράσ) κα μποροφςαν να υιοκετθκοφν (π.χ. μζςω ςυμφϊνων ακεραιότθτασ). 

ii) Ανάπτυξθ προγραμμάτων κατάρτιςθσ περί ακεραιότθτασ για το ςτελεχιακό δυναμικό με ςτόχο τθν 
ενθμζρωςθ ςχετικά με τουσ κινδφνουσ τθσ μθ τιρθςθσ τθσ ακεραιότθτασ, όπωσ διαφκορά, απάτθ, 
ςυμπαιγνία, τθν ανάπτυξθ τθσ γνϊςθσ ςχετικά με τουσ τρόπουσ για τθν αντιμετϊπιςθ αυτϊν των κινδφνων 
και τθν ενκάρρυνςθ τθσ κουλτοφρασ ανάπτυξθσ τθσ ακεραιότθτασ για τθν πρόλθψθ τθσ διαφκοράσ . 

iii) Ανάπτυξθ εςωτερικϊν ελζγχων, δεοντολογίασ και μζτρων ςυμμόρφωςθσ και προγραμμάτων κατά τθσ 
διαφκοράσ για τουσ οικονομικοφσ φορείσ 

 Προςβαςιμότθτα ςε ευκαιρίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων για τουσ υποψιφιουσ οικονομικοφσ φορείσ 

Ρροσ τον ςκοπό αυτό προτείνεται: 

i) Διαμόρφωςθ ςτακεροφ κεςμικοφ, νομικοφ και κανονιςτικοφ πλαιςίου, το οποίο είναι απαραίτθτο για 
τθν αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ ςτθν άςκθςθ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ ςτον δθμόςιο τομζα και 
αποτελεί βαςικό ςθμείο εκκίνθςθσ για τθν εξαςφάλιςθ βιϊςιμων και αποτελεςματικϊν ςυςτθμάτων για 
τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ. 

ii) Κατάρτιςθ ςαφϊν και ολοκλθρωμζνων εγγράφων του διαγωνιςμοφ, τυποποιθμζνων, όπου είναι 
δυνατόν  

Αυτό το πλαίςιο κα πρζπει να είναι ςαφζσ και απλό, να μθν ζρχεται ςε ςφγκρουςθ με άλλθ νομοκεςία ι 
ρφκμιςθ, να ενκαρρφνει τθ ςυμμετοχι υποψθφίων, ςυμπεριλαμβανομζνων των αλλοδαπϊν οικονομικϊν 
φορζων, τθρϊντασ διαδικαςίεσ διαφανείσ και δίκαιεσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ διεκνείσ ςυμφωνίεσ (π.χ., 
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τθ ςυμφωνία για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ςτο πλαίςιο του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ Εμπορίου, τισ οδθγίεσ 
για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, κακϊσ και τισ διμερείσ ι πολυμερείσ εμπορικζσ 
ςυμφωνίεσ) και τθν χριςθ ανοικτϊν και ανταγωνιςτικϊν διαδικαςιϊν και να περιορίηει τισ εξαιρετικζσ 
διαδικαςίεσ απευκείασ ανάκεςθσ. 

 Εξιςορρόπθςθ τθσ χριςθσ του ςυςτιματοσ των δθμοςίων ςυμβάςεων (ωσ αγορακεντρικό εργαλείο) 
προσ προϊκθςθ δευτερευόντων πολιτικϊν ςτόχων μζςω του πρωταρχικοφ ςτόχου τθσ δθμόςιασ 
ςφμβαςθσ 

Ρροσ τον ςκοπό αυτό προτείνεται: 

i) Αξιολόγθςθ τθσ χριςθσ των δθμόςιων ςυμβάςεων ωσ μία μζκοδο για τθν επίτευξθ δευτερευόντων 
πολιτικϊν ςτόχων ςφμφωνα με ςαφείσ εκνικζσ προτεραιότθτεσ, εξιςορροπϊντασ τα δυνθτικά οφζλθ από 
τθν ανάγκθ να επιτευχκεί θ ορκι διαχείριςθ των οικονομικϊν (value for money), λαμβάνοντασ υπόψθ 
ιδίωσ τθν ενίςχυςθ τθσ διοικθτικισ ικανότθτασ των υπαλλιλων όςο και τθν ορκι εποπτεία ςτον τομζα 
αυτό. 

ii) Ανάπτυξθ κατάλλθλθσ ςτρατθγικισ για τθν ενςωμάτωςθ των δευτερογενϊν πολιτικϊν ςτόχων ςτο 
ςφςτθμα των δθμοςίων ςυμβάςεων. Ρροσ επίτευξθ των δευτερογενϊν πολιτικϊν ςτόχων, που κα 
υποςτθρίηονται από το ςφςτθμα των δθμοςίων ςυμβάςεων, ο κατάλλθλοσ ςχεδιαςμόσ, θ βαςικι 
ανάλυςθ, θ αξιολόγθςθ των κινδφνων και των αποτελεςμάτων κα πρζπει να κακιερωκοφν ωσ βάςθ για τθν 
ανάπτυξθ των ςχεδίων δράςθσ ι των κατευκυντιριων γραμμϊν προσ εφαρμογι του ςυςτιματοσ. 

iii) Κατάρτιςθ κατάλλθλθσ μεκοδολογίασ αξιολόγθςθσ των επιπτϊςεων για τθ μζτρθςθ τθσ 
αποτελεςματικότθτασ των δθμοςίων ςυμβάςεων ςτθν επίτευξθ των δευτερογενϊν πολιτικϊν ςτόχων. Τα 
αποτελζςματα τθσ χριςθσ του ςυςτιματοσ των δθμοςίων ςυμβάςεων προσ υποςτιριξθ των 
δευτερογενϊν πολιτικϊν ςτόχων κα μετρϊνται με κατάλλθλα χρονικά ορόςθμα παρζχοντασ ςτουσ 
υπεφκυνουσ χάραξθσ  πολιτικϊν τθν απαραίτθτθ πλθροφορία για τα κόςτθ και οφζλθ τθσ χριςθσ του 
ςυςτιματοσ. Θ αποτελεςματικότθτα πρζπει να μετράται τόςο ςε επίπεδο μεμονωμζνων ςυμβάςεων, όςο 
και αποτελεςμάτων τθσ πολιτικισ. Επιπλζον, το ςυνολικό αποτζλεςμα τθσ επιδίωξθσ των δευτερογενϊν 
πολιτικϊν ςτόχων για το ςφςτθμα δθμοςίων ςυμβάςεων κα πρζπει να αξιολογείται ςε τακτά χρονικά 
διαςτιματα για να ορίηονται οι δυνθτικοί ςτόχοι. 

 υμμετοχι εμπλεκόμενων φορζων 

Ρροσ τον ςκοπό αυτό προτείνεται:  

i) Τιρθςθ οριςμζνθσ διαδικαςίασ κατά τθν ειςαγωγι μεταρρυκμίςεων ςτο ςφςτθμα των δθμοςίων 
ςυμβάςεων. Αυτι θ διαδικαςία κα πρζπει να προωκεί τθ δθμόςια διαβοφλευςθ, να ενκαρρφνει τθ 
ςυμμετοχι του ιδιωτικοφ τομζα και τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν, να εξαςφαλίηει τθ δθμοςιότθτα των 
αποτελεςμάτων τθσ διαβοφλευςθσ, αναφζροντασ τουσ λόγουσ τθσ τελικισ επιλογισ με διαφάνεια. 

ii) Διεξαγωγι ςε τακτά διαςτιματα διαφανοφσ διαλόγου με οικονομικοφσ φορείσ και ενϊςεισ 
επιχειριςεων, παρουςίαςθ αντικειμζνων των δθμοςίων ςυμβάςεων και εξαςφάλιςθ κατανόθςθσ τθσ 
ανάγκθσ τθσ αγοράσ. Θ αποτελεςματικι επικοινωνία κα πρζπει να παρζχει ςτουσ δυνθτικοφσ αναδόχουσ 
μια καλφτερθ κατανόθςθ των αναγκϊν τθσ χϊρασ και ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πλθροφορίεσ, προκειμζνου 
να αναπτφξουν περιςςότερο ρεαλιςτικζσ και αποτελεςματικζσ τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ ενόσ 
διαγωνιςμοφ, κατανοϊντασ τισ ανάγκεσ τισ αγοράσ. Αυτζσ οι εκατζρωκεν ςχζςεισ  κα πρζπει να φζρουν 
εγγυιςεισ διαφάνειασ, δικαιοςφνθσ και ακεραιότθτασ. 

iii) Ραροχι ευκαιριϊν για τθν άμεςθ ςυμμετοχι των ενδιαφερόμενων μερϊν ςτο ςφςτθμα δθμοςίων 
ςυμβάςεων, με ςκοπό να αυξθκεί θ διαφάνεια και θ ακεραιότθτα, εξαςφαλίηοντασ παράλλθλα επαρκζσ 
επίπεδο ελζγχου, τθρϊντασ τισ αρχζσ τθσ εμπιςτευτικότθτασ, τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και άλλων νομικϊν 
δεςμεφςεων. 

 Βελτίωςθ τθσ αποδοτικότθτασ ςε όλθ τθ διάρκεια του κφκλου των δθμοςίων ςυμβάςεων όςον 
αφορά ςτθν ικανοποίθςθ των αναγκϊν τθσ διοίκθςθσ και των πολιτϊν τθσ 

Ρροσ τον ςκοπό αυτό προτείνεται: 
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i) Εξορκολογιςμόσ του ςυςτιματοσ των δθμοςίων ςυμβάςεων και του κεςμικοφ πλαιςίου του.  Μετά από 
ςχετικι αξιολόγθςθ του υπάρχοντοσ ςυςτιματοσ, κα πρζπει – εφόςον κρικεί αναγκαίο - να αναμορφωκεί 
με τρόπο, ϊςτε να περιλαμβάνει αποδοτικζσ και αποτελεςματικζσ διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων, 
κακϊσ και διαδικαςίεσ για τθ μείωςθ του διοικθτικοφ κόςτουσ, για παράδειγμα μζςω κοινϊν υπθρεςιϊν 
(shared services). 

ii) Εφαρμογι κεμελιωδϊν τεχνικϊν διαδικαςιϊν για τθν αποτελεςματικι ικανοποίθςθ των αναγκϊν τθσ 
δθμόςιασ διοίκθςθσ και κατ' επζκταςθ των πολιτϊν. Κα πρζπει να λθφκοφν μζτρα για να εξαςφαλιςτεί ότι 
τα αποτελζςματα του ζργου ι τθσ παροχισ υπθρεςιϊν ανταποκρίνονται ςτισ ανάγκεσ του δθμοςίου 
ςυμφζροντοσ, για παράδειγμα με τθν ανάπτυξθ κατάλλθλων τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τον 
προςδιοριςμό των κατάλλθλων κριτθρίων ανάκεςθσ. 

iii) Ανάπτυξθ και χριςθ εργαλείων για τθ βελτίωςθ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ ςυμβάςεων, τθ μείωςθ των 
επικαλφψεων και τθν επίτευξθ βζλτιςτθσ διαχείριςθσ των οικονομικϊν (value for money), 
ςυμπεριλαμβανομζνων των ςυγκεντρωτικϊν αγορϊν (Κεντρικζσ Αρχζσ Αγορϊν), των ςυμφωνιϊν-πλαίςιο, 
των θλεκτρονικϊν καταλόγων, του δυναμικοφ ςυςτιματοσ αγορϊν, των θλεκτρονικϊν δθμοπραςιϊν, από 
κοινοφ (μεταξφ πολλϊν ανακετουςϊν αρχϊν) διαδικαςιϊν ςφναψθσ ςυμβάςεων, ςυμβάςεων με 
δικαιϊματα προαίρεςθσ. Θ εφαρμογι αυτϊν των εργαλείων, όπου είναι ςκόπιμο και εφικτό, κα μποροφςε 
να οδθγιςει ςε περαιτζρω αποδοτικότθτα του ςυςτιματοσ. 

 Αξιοποίθςθ  των ψθφιακϊν τεχνολογιϊν (E-Procurement) ςτο ςφςτθμα των  δθμοςίων ςυμβάςεων 

Ρροσ τον ςκοπό αυτό προτείνεται: 

i) Χριςθ e-procurement που κα καλφπτει όλο τον κφκλο των δθμοςίων ςυμβάςεων. Οι τεχνολογίεσ τθσ 
πλθροφορίασ και τθσ επικοινωνίασ πρζπει να χρθςιμοποιοφνται ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ για να 
διαςφαλίςουν τθ διαφάνεια και τθν προςβαςιμότθτα ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, τθν αφξθςθ του 
ανταγωνιςμοφ, τθν απλοφςτευςθ των διαδικαςιϊν για τθν ανάκεςθ και τθ διαχείριςθ των ςυμβάςεων, 
οδθγϊντασ ςτθν εξοικονόμθςθ κόςτουσ. 

ii) Χριςθ των θλεκτρονικϊν εργαλείων που κα διαςφαλίηει ευζλικτθ και αςφαλι επιχειρθματικι 
δραςτθριότθτα, με εγγυιςεισ δίκαιθσ μεταχείριςθσ και προςταςίασ των ευαίςκθτων δεδομζνων, ενϊ 
ταυτόχρονα είναι απλι και κατάλλθλθ για το ςκοπό τθσ, προκειμζνου να διευκολφνονται οι νζεσ και 
μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ ςτθν εφαρμογι τουσ.  

 Ενίςχυςθ διοικθτικισ ικανότθτασ για τθν βζλτιςτθ απόδοςθ ποιότθτασ τιμισ 

Ρροσ τον ςκοπό αυτό προτείνεται: 

i) Εξαςφάλιςθ ότι τα ςτελζχθ που διαχειρίηονται δθμόςιεσ ςυμβάςεισ διακζτουν τθν κατάλλθλθ 
εργαλειοκικθ, δθλαδι υψθλά επαγγελματικά προςόντα, γνϊςθ, εμπειρία και ακεραιότθτα. 

ii) Ραροχι ελκυςτικισ, ανταγωνιςτικισ και με αξιοκρατικζσ επιλογζσ ςταδιοδρομίασ για τουσ υπαλλιλουσ 
που διαχειρίηονται δθμόςιεσ ςυμβάςεισ  

iii) Ρροϊκθςθ τθσ ςυνεργαςίασ με πανεπιςτιμια και άλλα κζντρα κατάρτιςθσ πολιτικϊν, προκειμζνου να 
βελτιϊνεται θ διοικθτικι ικανότθτα των ςτελεχϊν.  

 Αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ του ςυςτιματοσ δθμοςίων ςυμβάςεων ςε όλα τα επίπεδα 
διακυβζρνθςθσ, όπου είναι εφικτό και ςκόπιμο 

Ρροσ τον ςκοπό αυτό προτείνεται: 

i) Αξιολόγθςθ ςε τακτά χρονικά διαςτιματα και ςυςτθματικά των αποτελεςμάτων τθσ διαδικαςίασ 
ςφναψθσ ςυμβάςεων. Τα ςυςτιματα δθμόςιων ςυμβάςεων κα πρζπει να ςυλλζγουν αξιόπιςτεσ 
πλθροφορίεσ και να αξιοποιοφν τα ςτοιχεία προθγοφμενων ανακζςεων, ιδίωσ όςον αφορά τισ τιμζσ και το 
ςυνολικό κόςτοσ, για τθν ορκι εκτίμθςθ των νζων αναγκϊν, κακϊσ παρζχουν μια πολφτιμθ πθγι γνϊςθσ 
και κα μποροφςε να κακοδθγιςει τισ μελλοντικζσ αποφάςεισ για τισ ςυμβάςεισ. 

ii) Ανάπτυξθ δεικτϊν για τθ μζτρθςθ τθσ απόδοςθσ, τθσ αποτελεςματικότθτασ και τθν εξοικονόμθςθ 
δαπανϊν για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 
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 Ανάπτυξθ των ςτρατθγικϊν διαχείριςθσ κινδφνου για τθ χαρτογράφθςθ, ανίχνευςθ και τον 
μετριαςμό αυτϊν, κακ 'όλθ τθ διάρκεια του κφκλου των δθμοςίων ςυμβάςεων 

Ρροσ το ςκοπό αυτό προτείνεται: 

i) Ανάπτυξθ εργαλείων εκτίμθςθσ κινδφνου για τον εντοπιςμό και τθν αντιμετϊπιςθ απειλϊν για τθν 
εφρυκμθ λειτουργία του ςυςτιματοσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Ππου κρίνεται ςκόπιμο, τα εργαλεία κα 
πρζπει να αναπτυχκοφν για τον εντοπιςμό όλων των κινδφνων - ςυμπεριλαμβανομζνων των 
ςφαλμάτων/παρατυπιϊν κατά τθν άςκθςθ των διοικθτικϊν κακθκόντων. 

ii) Δθμοςιοποίθςθ των ςτρατθγικϊν διαχείριςθσ κινδφνου, όπωσ για παράδειγμα, τα ςυςτιματα των 
κόκκινων ςθμαιϊν ι προγράμματα που καταγγζλλουν παρατυπίεσ. 

 Εφαρμογι τθσ εποπτείασ και του ελζγχου των μθχανιςμϊν κακ όλθ τθ διάρκεια του κφκλου των 
δθμοςίων ςυμβάςεων, ςυμπεριλαμβανομζνων των κατάλλθλων διαδικαςιϊν καταγγελίασ και 
κυρϊςεων 

Ρροσ τον ςκοπό αυτό προτείνεται: 

i) Κζςπιςθ ςαφϊν γραμμϊν για τθν εποπτεία του κφκλου των δθμοςίων ςυμβάςεων. Οι διατάξεισ 
αναφορικά με τισ εξαιρζςεισ από τισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων πρζπει να είναι πλιρεισ και ςαφείσ. 

ii) Ανάπτυξθ ενόσ ςυςτιματοσ αποτελεςματικϊν και εφαρμόςιμων κυρϊςεων. 

iii) Διαχείριςθ των καταγγελιϊν με δίκαιο, ζγκαιρο και διαφανι τρόπο. 

iv) Διαςφάλιςθ ότι οι ελεγκτικοί μθχανιςμοί λειτουργοφν ςυντονιςμζνα, προκειμζνου να διαςφαλίςουν 
τθν εποπτεία τθσ εκτζλεςθσ του ςυςτιματοσ, τθν αξιόπιςτθ καταγραφι ςτοιχείων, τθν ςυμβατότθτα του 
(ςυςτιματοσ) με το κεςμικό πλαίςιο, τθ μείωςθ αλλθλοεπικαλφψεων, τθν ορκι εφαρμογι του 
ςυςτιματοσ.   

 Ζνταξθ των δθμοςίων ςυμβάςεων ςτθ ςυνολικι διαχείριςθ των δθμόςιων οικονομικϊν, των 
διαδικαςιϊν χοριγθςθσ του προχπολογιςμοφ και των υπθρεςιϊν 

Ρροσ τον ςκοπό αυτό προτείνεται: 

i) Εξορκολογιςμόσ των δαπανϊν των δθμοςίων ςυμβάςεων, ςυνδζοντασ τισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ 
ςυμβάςεων με τθ διαχείριςθ των δθμόςιων οικονομικϊν, προκειμζνου να είναι γνωςτό το φψοσ των 
εξόδων που αφοροφν ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, ςυμπεριλαμβανομζνου και του διοικθτικοφ κόςτουσ.  
Αυτό κα ςυμβάλλει  ςτθ βελτίωςθ τθσ διαχείριςθσ των ςυμβάςεων, τθ μείωςθ των αλλθλοεπικαλφψεων 
και τθν αποτελεςματικότερθ παράδοςθ αγακϊν και  υπθρεςιϊν. 

ii) Εναρμόνιςθ των αρχϊν για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ςε όλο το φάςμα των παρεχόμενων δθμοςίων 
υπθρεςιϊν, ανάλογα με τθν περίπτωςθ, ακόμθ και για δθμόςια ζργα, ςυμπράξεισ δθμόςιου-ιδιωτικοφ 
τομζα κακϊσ και για παραχωριςεισ. 

 

3. Ευρωπαϊκζσ Πολιτικζσ 

3.1. Θ Στρατθγικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.) για τθν περίοδο 2014-2020 αποτυπϊνεται ςτθν από 3 
Μαρτίου 2010 ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ με τίτλο «Ευρϊπθ 2020 — Στρατθγικι για ζξυπνθ, βιϊςιμθ και 
χωρίσ αποκλειςμοφσ ανάπτυξθ» 6. 

Οι δθμόςιεσ ςυμβάςεισ διαδραματίηουν βαςικό ρόλο ςτθ ςτρατθγικι «Ευρϊπθ 2020», ωσ ζνα από τα 
κεντρικά εργαλεία που πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν για τθν επίτευξθ μιασ ζξυπνθσ, βιϊςιμθσ και χωρίσ 
αποκλειςμοφσ ανάπτυξθσ, παράλλθλα με τθ διαςφάλιςθ τθσ πλζον αποδοτικισ χριςθσ των δθμόςιων 
πόρων.  

                                                      
6
 Αποςπάςματα από COM(2010)2020 τελικό (Βρυξζλλεσ, 03-03-2010). 
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Τρεισ προτεραιότθτεσ κατζχουν κεντρικι κζςθ ςτθ ςτρατθγικι για τθν Ευρϊπθ 2020, οι οποίεσ 
αλλθλοενιςχφονται και διαμορφϊνουν τθν εικόνα τθσ κοινωνικισ οικονομίασ τθσ αγοράσ για τθν Ευρϊπθ 
του 21ου αιϊνα και ειδικότερα: 

α. Ζξυπνθ ανάπτυξθ, που ςυνίςταται ςτθν ενίςχυςθ τθσ γνϊςθσ και τθσ καινοτομίασ ωσ κακοριςτικϊν 
παραγόντων τθσ μελλοντικισ ανάπτυξθσ τθσ Ευρϊπθσ. Τοφτο απαιτεί τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ 
εκπαίδευςθσ, τθν ενίςχυςθ των επιδόςεων ςτθν ζρευνα, τθν προϊκθςθ τθσ καινοτομίασ και τθσ 
μεταβίβαςθσ τθσ γνϊςθσ ςε όλθ τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, τθν πλιρθ αξιοποίθςθ των τεχνολογιϊν 
πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν και τθ διαςφάλιςθ ότι οι καινοτόμεσ ιδζεσ κα μποροφν να λάβουν τθ 
μορφι νζων προϊόντων και υπθρεςιϊν για τθν ανάπτυξθ, τθ δθμιουργία ποιοτικϊν κζςεων εργαςίασ και 
τθν αντιμετϊπιςθ ευρωπαϊκϊν και παγκόςμιων κοινωνικϊν προκλιςεων. Ρροκειμζνου να υπάρξει 
επιτυχισ κατάλθξθ, τα προαναφερόμενα πρζπει να ςυνδυαςτοφν με τθν επιχειρθματικότθτα, τθ 
χρθματοδότθςθ και τθν εςτίαςθ ςτισ ανάγκεσ των χρθςτϊν όπωσ και ςτισ ευκαιρίεσ που παρζχουν οι 
αγορζσ. 

β. Βιϊςιμθ ανάπτυξθ, θ οποία ςθματοδοτεί τθν οικοδόμθςθ μιασ οικονομίασ διατθριςιμθσ και 
ανταγωνιςτικισ, ςτθν οποία οι πόροι χρθςιμοποιοφνται αποδοτικά, τθν αξιοποίθςθ του ρόλου τθσ 
Ευρϊπθσ ςτθν ανάπτυξθ νζων διαδικαςιϊν και τεχνολογιϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων των πράςινων 
τεχνολογιϊν, τθν επιτάχυνςθ τθσ εγκατάςταςθσ ευφυϊν δικτφων χρθςιμοποιϊντασ ΤΡΕ, τθν 
εκμετάλλευςθ δικτφων ςε κλίμακα ΕΕ και τθν ενίςχυςθ των ανταγωνιςτικϊν πλεονεκτθμάτων των 
επιχειριςεων, ιδίωσ ςτο μεταποιθτικό τομζα και ςτο πλαίςιο των μικρομεςαίων επιχειριςεων. 

γ. Ανάπτυξθ χωρίσ αποκλειςμοφσ, θ οποία ςυνδζεται με τθν παροχι δυνατοτιτων ςτουσ πολίτεσ, μζςω 
υψθλϊν επιπζδων απαςχόλθςθσ, τθν επζνδυςθ ςε δεξιότθτεσ, τθν καταπολζμθςθ τθσ φτϊχειασ και  τον 
εκςυγχρονιςμό των αγορϊν εργαςίασ, τθν κατάρτιςθ και τα ςυςτιματα κοινωνικισ προςταςίασ που 
βοθκοφν τουσ πολίτεσ να προετοιμαςτοφν και να διαχειριςτοφν τισ αλλαγζσ, με ςκοπό τθν οικοδόμθςθ 
μιασ ςυνεκτικισ κοινωνίασ. 

Οι δθμόςιεσ ςυμβάςεισ διαδραματίηουν βαςικό ρόλο ςτθν ςτρατθγικι “Ευρϊπθ 2020”, ωσ ζνα από τα 
κεντρικά εργαλεία που πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν για τθν επίτευξθ ζξυπνθσ, βιϊςιμθσ και χωρίσ 
αποκλειςμοφσ ανάπτυξθ, παράλλθλα με τθ διαςφάλιςθ τθσ πλζον αποδοτικισ χριςθσ των δθμοςίων 
πόρων. 

 

3.2. Θ ςτρατθγικι «Ευρϊπθ 2020» 7 ορίηει τθν ζρευνα και τθν ανάπτυξθ ωσ βαςικό μοχλό για τθν επίτευξθ 
των ςτόχων μιασ ζξυπνθσ, βιϊςιμθσ και χωρίσ αποκλειςμοφσ ανάπτυξθσ. Για το ςκοπό αυτό, θ Επιτροπι 
όριςε τον γενικό ςτόχο τθσ επζνδυςθσ του 3% του ακακάριςτου εγχϊριου προϊόντοσ («ΑΕΡ») τθσ Ζνωςθσ 
ςτθν ζρευνα και τθν ανάπτυξθ ζωσ το 2020. Για να ενιςχυκεί θ πρόοδοσ ςτον τομζα τθσ ζρευνασ, τθσ 
ανάπτυξθσ και τθσ καινοτομίασ, θ ςτρατθγικι «Ευρϊπθ 2020» προωκεί ιδιαίτερα τθν εμβλθματικι 
πρωτοβουλία «Ζνωςθ καινοτομίασ» που ςτοχεφει ςτθ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν-πλαιςίου και τθσ 
πρόςβαςθσ ςτθ χρθματοδότθςθ για τθν ζρευνα και τθν καινοτομία, προκειμζνου να εξαςφαλιςτεί θ 
δυνατότθτα μετατροπισ των καινοτόμων ιδεϊν ςε προϊόντα και υπθρεςίεσ που μποροφν να προωκιςουν 
τθν  ανάπτυξθ και να δθμιουργιςουν κζςεισ εργαςίασ. 

Θ προϊκθςθ τθσ ζρευνασ και ανάπτυξθσ και τθσ καινοτομίασ αποτελεί ςθμαντικό ςτόχο τθσ Ζνωςθσ 
προβλεπόμενο ςτο άρκρο 179 τθσ Συνκικθσ για τθ Λειτουργία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, το οποίο ορίηει 
ότι: 

«Θ Ζνωςθ ζχει ωσ ςτόχο να ενιςχφςει τισ επιςτθμονικζσ και τεχνολογικζσ τθσ βάςεισ, με τθ δθμιουργία 
ευρωπαϊκοφ χϊρου ζρευνασ ςτον οποίο οι ερευνθτζσ, οι επιςτθμονικζσ γνϊςεισ και οι τεχνολογίεσ 
κυκλοφοροφν ελεφκερα, να διευκολφνει τθν ανάπτυξθ τθσ ανταγωνιςτικότθτάσ τθσ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ βιομθχανίασ τθσ, κακϊσ και να προωκιςει τισ 
ερευνθτικζσ δράςεισ που κρίνονται αναγκαίεσ *…+».  

                                                      
7
 Ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ «Ευρϊπθ 2020 - Στρατθγικι για ζξυπνθ, διατθριςιμθ και χωρίσ αποκλειςμοφσ ανάπτυξθ», 

COM(2010) 2020 τελικό, 3.3.2010. 
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Τα άρκρα 180 ζωσ 190 τθσ ίδιασ Συνκικθσ κακορίηουν τισ δραςτθριότθτεσ που πρζπει να αναλθφκοφν ςτο 
πλαίςιο αυτό, κακϊσ και το εφροσ και τον τρόπο εφαρμογισ του πολυετοφσ προγράμματοσ-πλαιςίου.8  

 

3.3. Εξάλλου ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ των πολιτικϊν τθσ βιϊςιμθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ ςθμαντικό 
ςτόχο τθσ ελλθνικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ και των ανακετουςϊν αρχϊν αποτελεί θ εξαςφάλιςθ ιςονομίασ 
και ίςθσ μεταχείριςθσ αναφορικά με τθ δυνατότθτα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων ςτισ δθμόςιεσ 
ςυμβάςεισ και ειδικότερα των Μικρομεςαίων Επιχειριςεων (ΜΜΕ).  

Συγκεκριμζνα οι ΜΜΕ, όπωσ αυτζσ ορίηονται από τα ςχετικά ευρωπαϊκά επίςθμα ζγγραφα, ζχουν 
ςθμαίνουςα βαρφτθτα ςτθν ελλθνικι οικονομία και τουσ εγχϊριουσ ρυκμοφσ ανάπτυξθσ. Θ ευρφτερθ 
ςυμμετοχι των ΜΜΕ ςτισ εν γζνει διαδικαςίεσ ανάκεςθσ των δθμοςίων ςυμβάςεων αυξάνει τον 
ανταγωνιςμό και οδθγεί ςε εξορκολογιςμό του κόςτουσ και ςε βελτιωμζνθ ςχζςθ κόςτουσ /οφζλουσ του 
παραγόμενου προϊόντοσ.  

Σε τζτοιο περιβάλλον αξιοκρατίασ και ανταγωνιςμοφ οι ΜΜΕ μποροφν να αποτελζςουν τθν κινθτιρια 
δφναμθ ανάπτυξθσ και καινοτόμου δράςθσ και πρακτικϊν με κετικό αντίκτυπο για τθν Ευρωπαϊκι 
οικονομία. 

Στθν  ενιαία Ευρωπαϊκι αγορά, κεωρικθκε ςκόπιμο τα μζτρα που λαμβάνονται υπζρ των ΜΜΕ να 
βαςίηονται ς’ ζναν κοινό οριςμό, ϊςτε να υπάρχει μεγαλφτερθ ςυνζπεια και αποτελεςματικότθτα και να 
περιορίηονται οι ςτρεβλϊςεισ του ανταγωνιςμοφ. Θ ανάγκθ αυτι γίνεται διαρκϊσ μεγαλφτερθ λόγω τθσ 
εκτεταμζνθσ αλλθλεπίδραςθσ των εκνικϊν μζτρων και των μζτρων τθσ ΕΕ που ςκοπό ζχουν να ενιςχφςουν 
τισ ΜΜΕ ςε διάφορουσ τομείσ.  

Το 1996 θ Επιτροπι εξζδωςε ςφςταςθ με τθν οποία διατυπϊκθκε ο πρϊτοσ κοινόσ οριςμόσ των ΜΜΕ9. Ο 
οριςμόσ αυτόσ εφαρμόςτθκε ευρζωσ ςε όλθ τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ.  

Στισ 6 Μαΐου 2003 θ Επιτροπι ενζκρινε μια νζα ςφςταςθ, ϊςτε να λθφκοφν υπόψθ οι μετζπειτα 
οικονομικζσ εξελίξεισ. Ο οριςμόσ αυτόσ τζκθκε ςε ιςχφ από τθν 1θ Λανουαρίου 2005 και εφαρμόηεται ςε 
όλεσ τισ πολιτικζσ, τα προγράμματα και τα μζτρα τθσ Επιτροπισ για τισ ΜΜΕ. 

Ειδικότερα, ςφμφωνα με το άρκρο 2 τθσ Σφςταςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ 6θσ Μαΐου 2003 (2003/361/ΕΚ) 
αναφορικά με τθν διαφοροποίθςθ των εν λόγω επιχειριςεων επί τθ βάςει του αρικμοφ απαςχολοφμενων 
και των οικονομικϊν ορίων προβλζπεται ότι: 

1. Η κατθγορία των πολφ μικρϊν, μικρϊν και μεςαίων επιχειριςεων (ΜΜΕ) αποτελείται από επιχειριςεισ 
που απαςχολοφν λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν 
υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρϊ ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 
εκατομμφρια ευρϊ. 

2. Στθν κατθγορία των ΜΜΕ, ωσ μικρι επιχείρθςθ ορίηεται θ επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ 
από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν 
υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ. 

3. Στθν κατθγορία των ΜΜΕ, ωσ πολφ μικρι επιχείρθςθ ορίηεται θ επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί 
λιγότερουσ από δζκα εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν ι το ςφνολο του ετιςιου 
ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ. 

Ο τομζασ των δθμοςίων ςυμβάςεων ζχει ιδιαίτερα αυξθμζνθ βαρφτθτα ςτθν οικονομικι ανάπτυξθ των 
κρατϊν-μελϊν και ειδικότερα των Ευρωπαϊκϊν επιχειριςεων. Σφμφωνα με υπολογιςμοφσ τθσ Ευρωπαϊκισ 
Επιτροπισ θ ςυνολικι αξία δαπανϊν των Κυβερνιςεων των κρατϊν μελϊν, όςον αφορά  τουσ τομείσ των 
δθμόςιων ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν κατά τθν διάρκεια του 2011 προςζγγιςαν τα 2.406 
διςεκατομμφρια Ευρϊ, ποςό που αποτζλεςε το 19% του Ευρωπαϊκοφ ακακάριςτου εγχϊριου προϊόντοσ. 
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 Ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ “Ρλαίςιο ςχετικά με τισ κρατικζσ ενιςχφςεισ για τθν ζρευνα και τθν καινοτομία” (2014/C 198/01), 
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9
 Σφςταςθ 96/280/ΕΚ τθσ Επιτροπισ, τθσ 3θσ Απριλίου 1996,ςχετικά με τον οριςμό των μικρομεςαίων επιχειριςεων , ΕΕ L 107 

τθσ 30.4.1996, ς. 4-9. 



ΜΕΡΟ Α - ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΣΙ ΔΗΜΟΙΕ ΤΜΒΑΕΙ 

 

ΕΝΛΑΛΑ ΑΝΕΞΑΤΘΤΘ ΑΧΘ ΔΘΜΟΣΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Σελίδα 17 

Το ποςό των δθμόςιων δαπανϊν, το οποίο πραγματοποιικθκε μζςω εκνικϊν κανόνων και του  ενωςιακοφ 
νομοκετικοφ κακεςτϊτοσ με αξία ςφμβαςθσ μεγαλφτερθ από αυτι που ορίηει θ Ευρωπαϊκι νομοκεςία ςε 
ςυμφωνία με το πλαίςιο των Ευρωπαϊκϊν ορίων (άνω των κατωφλίων) ανιλκε ςτο ποςό των 425 
διςεκατομμυρίων για το ςυγκεκριμζνο ζτοσ10. 

Με ςκοπό τθν οικονομικι ανάπτυξθ τθσ Ζνωςθσ και ςε ςυνάφεια με τουσ ειδικοφσ ςτόχουσ και 
προτεραιότθτεσ τθσ ςτρατθγικισ “Ευρϊπθ 2020”, αποφαςίςτθκε θ υποςτιριξθ των ΜΜΕ μζςω των 
δθμοςίων ςυμβάςεων ωσ ςθμαντικό μζροσ τθσ προωκοφμενθσ ευρωπαϊκισ πολιτικισ, αλλά και τθσ 
πρόδθλθσ βοφλθςθσ των εκνικϊν κυβερνιςεων.  

Οι ΜΜΕ κεωροφνται ο βαςικόσ άξονασ ανάπτυξθσ τθσ ευρωπαϊκισ οικονομίασ. Οι κατά προςζγγιςθ 20,8 
εκατομμφρια καταγεγραμμζνεσ ςτθν Ζνωςθ ΜΜΕ αποτελοφν το 99,8% όλων των Ευρωπαϊκϊν 
επιχειριςεων και παράγουν περιςςότερο από το 50 % του Ευρωπαϊκοφ Ακακάριςτου Εκνικοφ Ρροϊόντοσ. 
Κατά τθν διάρκεια τθσ περιόδου 2009-2011 ποςοςτό τθσ τάξθσ του 56% ςε απόλυτουσ αρικμοφσ, όςον 
αφορά ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ άνω των κατωφλίων, ανατζκθκαν ςε ΜΜΕ, ποςοςτό το οποίο αντιςτοιχεί 
ςτο 29% του ςυνόλου τθσ αγοράσ (ςυνολικι αξία), ποςοςτό ςχετικά μικρότερο από αυτό που κατεγράφθ 
κατά τθν περίοδο αναφοράσ 2006-2008(60% και 33,3% αντίςτοιχα). Ωσ εκ τοφτου και μθ λαμβάνοντασ 
υπόψιν τθ ςυμμετοχι των ΜΜΕ, αναφορικά με τα διακζςιμα ςτοιχεία ςτο TED, ςτισ υποβλθκείςεσ 
προτάςεισ ενιαίων προςφορϊν και ςε υπεργολαβικά ςυμμετοχικά ςχιματα, οι ευρωπαϊκζσ ΜΜΕ 
εμφανίηονται με μερίδιο ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ μικρότερο από αυτό που τεκμθριωμζνα καταδεικνφει θ 
αντίςτοιχθ ςυμμετοχι τουσ ςτθν παραγωγι τθσ ςυνολικισ προςτικζμενθσ αξίασ ςε Ευρωπαϊκό επίπεδο 
(29% αντί του 58% μερίδιο παραγωγισ, και 45% αντί του 58%, βάςει του κατά προςζγγιςθ 
ςυνυπολογιςμοφ των 2 ωσ άνωκεν ςυνκθκϊν). 

 

3.4. Ρεραιτζρω ςθμειϊνεται ότι το ευρωπαϊκό κεκτθμζνο ςτον τομζα των δθμοςίων ςυμβάςεων 
ςυγκροτείται από μία ςειρά ρυκμίςεων του πρωτογενοφσ και παραγϊγου ενωςιακοφ δικαίου και τθ 
νομολογία του Δικαςτθρίου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ («Δικαςτιριο»). Ρζρα από τισ επιταγζσ που 
απορρζουν από τισ βαςικζσ ελευκερίεσ (εγκατάςταςθσ, κυκλοφορίασ αγακϊν, υπθρεςιϊν και κεφαλαίων) 
τθσ Συνκικθσ για τθ Λειτουργία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ («ΣΛΕΕ»), οι οποίεσ διζπουν κάκε οικονομικι 
δραςτθριότθτα εντόσ τθσ Εςωτερικισ Αγοράσ, ςυμπεριλαμβανομζνου του τομζα των δθμοςίων 
ςυμβάςεων, οι διαδικαςίεσ ανάκεςθσ των τελευταίων διζπονται από  ζνα ςφςτθμα γενικϊν αρχϊν που 
ζχει διαπλάςει θ νομολογία του Δικαςτθρίου, όπωσ οι αρχζσ τθσ διαφάνειασ, τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και 
αποφυγισ διακρίςεων, τθσ αμοιβαίασ αναγνϊριςθσ, τθσ αναλογικότθτασ και προςταςίασ του γνιςιου και 
ελεφκερου ανταγωνιςμοφ.  

 

3.5. Στο πλαίςιο αυτό, οι ευρωπαϊκζσ οικονομικζσ, κοινωνικζσ και πολιτικζσ εξελίξεισ, αλλά και οι 
δθμοςιονομικοί περιοριςμοί κατζςτθςαν αναγκαία τθν μεταρρφκμιςθ των κανόνων του ενωςιακοφ 
δικαίου για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, ϊςτε αφενόσ να γίνουν αυτοί απλοφςτεροι και αποτελεςματικότεροι 
τόςο για τισ ανακζτουςεσ δθμόςιεσ αρχζσ, όςο και για τισ επιχειριςεισ και αφετζρου να εκτελοφνται οι 
αγορζσ του δθμοςίου με τθν καλφτερθ ςχζςθ ποιότθτασ / τιμισ, ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ διαφάνειασ και 
του υγιοφσ ανταγωνιςμοφ. Για το λόγο αυτό εκδόκθκε θ Οδθγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και Συμβουλίου ςχετικά με τισ ςυμβάςεισ παραχϊρθςθσ, θ Οδθγία 2014/24/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου ςχετικά με τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ και θ Οδθγία 2014/25/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου ςχετικά με τισ ςυμβάςεισ φορζων που 
δραςτθριοποιοφνται ςτουσ τομείσ του φδατοσ, τθσ ενζργειασ, των μεταφορϊν και των ταχυδρομικϊν 
υπθρεςιϊν. Με τισ νζεσ Οδθγίεσ δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ να προωκοφν τουσ ςτόχουσ τθσ 
ςτρατθγικισ «Ευρϊπθ 2020» για ζξυπνθ, βιϊςιμθ και χωρίσ αποκλειςμοφσ ανάπτυξθ ςτο πλαίςιο των 
ςτρατθγικϊν τουσ για τισ ςυμβάςεισ.  
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Στο πλαίςιο αυτό, οι δθμόςιεσ αρχζσ μποροφν για παράδειγμα να κάνουν τθ βζλτιςτθ ςτρατθγικι χριςθ 
των δθμόςιων ςυμβάςεων προσ  ενκάρρυνςθ τθσ καινοτομίασ. Θ αγορά καινοτόμων αγακϊν, ζργων και 
υπθρεςιϊν είναι βαςικι ςτθ βελτίωςθ τθσ αποδοτικότθτασ και τθσ ποιότθτασ των δθμόςιων υπθρεςιϊν, 
αντιμετωπίηοντασ ταυτόχρονα ςθμαντικζσ κοινωνικζσ προκλιςεισ. Συνειςφζρει ςτθν επίτευξθ τθσ 
βζλτιςτθσ οικονομικισ απόδοςθσ για το δθμόςιο χριμα και αποφζρει ευρφτερα οικονομικά, 
περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφζλθ από τθν άποψθ τθσ δθμιουργίασ νζων ιδεϊν, τθσ μετουςίωςισ τουσ 
ςε καινοτόμα προϊόντα και υπθρεςίεσ, και, κατά ςυνζπεια, τθσ προϊκθςθσ τθσ αειφόρου οικονομικισ 
ανάπτυξθσ. Σε εκνικό επίπεδο, επιβάλλεται θ βελτίωςθ του επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ ιδίωσ για τισ 
καινοτόμεσ Μ.Μ.Ε., χρθςιμοποιϊντασ και τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ για τθ ςτιριξθ των κινιτρων 
καινοτομίασ. 

 

3.6. Θ Ευρωπαϊκι Ρολιτικι Συνοχισ (REGIO) παρζχει ςθμαντικοφσ δθμόςιουσ επενδυτικοφσ πόρουσ ςε 
πολλά κράτθ μζλθ και οι δθμόςιεσ ςυμβάςεισ αποτελοφν βαςικό μζςο για τθν εξαςφάλιςθ δίκαιθσ 
πρόςβαςθσ ςτθν αντίςτοιχθ αγορά. Σε χϊρεσ όπου χορθγείται αξιόλογθ χρθματοδότθςθ ςτο πλαίςιο τθσ 
πολιτικισ ςυνοχισ, κα πρζπει να αναδεικνφεται θ ανάγκθ διαςφάλιςθσ αποτελεςματικοφ και αποδοτικοφ 
ελζγχου, ιδίωσ ενόψει τθσ τρζχουςασ νζασ προγραμματικισ περιόδου 2014-202011.  

Ειδικότερα αναφζρεται12 πρόταςθ για λιψθ δζςμθσ μζτρων που κα προορίηονται ειδικά για τισ δθμόςιεσ 
ςυμβάςεισ ςτο πλαίςιο τθσ πολιτικισ ςυνοχισ. Θ δζςμθ αυτι κα μποροφςε να απαρτίηεται από αρκετά 
ςτοιχεία, όπωσ από τθν εδραίωςθ τθσ παρακολοφκθςθσ, τθν ενίςχυςθ των διατάξεων ελζγχου και τθ 
βελτιωμζνθ κακοδιγθςθ για τθ δθμιουργία ενδεχομζνωσ δικτφων αςφαλείασ ςε ςχζςθ με τισ δθμόςιεσ 
ςυμβάςεισ ςτο πλαίςιο των ςυγχρθματοδοτοφμενων προγραμμάτων. Ειδικότερα για τα προγράμματα που 
περιλαμβάνουν ευρφ φάςμα επιλζξιμων παρεμβάςεων, διατίκεται πλθκϊρα εναλλακτικϊν δυνατοτιτων 
που αποςκοποφν ςτθ κεραπεία ελλείψεων ςε ςχζςθ με τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ και ςτθν εξαςφάλιςθ 
υψθλοφ βακμοφ ενθμζρωςθσ ςχετικά με τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ςε όλα τα ςτάδια του κφκλου 
διαχείριςθσ των ςυγχρθματοδοτοφμενων προγραμμάτων και των ζργων.  

Λόγω του ςθμαντικοφ φψουσ τθσ παρεχόμενθσ χρθματοδότθςθσ, θ πολιτικι ςυνοχισ τθσ Ε.Ε. 
διαδραματίηει καταλυτικό ρόλο ςτθν προςκικθ νζων ςτοιχείων, όπωσ των πράςινων, των κοινωνικά 
υπεφκυνων ι των θλεκτρονικϊν δθμόςιων ςυμβάςεων, ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ. Ειδικότερα, οι πράςινεσ 
δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ι οι βιϊςιμεσ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ που κζτουν ςτο επίκεντρό τουσ το κόςτοσ του 
κφκλου ηωισ δφνανται να αποδειχκοφν κατάλλθλα ςτοιχεία για τθν εναρμόνιςθ τθσ πολιτικισ ςυνοχισ με 
τουσ ςτόχουσ τθσ ςτρατθγικισ «ΕΕ 2020».  

Στο πλαίςιο επίςθσ του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 
17/12/2013 περί κακοριςμοφ κοινϊν διατάξεων περί κακοριςμοφ κοινϊν διατάξεων για τα Ευρωπαϊκά 
Διαρκρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) 13 προβλζπεται ςειρά διατάξεων που αφοροφν ηθτιματα όπωσ 
θ εταιρικι ςχζςθ και πολυεπίπεδθ διακυβζρνθςθ, θ αειφόροσ ανάπτυξθ, τα ςυςτιματα διαχείριςθσ και 
ελζγχου ενϊ παράλλθλα προςδιορίηονται κεματικοί ςτόχοι  παρζμβαςθσ μεταξφ των οποίων είναι  θ 
ενίςχυςθ τθσ ζρευνασ, τθσ τεχνολογικισ ανάπτυξθσ και τθσ καινοτομίασ, τθσ βελτίωςθσ τθσ πρόςβαςθσ, 
τθσ χριςθσ και τθσ ποιότθτασ των τεχνολογιϊν των πλθροφοριϊν και επικοινωνιϊν, τθν βελτίωςθ τθσ 
ανταγωνιςτικότθτασ των μικρομεςαίων επιχειριςεων , τθν διατιρθςθ και προςταςία του περιβάλλοντοσ, 
τθν προϊκθςθ τθσ βιωςιμότθτασ και τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ και καταπολζμθςθσ τθσ φτϊχειασ και των 
διακρίςεων, τθν ενίςχυςθ τθσ κεςμικι ικανότθτασ των δθμοςίων αρχϊν και των ενδιαφερομζνων φορζων 
και τθσ αποτελεςματικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ.  

Θ Ελλάδα, μζςω του κεςμικοφ πλαιςίου για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι των 
αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014-2020 (Ν.4314/2014 & ΥΡΑΣΥΔ υπ’αρ 
81986/ΕΥΚΥ712/31-7-2015) κακϊσ και του Συςτιματοσ Διαχείριςθσ και Ελζγχου τθσ νζασ προγραμματικισ 
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περιόδου που εξζλαβε κετικι γνϊμθ ςυμμόρφωςθσ με τουσ Κανονιςμοφσ από τθν ΕΔΕΛ, ζχει 
ςυμπεριλάβει ιδθ μζτρα ειδικά για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ςτο πλαίςιο τθσ πολιτικισ ςυνοχισ.  

 

3.7. Επίςθσ ςφμφωνα με τθν  Ζκκεςθ τθσ Επιτροπισ για τθν διαφκορά14 ο τομζασ των δθμοςίων 
ςυμβάςεων, δαπάνεσ των οποίων αναλογοφν ςτο ζνα πζμπτο (1/5) του Α.Ε.Ρ. τθσ Ε.Ε. όπωσ ιδθ 
ςθμειϊκθκε, κρίνεται ιδιαίτερα ευάλωτοσ ςε πρακτικζσ διαφκοράσ. Θ  εν λόγω ζκκεςθ τονίηει τθν ανάγκθ 
ενίςχυςθσ των προτφπων ακεραιότθτασ ςτον τομζα των δθμόςιων ςυμβάςεων και διατυπϊνει ςυςτάςεισ 
για βελτίωςθ των μθχανιςμϊν ελζγχου ςε οριςμζνα κράτθ μζλθ. Στα ςχετικά κεφάλαια ανά χϊρα 
παρζχονται λεπτομερι ςτοιχεία και κακορίηονται τα ςθμεία ςτα οποία ςυνιςτάται να δοκεί ιδιαίτερθ 
προςοχι.  

Για τθν ανάπτυξθ μιασ πιο ςυνεκτικισ προςζγγιςθσ τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ, ο οδικόσ χάρτθσ 
για τθν καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ, που καταρτίςτθκε το 2012 από τθν ομάδα δράςθσ για τθν Ελλάδα 
τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, προςδιόριςε τισ ακόλουκεσ προτεραιότθτεσ:  

 υιοκζτθςθ ςυνολικισ εκνικισ ςτρατθγικισ για τθν καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ· ενίςχυςθ του 
ςυντονιςμοφ και τθσ ανταλλαγισ πλθροφοριϊν μεταξφ οργανιςμϊν,  

 ενίςχυςθ τθσ οικονομικισ ζρευνασ και πάταξθσ τθσ διαφκοράσ, ιδιαίτερα ςε τομείσ υψθλοφ κινδφνου 
και πρόβλεψθ νομοκετικϊν μζτρων με ςτόχο τθν αποτελεςματικότερθ πρόλθψθ και τον εντοπιςμό 
περιπτϊςεων διαφκοράσ. 

Σφμφωνα με το Ζκτακτο Ευρωβαρόμετρο του 2013 για τθ διαφκορά ςτισ επιχειριςεισ15, περιςςότερεσ από 
τρεισ ςτισ δζκα (32%) επιχειριςεισ ςτα κράτθ μζλθ που ςυμμετείχαν ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ιςχυρίηονται 
ότι θ διαφκορά τουσ εμπόδιςε να κερδίςουν κάποιο ςυμβόλαιο. Θ άποψθ αυτι είναι ευρζωσ διαδεδομζνθ 
μεταξφ των εταιρειϊν ςτουσ τομείσ των καταςκευϊν (35%) και τθσ μθχανικισ (33%). Ρεριςςότεροι από 
τουσ μιςοφσ εκπροςϊπουσ εταιρειϊν από τθ Βουλγαρία (58%), τθ Σλοβακία (57%), τθν Κφπρο (55%) και 
τθν Τςεχικι Δθμοκρατία (51%) ιςχυρίηονται ότι αυτό ζχει ςυμβεί. 

                                                      
14

 (COM 2014) 38 final/3-2-2014 Ζκκεςθ τθσ Επιτροπισ προσ το Συμβοφλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο 
15

 Ζκτακτο Ευρωβαρόμετρο 374 
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Μελζτθ του 201316, θ οποία λαμβάνεται υπόψθ και ςτθν ανωτζρω  Ζκκεςθ τθσ Επιτροπισ προσ το 
Συμβοφλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο (βλ. COM 2014, 38 final/3-2-2014) για τον εντοπιςμό και τθ 
μείωςθ τθσ διαφκοράσ ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ςτθν ΕΕ, κατζλθξε ςτο ςυμπζραςμα ότι το 2010 οι 
ςυνολικζσ άμεςεσ δαπάνεσ τθσ διαφκοράσ ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ μόνο για πζντε τομείσ (δθλαδι, οδικό 
και ςιδθροδρομικό δίκτυο, διαχείριςθ υδάτων και αποβλιτων, αςτικά δομικά ζργα και εγκαταςτάςεισ 
κοινισ ωφζλειασ, εκπαίδευςθ, ζρευνα και ανάπτυξθ) ςε οκτϊ (8) κράτθ μζλθ ανιλκαν από 1,4 ζωσ 2,2 
διςεκατομμφρια ευρϊ. 

Ειδικότερα ςτθν Ζκκεςθ τθσ Επιτροπισ διαλαμβάνονται και τα ακόλουκα:  

Ενϊ θ αποτελεςματικότθτα των μθχανιςμϊν ελζγχου ςτα ςτάδια πριν από τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, 
τθσ προςφοράσ και τθσ ανάκεςθσ βελτιϊκθκαν, το ςτάδιο τθσ εφαρμογισ (μετά τθν ανάκεςθ) 
παρακολουκείται λιγότερο ςτενά. Οριςμζνα εκνικά ελεγκτικά ςυνζδρια ι εκνικζσ ελεγκτικζσ υπθρεςίεσ 
ζχουν επιςθμάνει πολλζσ φορζσ ότι, ςτο ςτάδιο τθσ εκτζλεςθσ, ςθμειϊνονται παρατυπίεσ. Σε πολλά κράτθ 
μζλθ, τα ελεγκτικά ςυνζδρια ζγιναν βαςικοί παίκτεσ για τον εντοπιςμό των κενϊν και των ελλείψεων που 
αφοροφν διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Οι ςυςτάςεισ τουσ ςε αυτόν τον τομζα ςυχνά δεν 
παρακολουκοφνται επαρκϊσ ςτθ ςυνζχεια. 

Επίςθσ, ενϊ θ χριςθ των διαδικαςιϊν με διαπραγμάτευςθ και θ άμεςθ ανάκεςθ δικαιολογείται ςε 
οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, υπάρχουν περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ αυτό γίνεται με ςκοπό τθν αποφυγι των 

                                                      
16

 «Ο εντοπιςμόσ και θ μείωςθ τθσ διαφκοράσ ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ςτθν ΕΕ - Ανάπτυξθ μεκοδολογίασ για τθν εκτίμθςθ 

των άμεςων δαπανϊν τθσ διαφκοράσ και άλλων ςτοιχείων για τθν εδραίωςθ ενόσ μθχανιςμοφ αξιολόγθςθσ ςτθν ΕΕ ςτον 
τομζα τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ», 30 Λουνίου 2013, PwΘ και ECORYS. 
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υποχρεϊςεων τθσ ανταγωνιςτικισ διαδικαςίασ. Θ αδικαιολόγθτθ χριςθ των διαδικαςιϊν με 
διαπραγμάτευςθ, αυξάνει επίςθσ τον κίνδυνο των πρακτικϊν διαφκοράσ.  

Οι τομείσ των καταςκευϊν, τθσ ενζργειασ, των μεταφορϊν, τθσ άμυνασ και τθσ υγειονομικισ περίκαλψθσ 
φαίνεται να είναι οι πιο ευάλωτοι όςον αφορά ςτθ διαφκορά ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ. 

Οι δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ςε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο εγείρουν ιδιαίτερα ηθτιματα, κακϊσ οι 
τοπικζσ αρχζσ διακζτουν ευρείεσ διακριτικζσ εξουςίεσ που δεν ςυνδυάηονται με επαρκείσ ελζγχουσ και 
ιςορροπίεσ των εξουςιϊν, ενϊ ςθμαντικά ποςοςτά των δθμόςιων πόρων κατανζμονται ςε τοπικό επίπεδο 
και ταυτόχρονα οι μθχανιςμοί εςωτερικοφ και εξωτερικοφ ελζγχου είναι ανεπαρκείσ. Ο καταςκευαςτικόσ 
κλάδοσ που ςυνδζεται με τθν αςτικι ανάπτυξθ, κακϊσ και τθ διαχείριςθ των αποβλιτων, είναι μεταξφ των 
τομζων που είναι πιο επιρρεπείσ ςτθ διαφκορά ςε τοπικό επίπεδο.  

Τα δεδομζνα για υποκζςεισ διαφκοράσ ι ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων που εντοπίηονται ςε διαδικαςίεσ 
δθμόςιων ςυμβάςεων ςε εκνικό και/ι περιφερειακό/τοπικό επίπεδο ςπανίωσ  καταχωρίηονται ςε 
κεντρικι βάςθ ι φυλάςςονται ςε εκνικό μθτρϊο. Θ ςυλλογι των ςχετικϊν δεδομζνων κεωρείται ςε 
μεγάλο βακμό από τα κράτθ μζλθ ωσ μια περιττι διοικθτικι επιβάρυνςθ. Ωςτόςο, τα δεδομζνα αυτά κα 
μποροφςαν να χρθςιμοποιθκοφν για τθ διενζργεια ορκϊν εκτιμιςεων κινδφνου και κα μποροφςαν επίςθσ 
να ςυμβάλουν ςθμαντικά ςτθν ομοιόμορφθ εφαρμογι των πολιτικϊν για τθν καταπολζμθςθ τθσ 
διαφκοράσ ςε εκνικό και περιφερειακό/τοπικό επίπεδο. 

Κατά τθν Ζκκεςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, θ εκπόνθςθ τακτικϊν και δομθμζνων μελετϊν αγοράσ δεν 
αποτελεί κοινι πρακτικι πριν από τθν ανάκεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων, με εξαίρεςθ τισ ςφνκετεσ και 
υψθλισ αξίασ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ. Οι βάςεισ δεδομζνων μοναδιαίων δαπανϊν υφίςτανται μόνο ςε 
ελάχιςτα κράτθ μζλθ είτε ςε κεντρικό είτε ςε τοπικό επίπεδο, ι ακόμθ για ζναν ςυγκεκριμζνο τομζα. Οι εν 
λόγω βάςεισ δεδομζνων μποροφν να ςυνδράμουν ςτθ διεξαγωγι ςυγκριτικισ ανάλυςθσ μεταξφ 
παρόμοιων τφπων ζργων (π.χ. προμικειεσ ι ζργα) και των παραδοτζων τουσ. Μποροφν να ςυμβάλουν 
ςτον εντοπιςμό των κινδφνων ι υποψιϊν διεφκαρμζνθσ ςυμπεριφοράσ, εφόςον εντοπιςτεί ςοβαρι 
αναντιςτοιχία, παρά τουσ περιοριςμοφσ μιασ τζτοιασ προςζγγιςθσ, δεδομζνθσ τθσ πολυπλοκότθτασ των 
προϊόντων και τθσ ποικιλίασ των ειςροϊν που εντάςςονται ςε ζνα τελικό παραδοτζο. 

Ρεραιτζρω, οι μθχανιςμοί ελζγχου για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ κάτω από τα κατϊτατα όρια τθσ 
νομοκεςίασ τθσ Ε.Ε. είναι ιδιαίτερα αδφναμοι ςτθν πλειονότθτα των κρατϊν μελϊν. Αυτό εγείρει 
ανθςυχίεσ, ιδίωσ ςε ςχζςθ με τισ αναφερόμενεσ πρακτικζσ βάςει των οποίων οι ςυμβάςεισ χωρίηονται ςε 
επί μζρουσ μικρότερθσ αξίασ ςυμβάςεισ, ϊςτε να παρακαμφκοφν οι απαιτιςεισ και οι ζλεγχοι τθσ Ε.Ε. για 
τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ. 

Στα περιςςότερα κράτθ μζλθ, αναφζρει θ Ζκκεςθ, θ διαφκορά ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ καλφπτεται από 
ποινικά αδικιματα, όπωσ θ δωροδοκία και θ ακζμιτθ επιρροι. Σε οριςμζνα κράτθ μζλθ, ςυγκεκριμζνα 
αδικιματα, τα οποία ςχετίηονται με τθ διαφκορά και επθρεάηουν τθν πορεία των δθμόςιων ςυμβάςεων, 
ποινικοποιοφνται ξεχωριςτά. Κατά κανόνα, οι διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων αναςτζλλονται, 
διακόπτονται ι ακυρϊνονται όταν ανιχνεφεται διεφκαρμζνθ ςυμπεριφορά ι ςφγκρουςθ ςυμφερόντων. 
Ωςτόςο, θ κατάςταςθ είναι διαφορετικι ςτθν περίπτωςθ που θ διεφκαρμζνθ ςυμπεριφορά ι θ 
ςφγκρουςθ ςυμφερόντων εντοπίηεται ι εμφανίηεται μετά τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Σε πολλζσ 
περιπτϊςεισ, εκτόσ από τθν επιβολι κυρϊςεων για τθ διεφκαρμζνθ ςυμπεριφορά ι τθ ςφγκρουςθ 
ςυμφερόντων αυτι κακαυτι, απαιτείται ξεχωριςτι πολιτικι αγωγι για τθν ακφρωςθ τθσ δθμόςιασ 
ςφμβαςθσ. Αυτό ςυνεπάγεται ςυχνά χρονοβόρεσ διαδικαςίεσ και κινδφνουσ που παράγουν αποτελζςματα 
ςε πολφ μεταγενζςτερο ςτάδιο, όταν είναι δφςκολο ι ακόμθ και αδφνατο να αποκαταςτακοφν πλιρωσ οι 
ηθμίεσ. Σε άλλα κράτθ μζλθ, οι δθμόςιεσ ςυμβάςεισ περιλαμβάνουν ριτρα κατά τθσ διαφκοράσ που 
εγγυάται τθν πιο αποτελεςματικι παρακολοφκθςθ ςε περίπτωςθ που ανακφψουν διεφκαρμζνεσ 
πρακτικζσ εντόσ τθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ (π.χ. ςαφείσ διαδικαςίεσ για τον χαρακτθριςμό μιασ ςφμβαςθσ 
ωσ άκυρθσ ι για τθν εφαρμογι άλλων ςυμβατικϊν κυρϊςεων). 

 

3.8. Τζλοσ ςθμειϊνεται ότι μια ακμάηουςα ψθφιακι οικονο μία μπορεί να δ ιευρφνει τισ αγορζσ και να 
δθμιουργιςει νζεσ πθγζσ απαςχόλθςθσ . Θ Ευρώπθ μπορεί εν προκει μζνω να τεκεί ςτθν πρωτοπορία , αν 
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καταςτεί δυνατι θ εξάλειψθ του κατακερ ματιςμοφ, βελτιωκεί θ προςφορά για τουσ ευρωπαίουσ 
καταναλωτζσ και δθμιουργθκοφν νζεσ ευκαιρίεσ για τισ επιχειριςεισ . Αυτόσ είναι ο λόγοσ για τον οποίο θ 
Επιτροπι πρότεινε τθ Στρατθγικι για τθν Ψθφιακι Ενιαία Αγορά τον Μάιο του 2015. Στόχοσ αποτελεί θ 
κατάκεςθ  όλων των ςχετικϊν προτάςεων πριν από το τέλοσ του 2016, ϊςτε θ Ζνωςθ να είναι ςε κζςθ να 
πετφχει μια πλθ́ρωσ λειτουργικθ́ ενιαία ψθφιακθ́ αγορά κατά τθ διάρκεια τθσ κθτείασ τθσ παρούςασ 
Επιτροπισ. 

H Στρατθγικι για τθν Ψθφιακι Ενιαία Αγορά τθσ Ευρϊπθσ17 ςτθρίηεται ςε τρεισ πυλϊνεσ μεταξφ των 
οποίων θ «Δθμιουργία των κατάλλθλων ςυνκθκϊν για τθν ανάπτυξθ των ψθφιακϊν δικτφων και 
υπθρεςιϊν». Στο πλαίςιο του ανωτζρω πυλϊνα βαςικόσ ςτόχοσ τθσ ΕΕ είναι θ ανάπτυξθ υποδομϊν και 
αςφαλϊν και αξιόπιςτων υπθρεςιϊν υψθλισ ταχφτθτασ, , οι οποίεσ κα υποςτθρίηονται από το κατάλλθλο 
ςφνολο κανονιςτικϊν όρων που κα ευνοεί τθν καινοτομία, τισ επενδφςεισ και τον κεμιτό ανταγωνιςμό με 
ιςότιμουσ όρουσ. 

Οι θλεκτρονικζσ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ςε επίπεδο Ε.Ε. αναμζνεται να οδθγιςουν ςε εξοικονόμθςθ 50 δις. 
ευρϊ ετθςίωσ. Θ δζςμθ μζτρων του 2014 για τθ μεταρρφκμιςθ ςτο πεδίο των δθμοςίων ςυμβάςεων 
προβλζπει τθ μετάβαςθ ςε πλιρωσ θλεκτρονικζσ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζωσ τον Οκτϊβριο 2018. 

Μζςα από τθν κζςπιςθ των νζων κανόνων, όπωσ τονίηεται και ςτα ςχετικά κείμενα τθσ επιτροπισ για τθν 
Ψθφιακι Ενιαία Αγορά: « Το διαδίκτυο ζχει άρει τουσ τεχνολογικοφσ φραγμοφσ για τθν ψθφιακι ενιαία 
αγορά με τισ προτάςεισ για τισ ψθφιακζσ ςυμβάςεισ κζλουμε να άρουμε και τουσ νομικοφσ φραγμοφσ. Οι 
καταναλωτζσ κα επωφελθκοφν από απλοφσ και εκςυγχρονιςμζνουσ κανόνεσ οι επιχειριςεισ κα 
επωφελθκοφν από μεγαλφτερθ αςφάλεια δικαίου, κακϊσ και από φκθνότερουσ και απλοφςτερουσ 
τρόπουσ επζκταςθσ των δραςτθριοτιτων τουσ, γεγονόσ που, με τθ ςειρά του, κα προςφζρει ςτουσ 
καταναλωτζσ περιςςότερεσ επιλογζσ ςε ανταγωνιςτικζσ τιμζσ». 

 

Β. ΣΟ ΤΣΗΜΑ ΣΩΝ ΔΗΜΟΙΩΝ ΤΜΒΑΕΩΝ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  

1. Αδυναμίεσ και ελλείψεισ του ςυςτιματοσ  

Ο χϊροσ των δθμοςίων ςυμβάςεων είναι διαχρονικά βεβαρθμζνοσ εξαιτίασ τθσ μθ αποτελεςματικισ 
διαχείριςθσ των διατικζμενων προσ τον ςκοπό αυτό πόρων του κρατικοφ προχπολογιςμοφ και του 
προγράμματοσ δθμοςίων επενδφςεων, ςυμπεριλαμβανομζνων των κονδυλίων των ευρωπαϊκϊν ταμείων, 
με ςυνζπεια αφενόσ  τθν επιβάρυνςθ των δθμοςιονομικϊν ελλειμμάτων και εν τζλει του δθμόςιου 
χρζουσ, αφετζρου τθν κακυςτζρθςθ ι και ματαίωςθ τθσ υλοποίθςθσ δθμόςιων επενδφςεων που κα 
υπθρετοφςαν τθν ανάπτυξθ, τθν ενίςχυςθ τθσ απαςχόλθςθσ και τθ μεταςτροφι του οικονομικοφ κλίματοσ. 
Υπό ςυνκικεσ οξείασ δθμοςιονομικισ και οικονομικισ κρίςθσ, εντείνεται θ ανάγκθ για αξιοπιςτία και 
αποτελεςματικότθτα τθσ δράςθσ του Κράτουσ ςτον ςυγκεκριμζνο τομζα18. 

Τα προβλιματα και οι ελλείψεισ που εμφανίηει ο τομζασ των δθμοςίων ςυμβάςεων ςτθν Ελλάδα αφοροφν 
τόςο ςτο κεςμικό πλαίςιο όςο και ςτθν οργανωτικι δομι, τθ διοίκθςθ, τθν εποπτεία και τον ζλεγχο αυτοφ. 
Για τθν αποτφπωςθ των προβλθμάτων αξιοποιικθκαν κατά κφριο λόγο ςχετικζσ αιτιολογικζσ εκκζςεισ 
νόμων, πορίςματα ελεγκτικϊν οργάνων, ειδικζσ εκκζςεισ δθμοςίων φορζων, εξωτερικϊν 
εμπειρογνωμόνων όπωσ και του ΟΟΣΑ, ετιςιεσ εκκζςεισ ελεγκτικϊν οργάνων και τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ 
Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων, αποφάςεισ Δικαςτθρίων, ερωτθματολόγια του ΟΟΣΑ, ερωτθματολόγια που 
χρθςιμοποιικθκαν ςτο πλαίςιο τθσ διαμόρφωςθσ τθσ παροφςασ πρόταςθσ19. 

Ειδικότερα τα ουςιϊδθ προβλιματα και ελλείψεισ που εντοπίςκθκαν ςτο ςφςτθμα των δθμοςίων 
ςυμβάςεων αποτυπϊνονται ςτα ακόλουκα: 

                                                      
17 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0192&from=EN 
18

 Βλ. Αιτιολογικι Ζκκεςθ του Ν. 4281/2014 
19

 Βλ.ενδεικτικά: Αιτιολογικι Ζκκεςθ του Ν. 4013/2011, Ν. 4281/2014, ειδικζσ εκκζςεισ αξιολόγθςθσ για ΚΘΜΔΘΣ και ΕΣΘΔΘΣ, 

ειδικζσ μελζτεσ για Κεντρικζσ Αρχζσ Αγορϊν, Μζτρθςθ και μείωςθ των διοικθτικϊν βαρϊν ςε 13 κλάδουσ ςτθν Ελλάδα/Τελικι 
Ζκκεςθ: Δθμόςιεσ Συμβάςεισ, ΟΟΣΑ 2014  



ΜΕΡΟ Α - ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΣΙ ΔΗΜΟΙΕ ΤΜΒΑΕΙ 

 

ΕΝΛΑΛΑ ΑΝΕΞΑΤΘΤΘ ΑΧΘ ΔΘΜΟΣΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Σελίδα 23 

 

α) Ζλλειψθ ςτρατθγικισ και ςχεδιαςμοφ για τθ ςφναψθ δθμόςιασ ςφμβαςθσ 

Μια από τισ ςθμαντικότερεσ ελλείψεισ που παρατθροφνται ςτο τομζα δθμοςίων ςυμβάςεων που 
χρθματοδοτοφνται από εκνικοφσ πόρουσ είναι θ ζλλειψθ ολοκλθρωμζνθσ ςτρατθγικισ των δθμοςίων 
αρχϊν για τθν απόκτθςθ κυρίωσ των προμθκειϊν τουσ και των υπθρεςιϊν που απαιτοφνται για τθν 
άςκθςθ τθσ επιχειρθματικισ τουσ δραςτθριότθτασ. Ειδικότερα θ κάκε ανακζτουςα αρχι οφείλει να 
διαμορφϊνει ςτρατθγικι ςφναψθσ τθσ εκάςτοτε δθμόςιασ ςφμβαςθσ που κα ανταποκρίνεται ςτθν αξία 
και ςτθν πολυπλοκότθτα τθσ ςφμβαςθσ.  Αποτελεί το πρϊτο ςτάδιο των προδιαγωνιςτικϊν διαδικαςιϊν, 
κατά τθν οποία διαμορφϊνεται θ επιχειρθςιακι ςκοπιμότθτα του ζργου, αποφαςίηεται θ απόκτθςθ των 
προμθκειϊν/υπθρεςιϊν/ζργων είτε με ιδία μζςα είτε μζςω ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, γίνεται θ 
ςχετικι εκτίμθςθ των ςυνκθκϊν αγοράσ,  επιλζγεται θ πλζον κατάλλθλθ διαδικαςία για τθν διαδικαςία 
ανάκεςθσ, γίνεται ο ςχετικόσ προγραμματιςμϊν πράξεων τθσ Διοίκθςθσ. Θ διαμόρφωςθ ςτρατθγικισ, 
ςχεδιαςμοφ και προγραμματιςμοφ ωσ προκαταρκτικζσ πράξεισ τθσ Διοίκθςθσ αποτελοφν το κεμζλιο για 
τθν ζγκαιρθ και επιτυχι απόκτθςθ αγακϊν , υπθρεςιϊν και ζργων με τθ βζλτιςτθ ςχζςθ  ποιότθτασ και 
τιμισ. 

 

β) Η Διαφκορά ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 

Σφμφωνα με τθν ζρευνα του Ευρωβαρόμετρου20, το 2013, ςτισ επιχειριςεισ ςχετικά με τθ διαφκορά, 76 % 
των Ελλινων ερωτθκζντων πιςτεφουν ότι θ διαφκορά είναι ευρζωσ διαδεδομζνθ ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 
τισ οποίεσ διαχειρίηονται οι εκνικζσ αρχζσ (μζςοσ όροσ ΕΕ: 56 %) και 94 % πιςτεφουν το ίδιο για τισ 
ςυμβάςεισ τισ οποίεσ διαχειρίηονται οι τοπικζσ αρχζσ (μζςοσ όροσ ΕΕ: 60%). Ειδικότερα, οι ερωτθκζντεσ 
διλωςαν ότι οι ακόλουκεσ πρακτικζσ είναι ευρζωσ διαδεδομζνεσ ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ: προςαρμογι 
τθσ ςυγγραφισ υποχρεϊςεων προσ όφελοσ ςυγκεκριμζνων εταιρειϊν (81%)· ςυγκροφςεισ ςυμφερόντων 
κατά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν (87 %)· ςυμμετοχι των προςφερόντων κατά τον ςχεδιαςμό τθσ 
ςυγγραφισ υποχρεϊςεων (81 %)· κατάχρθςθ των διαδικαςιϊν με διαπραγμάτευςθ (75 %)· ακζμιτεσ 
προςφορζσ (73 %)· αςαφι κριτιρια επιλογισ ι αξιολόγθςθσ (73 %)· κατάχρθςθ των λόγων ζκτακτθσ 
ανάγκθσ για τθν αποφυγι ανταγωνιςτικϊν διαδικαςιϊν (72 %) και τροποποιιςεισ των ςυμβατικϊν όρων 
μετά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ (55 %). Αυτά τα ποςοςτά ςυγκαταλζγονται ςτα υψθλότερα τθσ ΕΕ. Οι 
δείκτεσ αυτοί, ενϊ δεν είναι απαραιτιτωσ άμεςα ςυνδεδεμζνοι με τθ διαφκορά, καταδεικνφουν 
παράγοντεσ κινδφνου που αυξάνουν τα ευάλωτα ςτθ διαφκορά ςθμεία ςτισ διαδικαςίεσ δθμοςίων 
ςυμβάςεων.  

Ρεραιτζρω τα περιςςότερα προβλιματα και οι αδυναμίεσ του ςυςτιματοσ των δθμοςίων ςυμβάςεων 
ςυνδζονται άρρθκτα με τθν αφξθςθ φαινομζνων διαφκοράσ και θ αντιμετϊπιςθ τουσ  με ειδικά κάκε 
φορά μζτρα ςυμβάλλει κακοριςτικά ςτθν πάταξθ τθσ και ςτον εξορκολογιςμό του ςυςτιματοσ του 
δθμοςίων ςυμβάςεων. 

Θ Ενιαία Ανεξάρτθτθ Αρχι Δθμοςίων Συμβάςεων, ςτο πλαίςιο αφενόσ των ελεγκτικϊν και εποπτικϊν 
κακθκόντων τθσ για τθν τιρθςθ τθσ νομιμότθτασ και τθσ διαφάνειασ ςτο ςφςτθμα των δθμοςίων 
ςυμβάςεων και αφετζρου τθσ ςυμβουλευτικισ και κακοδθγθτικισ αρμοδιότθτασ που τθσ παρζχει ο 
ιδρυτικόσ τθσ νόμοσ, προχϊρθςε ςε ζκδοςθ κατευκυντιριασ Οδθγίασ ςχετικά  με τον εντοπιςμό 
φαινομζνων διαφκοράσ κατά τθν ανάκεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων  με ενδεικτικό κατάλογο ςυχνά 
εμφανιηομζνων μορφϊν διαφκοράσ και ςχετικϊν δεικτϊν (red flags) που απεςτάλθ ςε ολεσ τουσ 
δθμόςιουσ φορείσ21 . 

Εξάλλου, με τθ ςφςταςθ και τθ λειτουργία τθσ Γενικισ Γραμματείασ κατά τθσ Διαφκοράσ, προωκείται 
πλζον ςυντονιςμζνα το ζργο τθσ αντιμετϊπιςθσ φαινομζνων διαφκοράσ ςτο ςφνολο τθσ Δθμόςιασ 
Διοίκθςθσ (Ν. 4320/2015). 
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γ) Δυςχζρειεσ ςτθν καταγραφι και ςυλλογι ςτοιχείων ςχετικά με δθμόςιεσ ςυμβάςεισ όπωσ και ςτθν 
χριςθ των ΣΠΕ 

Θ ςυλλογι ολοκλθρωμζνων και αξιόπιςτων ςτοιχείων για ζναν ςθμαντικό τομζα τθσ οικονομίασ, όπωσ 
είναι οι δθμόςιεσ ςυμβάςεισ αποτελεί κεμελιϊδθ ανάγκθ αφενόσ για τθν ορκι διαχείριςθ και 
παρακολοφκθςθ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ τθσ χϊρασ, όπωσ και για τθν διαμόρφωςθ αςφαλϊν 
ςτρατθγικϊν επιλογϊν ςτο τομζα αυτό . Θ ζλλειψθ ςχετικϊν ςτοιχείων και ςτατιςτικϊν αποτελοφςε 
μεγάλθ αδυναμία του ςυςτιματοσ.  

Για το λόγο αυτό ςυςτικθκε με το άρκρο 11 του Ν. 4013/2011 το Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο 
Δθμοςίων Συμβάςεων ςτο Υπουργείο Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ, με ςκοπό τθ ςυλλογι, 
επεξεργαςία και δθμοςίευςθ ςτοιχείων, που αφοροφν τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ. Θ καταγραφι όλων των 
κρίςιμων ςτοιχείων για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ από όλουσ τουσ Φορείσ (ανακζτουςεσ αρχζσ/ανακζτοντεσ 
φορείσ) με τρόπο αξιόπιςτο αποτελεί βαςικι επιταγι τθσ ορκισ διαχείριςθσ του ςυςτιματοσ. 

Με το Μθτρϊο αυτό επιδιϊκεται θ διαφάνεια τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων μζςω τθσ 
αφξθςθσ τθσ λογοδοςίασ και τθσ παροχισ ίςων ευκαιριϊν για τουσ υποβάλλοντεσ προςφορά 
ςυμβάλλοντασ κακοριςτικά ςτθν πάταξθ τθσ διαφκοράσ22.  

Ειδικά κζματα, ελλείψεισ και προβλιματα ςχετικά με τθ λειτουργία του - τεχνικισ, επιχειρθςιακισ και 
νομικισ φφςεωσ - δυςχεραίνουν ςε ςθμαντικό βακμό τθν απρόςκοπτθ και ορκι λειτουργία του και 
υπονομεφουν τθν αξιοπιςτία τθσ πλθροφορίασ που προςφζρει για το ςκοπό και τουσ ςτόχουσ του.  

Σιμερα ουςιαςτικά απαιτείται ο επιχειρθςιακόσ επαναςχεδιαςμόσ (business process re-engineering) και θ 
εκ νζου υλοποίθςι του, με άξονεσ προτεραιότθτασ τθ μείωςθ των διοικθτικϊν βαρϊν και τθν αξιόπιςτθ, 
ζγκυρθ, πλιρθ, ζγκαιρθ και μθ κατακερματιςμζνθ πλθροφόρθςθ και καταχϊρθςθ ςτοιχείων που αφοροφν 
ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ από ζνα κεντρικό ςθμείο. Αυτό απαιτεί θ ζνταξθ του ανάμεςα ςτα ςθμαντικά 
πλθροφοριακά ςυςτιματα τθσ χϊρασ ωσ κεντρικοφ (όπωσ άλλωςτε προκφπτει από το όνομα του), βαςικοφ 
και ουςιαςτικοφ πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ καταχϊρθςθσ και πθγισ δεδομζνων για τισ δθμόςιεσ 
ςυμβάςεισ.  

Ρεραιτζρω, το Εκνικό Σφςτθμα Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ) αποτελεί ζνα 
ολοκλθρωμζνο πλθροφοριακό ςφςτθμα που αναπτφςςεται ςτθ Γενικι Γραμματεία Εμπορίου και 
Ρροςταςίασ Καταναλωτι του Υπουργείου Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ.  

Μζςα από τον θλεκτρονικό κόμβο του πραγματοποιείται πλζον θλεκτρονικά όλθ θ διαγωνιςτικι 
διαδικαςία μιασ δθμόςιασ ςφμβαςθσ με προχπολογιςκείςα αξία άνω των 60.000 € (άνευ ΦΡΑ).  

Επιμζρουσ λειτουργίεσ που υποςτθρίηονται ιδθ από το ςφςτθμα είναι θ κατάρτιςθ και δθμοςίευςθ τθσ 
διακιρυξθσ ενόσ διαγωνιςμοφ, θ υποβολι των προςφορϊν από τουσ υποψθφίουσ, θ αξιολόγθςι τουσ, θ 
κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ και θ υποβολι ενςτάςεων. Σχεδιάηεται, παράλλθλα, θ υλοποίθςθ των 
υποςυςτθμάτων: κατάρτιςθσ και ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ του διαγωνιςμοφ, εκτζλεςθσ τθσ ςχετικισ 
ςφμβαςθσ, θλεκτρονικισ παραγγελίασ, θλεκτρονικισ τιμολόγθςθσ και θλεκτρονικισ πλθρωμισ. 
Επιπρόςκετα, ςτθν εν λόγω πλατφόρμα προβλζπεται, πλζον τθσ θλεκτρονικισ διεξαγωγισ διαγωνιςτικϊν 
διαδικαςιϊν, θ εκτζλεςθ διαφορετικϊν επιχειρθςιακϊν διαδικαςιϊν κακϊσ και θ λειτουργία επιμζρουσ 
υποςυςτθμάτων, όπωσ: (α) ςφνταξθ και ζγκριςθ του Ενιαίου Ρρογράμματοσ Ρρομθκειϊν (ΕΡΡ), (β) 
ςφνταξθ και ζγκριςθ του Ρρογράμματοσ Ρρομθκειϊν, Υπθρεςιϊν και Φαρμάκων Υγείασ (Ρ.Ρ.Υ.Φ.Υ.), (γ) 
θλεκτρονικι εγκριτικι ροι ςχετικϊν εγγράφων/διαδικαςιϊν, (δ) θλεκτρονικό Μθτρϊο Ρρομθκευτϊν, (ςτ) 
ςχετικι δθμοςιότθτα.  

Ωςτόςο, κατά τθ χριςθ του ςυςτιματοσ, τόςο οι εμπλεκόμενοι με τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ φορείσ, όςο και 
οι οικονομικοί φορείσ, αντιμετωπίηουν πολλά προβλιματα, με αποτζλεςμα να υπάρχει αναγκαιότθτα 
διαρκοφσ υποςτιριξθσ από helpdesk. Θ πλιρθσ ανάπτυξθ του ςυςτιματοσ, ϊςτε να καλφπτει τθν ανάκεςθ 

                                                      
22

 Βλ. ανωτζρω 21. 



ΜΕΡΟ Α - ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΣΙ ΔΗΜΟΙΕ ΤΜΒΑΕΙ 

 

ΕΝΛΑΛΑ ΑΝΕΞΑΤΘΤΘ ΑΧΘ ΔΘΜΟΣΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Σελίδα 25 

ζργων και μελετϊν, αλλά και να υποςτθρίηει τθ λειτουργικότθτα παρακολοφκθςθσ τθσ εκτζλεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ κεωρείται κρίςιμθ. 

Επιπλζον, θ Εκνικι Βάςθ Δεδομζνων Δθμοςίων Συμβάςεων, που τθρείται ςτθν Ενιαία Ανεξάρτθτθ Αρχι 
Δθμοςίων Συμβάςεων, περιλαμβάνει καταρχιν ςτοιχεία που αφοροφν α) προκθρφξεισ διαγωνιςμϊν και 
προςκλιςεισ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ, β) αντικείμενο διαγωνιςμϊν και διαδικαςία που τουσ διζπει, γ) 
προχπολογιςκζν ποςό και πθγι χρθματοδότθςθσ, δ) ςχετικά χρονοδιαγράμματα και προκεςμίεσ, ε) τυχόν 
ςυμπλθρωματικζσ ςυμβάςεισ, ςτ) ςχετικι νομολογία, η) ςτατιςτικά ςτοιχεία και βαςίηεται ςτθ ςφνκεςθ 
δεδομζνων από διαφορετικά πλθροφοριακά ςυςτιματα.  

Αποτελεί ζνα ζργο δυναμικό, το οποίο ςυνδζεται με τθν εξζλιξθ των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων που τθν 
τροφοδοτοφν. 

Θ πλιρθσ ανάπτυξθ των ςυςτθμάτων κα πρζπει να επιδιϊκει τθν επίλυςθ των προβλθμάτων 
προγραμματιςμοφ των δθμοςίων ςυμβάςεων ςτο ςφνολο του δθμοςίου τομζα, μοναδικισ καταχϊριςθσ 
τθσ πλθροφορίασ, τιρθςθσ των υποχρεϊςεων τθσ χϊρασ ωσ προσ τθ ςυλλογι ςτατιςτικϊν ςτοιχείων, 
αυτόματθσ ανάρτθςθσ ςτοιχείων δθμοςίων ςυμβάςεων ςτο Tenders Electronic Daily (TED), διαφανοφσ 
πρόςβαςθσ ςε ςτοιχεία και λεπτομζρειεσ ςυναφκειςϊν δθμοςίων ςυμβάςεων, εφκολθσ και αξιόπιςτθσ 
αναηιτθςθσ ευκαιριϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων και παροχισ δυνατότθτασ ζγκυρου και ζγκαιρου 
προγραμματιςμοφ τθσ αγοράσ. 

Οι θλεκτρονικζσ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ όπωσ και θ ανάπτυξθ των ανωτζρω πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων 
εκτόσ από το ότι βελτιϊνουν τθν αποτελεςματικότθτα των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, 
προςφζρουν επιπλζον εγγυιςεισ όςον αφορά ςτθν πρόλθψθ και τον εντοπιςμό πρακτικϊν διαφκοράσ, 
επειδι ςυμβάλλουν ςτθν αφξθςθ τθσ διαφάνειασ και επιτρζπουν τθν καλφτερθ εφαρμογι των 
τυποποιθμζνων διαδικαςιϊν, διευκολφνοντασ τουσ μθχανιςμοφσ ελζγχου23. 

 

δ) Πολυπλοκότθτα κεςμικοφ πλαιςίου 

Το υφιςτάμενο κεςμικό πλαίςιο χαρακτθρίηεται γενικά από πολυπλοκότθτα, επάλλθλουσ κανόνεσ και 
αποςπαςματικι προςζγγιςθ, με ςυνζπεια τθν αναποτελεςματικι εφαρμογι του. Θ πολυνομία και θ 
διαφορετικι νομικι ερμθνεία και εφαρμογι των διατάξεων από τθ Διοίκθςθ, κατά περίπτωςθ, επιτείνει 
τθν αναςφάλεια δικαίου, αυξάνει τον αρικμό των υποβαλλόμενων διοικθτικϊν και δικαςτικϊν 
προςφυγϊν και δυςχεραίνει τθ διενζργεια ταχζων, αποτελεςματικϊν και διαφανϊν διαδικαςιϊν. 
Ενδεικτικό είναι το πλικοσ των νομοκετικϊν, κανονιςτικϊν και διοικθτικϊν διατάξεων που το διζπουν, οι 
οποίεσ εκτιμάται ότι ανζρχονται ςε περίπου τετρακόςιεσ (400). Οι διατάξεισ αυτζσ μπορεί να 
διαφοροποιοφνται ανά κατθγορία ςφμβαςθσ (προμικειεσ, υπθρεςίεσ, ζργα, μελζτεσ), ακόμα και από 
ανακζτουςα ςε ανακζτουςα αρχι και αποτελοφν αντικείμενο μελζτθσ και νομοκετικισ αρμοδιότθτασ 
διαφορετικϊν δθμόςιων φορζων.  

Θ πολυπλοκότθτα δε αυτι αποτελεί βαςικι εςτία διαφκοράσ ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ και απαιτεί τθν 
άμεςθ κωδικοποίθςθ και ενοποίθςθ του κεςμικοφ πλαιςίου με ειδικζσ προβλζψεισ για τθν καταπολζμθςθ 
τθσ διαφκοράσ ςτον τομζα αυτό24. 

 

ε) Αναγκαιότθτα κεςμικοφ πλαιςίου για τισ παραχωριςεισ 

Θ ανάκεςθ ςυμβάςεων παραχϊρθςθσ δθμόςιων ζργων υπόκειται ςιμερα ςτουσ βαςικοφσ κανόνεσ τθσ 
οδθγίασ 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ενϊ θ ανάκεςθ ςυμβάςεων 
παραχϊρθςθσ υπθρεςιϊν με διαςυνοριακό ενδιαφζρον υπόκειται ςτισ αρχζσ τθσ Συνκικθσ για τθ 
λειτουργία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΣΛΕΕ), και ειδικότερα ςτισ αρχζσ τθσ ελεφκερθσ κυκλοφορίασ αγακϊν, 
τθσ ελευκερίασ εγκατάςταςθσ και τθσ ελεφκερθσ παροχισ υπθρεςιϊν, κακϊσ και ςτισ αρχζσ που πθγάηουν 
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 Βλ. ανωτζρω 21. 
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εξ αυτισ, όπωσ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ, τθσ μθ διάκριςθσ, τθσ αμοιβαίασ αναγνϊριςθσ, τθσ αναλογικότθτασ 
και τθσ διαφάνειασ.  

Υπάρχει κίνδυνοσ αναςφάλειασ δικαίου αν υπάρξουν αποκλίνουςεσ ερμθνείεσ των αρχϊν τθσ ΣΛΕΕ από 
τουσ εκνικοφσ νομοκζτεσ και λόγω των μεγάλων διαφορϊν μεταξφ των νομοκεςιϊν ςτα διάφορα κράτθ 
μζλθ. Ο κίνδυνοσ αυτόσ επιβεβαιϊκθκε από τθν εκτεταμζνθ νομολογία του Δικαςτθρίου τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ θ οποία, εντοφτοισ, πραγματεφτθκε εν μζρει μόνο οριςμζνεσ πτυχζσ τθσ ανάκεςθσ ςυμβάςεων 
παραχϊρθςθσ  

Θ απουςία ςαφϊν κανόνων ςε ενωςιακό επίπεδο που διζπουν τθν ανάκεςθ ςυμβάςεων παραχϊρθςθσ 
προκαλεί αναςφάλεια δικαίου, εμποδίηει τθν ελεφκερθ παροχι υπθρεςιϊν και ςτρεβλϊνει τθ λειτουργία 
τθσ εςωτερικισ αγοράσ. Το αποτζλεςμα είναι ότι οι οικονομικοί φορείσ, ιδίωσ οι μικρζσ και μεςαίεσ 
επιχειριςεισ (ΜΜΕ), ςτεροφνται των δικαιωμάτων τουσ εντόσ τθσ εςωτερικισ αγοράσ και χάνουν 
ςθμαντικζσ εμπορικζσ ευκαιρίεσ, ενϊ οι δθμόςιεσ αρχζσ ενδζχεται να μθν διαχειρίηονται τουσ δθμόςιουσ 
πόρουσ κατά τρόπον ϊςτε οι πολίτεσ τθσ ΕΕ να λαμβάνουν ποιοτικζσ υπθρεςίεσ ςτισ καλφτερεσ τιμζσ. 

Δεδομζνθσ τθσ παρατθροφμενθσ αφξθςθσ χριςθσ των διαδικαςιϊν παραχϊρθςθσ ςτθ χϊρα από 
ανακζτουςεσ αρχζσ, χριηει ιδιαίτερθσ ανάγκθσ θ κζςπιςθ κανόνων δικαίου για τθ διεξαγωγι τουσ, αφενόσ 
ενςωματϊνοντασ τθν ευρωπαϊκι οδθγία, αφετζρου διαμορφϊνοντασ ζνα ςτακερό εκνικό κεςμικό 
πλαίςιο που κα παρζχει διαφάνεια και αςφάλεια δικαίου ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ. 

 

ςτ) Ζλλειψθ προτυποποίθςθσ διαδικαςιϊν και εγγράφων 

Κατά τθν διαχείριςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων ιδίωσ ςε διαδικαςίεσ διαπραγμάτευςθσ, απευκείασ 
ανάκεςθσ, ζγγραφα διαγωνιςμοφ και ςφμβαςθσ που διαχειρίηονται οι ανακζτουςεσ αρχζσ διαπιςτϊνονται 
ςυχνά πλθμμζλειεσ, αςτοχίεσ, αςάφειεσ, πολλζσ φορζσ και εκ παραδρομισ, οι οποίεσ πολλζσ φορζσ 
οδθγοφν ςε ακυρότθτα τθσ διαδικαςίασ. Θ ζλλειψθ προτυποποίθςθσ διαδικαςιϊν αλλά και εγγράφων τθσ 
ςφμβαςθσ αυξάνουν τον κίνδυνο αδιαφάνειασ και άνιςθσ μεταχείριςθσ των ςυμμετεχόντων ςτουσ 
διαγωνιςμοφσ και κατ' επζκταςθ αυξάνεται ο κίνδυνοσ παραβιάςεων του εκνικοφ και ενωςιακοφ δικαίου 
περί των δθμοςίων ςυμβάςεων και φαινομζνων διαφκοράσ. 

 

η) Ζλλειψθ προτυποποίθςθσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν 

Διαπιςτϊνεται ςυχνά ςτισ διακθρφξεισ ότι θ περιγραφι του τεχνικοφ αντικειμζνου δεν ανταποκρίνεται ςτισ 
απαιτιςεισ που ζχει κζςει θ ιςχφουςα νομοκεςία και νομολογία για τθν ουδετερότθτα των τεχνικϊν 
προδιαγραφϊν, τθ ςυμφωνία τουσ με διεκνι ι ευρωπαϊκά ι κοινϊσ παραδεδεγμζνα πρότυπα, τθν 
παραπομπι τουσ ςε λειτουργικζσ απαιτιςεισ ι επιδόςεισ και τθ χριςθ ιςοδφναμων λφςεων. Επίςθσ 
πολλζσ φορζσ διαπιςτϊνονται αςάφειεσ, δυςνόθτεσ αναφορζσ, μθ νόμιμεσ παραπομπζσ ςε ςυγκεκριμζνεσ 
καταςκευζσ ι προζλευςθ ι ιδιαίτερεσ μεκόδουσ καταςκευισ, ςθμάτων ι διπλϊματα ευρεςιτεχνίασ ι 
τφπουσ κατά τρόπο που ςτεροφν από τισ περιγραφζσ του τεχνικοφ αντικειμζνου τθν απαιτοφμενθ 
τεχνολογικι ουδετερότθτα.  

Ανάλογα προβλιματα εντοπίηονται και ςε περιπτϊςεισ ιδιαίτερα πολφπλοκων ζργων (ςθμαντικά ζργα 
υποδομισ ολοκλθρωμζνων μεταφορϊν, μεγάλα δίκτυα πλθροφορικισ) που υλοποιοφν οι ανακζτουςεσ 
αρχζσ και οι οποίεσ ενδζχεται, ακόμθ και χωρίσ να φζρουν ευκφνθ οι ίδιεσ, να βρεκοφν αντικειμενικά ςε 
αδυναμία να ορίςουν τα μζςα που κα μποροφςαν να ικανοποιιςουν τισ ανάγκεσ τουσ ι να εκτιμιςουν τι 
μπορεί να προςφζρει θ αγορά από τθν άποψθ τεχνικϊν λφςεων ι/και χρθματοδοτικϊν/νομικϊν λφςεων.  

Εξάλλου οι φωτογραφικοί όροι ςε τεχνικζσ προδιαγραφζσ αποτελεί τθν ςυχνότερθ παράβαςθ ςτο τομζα 
των δθμοςίων ςυμβάςεων που διαπιςτϊνεται κατϋ εξακολοφκθςθ από τουσ ελεγκτικοφσ μθχανιςμοφσ και 
αποτελοφν ζναν από τον βαςικότερο κφλακα διαφκοράσ. 

Για το λόγο αυτό ανακφπτει θ αναγκαιότθτα  για προτυποποίθςθ εγκεκριμζνων τεχνικϊν προδιαγραφϊν 
ϊςτε να μειωκεί ο κίνδυνοσ ςφαλμάτων και παρατυπιϊν εκ μζρουσ τθσ Διοίκθςθσ. 
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θ) Ενίςχυςθ του ςυςτιματοσ ζννομθσ προςταςίασ 

Δεδομζνθσ τθσ κριςιμότθτασ τθσ ταχφτθτασ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ μιασ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, ςε 
ςυνδυαςμό ωςτόςο με τθν αναγκαιότθτα παροχισ αςφάλειασ δικαίου ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ, 
κρίνεται ςκόπιμθ θ επανεξζταςθ τθσ διαδικαςίασ προδικαςτικισ προςταςίασ ςτουσ υποψθφίουσ, αλλά και 
θ ςυνολικότερθ αξιολόγθςθ του ςυςτιματοσ παροχισ ζννομθσ προςταςίασ προσ επίτευξθ ενόσ 
αποτελεςματικότερου ςυςτιματοσ απονομισ δικαιοςφνθσ. 

 

κ) Δυςλειτουργίεσ ςτθν οργανωτικι επάρκεια των φορζων 

Ρεραιτζρω, τα προβλιματα και οι δυςλειτουργίεσ τθσ οργανωτικισ δομισ του ςυςτιματοσ των δθμοςίων 
ςυμβάςεων είναι πολυπαραγοντικά και ςυνδζονται, κυρίωσ, με τθν ζλλειψθ προγραμματιςμοφ και 
οργανωτικισ επάρκειασ ςε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. Είναι προφανζσ ότι θ κατάςταςθ αυτι 
κακιςτά ιδιαίτερα δφςκολο το ςυντονιςμό, τθν παρακολοφκθςθ και τθν αξιολόγθςθ του ςυςτιματοσ των 
δθμοςίων ςυμβάςεων και υπονομεφει κάκε προςπάκεια για τθν εφαρμογι μίασ ενιαίασ ςτρατθγικισ, με 
ςυγκεκριμζνουσ ςτόχουσ, δράςεισ και επιδιωκόμενα αποτελζςματα. Ο κφκλοσ μιασ δθμόςιασ ςφμβαςθσ 
απαιτεί να ςχεδιάηεται και να παρακολουκείται με επιμζλεια και τεχνογνωςία από καλά οργανωμζνεσ 
μονάδεσ/τμιματα τθσ Διοίκθςθσ που ςυντονίηονται μεταξφ τουσ και παράγουν από κοινοφ το μζγιςτο 
επιδιωκόμενο αποτζλεςμα. 

 

ι) Αυξθμζνεσ ανάγκεσ ςε εξειδικευμζνο προςωπικό 

Ζνα άλλο ςτοιχείο που ςυνιςτά αδυναμία του ςυςτιματοσ των δθμοςίων ςυμβάςεων είναι θ ελλιπισ και 
αποςπαςματικι κατάρτιςθ των ςτελεχϊν που ζχουν τθν ευκφνθ εφαρμογισ του. 

Οι αδυναμίεσ αυτζσ αυξάνουν ςθμαντικά το κόςτοσ διοίκθςθσ του ςυςτιματοσ για το δθμόςιο, κακϊσ και 
το κόςτοσ ςυμμόρφωςθσ των οικονομικϊν φορζων για τθν ςυμμετοχι τουσ ςτουσ διαγωνιςμοφσ. 
Ραράλλθλα, κακιςτοφν δυςχερι κάκε προςπάκεια επαρκοφσ προγραμματιςμοφ των αναγκϊν και 
δυςκολεφουν ςθμαντικά τθν χριςθ ςφγχρονων και αποτελεςματικϊν εργαλείων ςχεδιαςμοφ, προκιρυξθσ, 
ανάκεςθσ και εκτζλεςθσ των δθμοςίων ςυμβάςεων (π.χ. θλεκτρονικζσ προμικειεσ, ςυμφωνίεσ- πλαίςιο 
κλπ).  

Εξάλλου οι ανάγκεσ εξειδικευμζνου προςωπικοφ και ενίςχυςθσ τθσ οργανωτικισ επάρκειασ των φορζων 
κρίνονται ιδιαίτερα κρίςιμα ςτοιχεία για τθν ενίςχυςθ του επαγγελματικοφ χαρακτιρα των δθμοςίων 
ςυμβάςεων ιδίωσ ςτισ ςυγκεντρωτικζσ αγορζσ μζςω Κεντρικϊν Αρχϊν Αγορϊν.  

Επίςθσ, θ ζλλειψθ κατάρτιςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ ςχετικά με τισ πολιτικζσ καταπολζμθςθσ τθσ 
διαφκοράσ για τουσ διαχειριςτζσ του ςυςτιματοσ μειϊνει τθν δυνατότθτα εντοπιςμοφ φαινομζνων 
διαφκοράσ ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ25. 

 

ια) Ελλιπισ εποπτεία, αξιολόγθςθ και ζλεγχοσ του τομζα δθμοςίων ςυμβάςεων 

Σοβαρά προβλιματα παρουςιάηει και ο τομζασ τθσ εποπτείασ, αξιολόγθςθσ και ελζγχου του ςυςτιματοσ 
των δθμοςίων ςυμβάςεων. Οι υφιςτάμενοι μθχανιςμοί εποπτείασ και ελζγχου λειτουργοφςαν 
αποςπαςματικά και χωρίσ ενιαία ςτρατθγικι και ςτόχουσ. Επίςθσ καταγράφεται ότι, ενϊ ο τομζασ τθσ 
ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ παρακολουκείται και μάλιςτα από πλικοσ ελεγκτικϊν οργάνων με 
διαφορετικζσ αρμοδιότθτεσ και κυρϊςεισ, ο τομζασ τθσ εκτζλεςθσ παρακολουκείται και ελζγχεται 
μειωμζνα. Επίςθσ οι μθχανιςμοί ελζγχου για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ με προχπολογιςμοφσ κάτω από τα 
κατϊφλια των κοινοτικϊν οδθγιϊν είναι ιδιαίτερα αδφναμοι, ενιςχφοντασ ςυχνά με τον τρόπο αυτό 
πρακτικζσ μθ νόμιμθσ κατάτμθςθσ. 

Αποτζλεςμα των προβλθμάτων και των αδυναμιϊν αυτισ τθσ κατθγορίασ είναι θ περιοριςμζνθ διαφάνεια, 
θ διαφκορά και εν τζλει θ αναποτελεςματικότθτα ςτθ διαχείριςθ των δθμόςιων πόρων.  
                                                      
25

 Βλ. ανωτζρω 15. 
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Σθμαντικόσ παράγοντασ για τθ διαμόρφωςθ τθσ κατάςταςθσ αυτισ ιταν και θ απουςία ενόσ κεντρικοφ 
φορζα με αποςτολι και ευκφνθ το ςυντονιςμό και τον ζλεγχο των δράςεων των ανακετουςϊν αρχϊν και 
τθν αξιολόγθςθ των κατά περίπτωςθ υφιςτάμενων ελεγκτικϊν διοικθτικϊν οργάνων. Είναι αυτονόθτο ότι 
οι ελλείψεισ αυτζσ αφαιροφν από το ςφςτθμα τθν δυνατότθτα να εντοπίηει ζγκαιρα τυχόν αδυναμίεσ και 
να προβαίνει ςτισ κατάλλθλεσ παρεμβάςεισ, ϊςτε να αντιμετωπίηονται άμεςα και αποτελεςματικά τα 
προβλιματα. 

Με τθ ςφςταςθ αφενόσ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων ςυμβάςεων με βαςικι αποςτολι τον 
ςυντονιςμό και τον ζλεγχο των δθμοςίων ςυμβάςεων, τθ ςφςταςθ τθσ Γενικισ Γραμματείασ κατά τθσ 
Διαφκοράσ για τθν αντιμετϊπιςθ φαινομζνων διαφκοράσ ςε όλθ τθ δθμόςια διοίκθςθ, και αφετζρου τθ 
λειτουργία του ςυςτιματοσ προλθπτικοφ ελζγχου νομιμότθτασ και προςυμβατικοφ ελζγχου που 
λειτοφργθςε κεςμοκετθμζνα (δυνάμει του Ν. 3614/2007 & ΥΡΑΣΥΔ 2007-2103) κατά τθν προθγοφμενθ 
προγραμματικι περίοδο, παρουςιάηονται ουςιϊδθ βιματα προσ τθν κατεφκυνςθ του ζγκαιρου 
εντοπιςμοφ προβλθμάτων και ςυςτθμικϊν αδυναμιϊν. 

 

ιβ) Ειδικά ηθτιματα ςτον τομζα των δθμοςίων ςυμβάςεων τθσ υγείασ 

Το ςφςτθμα προμικειασ αγακϊν και υπθρεςιϊν του τομζα τθσ υγείασ αξιολογείται ωσ πεδίο υψθλοφ 
κινδφνου διαφκοράσ και παρατυπιϊν, λόγω τθσ εκτεταμζνθσ ςπατάλθσ, των παρατυπιϊν ςτισ διαδικαςίεσ 
των διαγωνιςμϊν και ταυτόχρονα τθσ ελλιποφσ ικανοποίθςθσ του αποδζκτθ των υπθρεςιϊν υγείασ, ενϊ 
παράλλθλα κεωρείται ωσ πεδίο κακολικά ευάλωτο ςτθ διαφκορά, ιδίωσ όςον αφορά ςτισ δθμόςιεσ 
ςυμβάςεισ και ςτθ φαρμακευτικι βιομθχανία. 

Λαμβάνοντασ ωσ δεδομζνο ότι πρόκειται για ζναν τομζα του οποίου οι ανάγκεσ είναι ςαφϊσ ανελαςτικζσ, 
ενϊ παράλλθλα εμφανίηουν ιδιαιτερότθτα ςε ςχζςθ με τισ λοιπζσ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, τόςο λόγω τθσ 
πολυπλοκότθτασ των προσ προμικεια αγακϊν και υπθρεςιϊν, όςο και λόγω του κφκλου των 
δραςτθριοποιοφμενων ςτον τομζα αυτό προμθκευτϊν, θ ανάλθψθ δράςεων προσ το ςκοπό βελτίωςθσ τθσ 
αποτελεςματικότθτασ και εξορκολογιςμοφ των δαπανϊν κα πρζπει να κινθκεί παράλλθλα ςε δφο 
επίπεδα, ςτα οποία και εντοπίηονται οι βαςικζσ πακογζνειεσ του ςυςτιματοσ. Ειδικότερα : 

α) Το υφιςτάμενο οργανωτικό ςχιμα εμφανίηεται γραφειοκρατικό, δφςκαμπτο και μθ αποτελεςματικό, 
κακϊσ αδυνατεί να ανταποκρικεί επιτυχϊσ ςτισ ανάγκεσ των φορζων παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ. 
Κακίςταται, ςυνεπϊσ, αναγκαία θ παρζμβαςθ ςτθ δομι του, προκειμζνου να απαλειφκοφν ηθτιματα 
επικαλφψεωσ ι ςυγκροφςεωσ αρμοδιοτιτων, να ελαχιςτοποιθκοφν τα διοικθτικά βάρθ και να 
εξαλειφκοφν διαδικαςίεσ χωρίσ προςτικζμενθ αξία. Στο πλαίςιο αυτό τίκεται και το ηιτθμα τθσ 
αναγκαιότθτασ απλοφςτευςθσ των διαδικαςιϊν, τθν κεντρικοποίθςθ των προμθκειϊν υγείασ και τθν 
ενίςχυςθ τθσ διοικθτικισ ικανότθτασ των φορζων που διαχειρίηονται δθμόςιεσ ςυμβάςεισ υγείασ.  

β) Το υφιςτάμενο νομικό πλαίςιο αποτελείται από διάςπαρτεσ, ςυχνά αντιφατικζσ και διαρκϊσ 
τροποποιοφμενεσ διατάξεισ, κακιςτϊντασ δυςχερι αν όχι αδφνατθ, τθν επιςταμζνθ γνϊςθ και 
εφαρμογι του, δθμιουργϊντασ ςυνκικεσ αδιαφάνειασ και εκμετάλλευςθσ υπζρ του ιςχυροφ 
οικονομικοφ φορζα και ςε βάροσ του δθμοςίου ςυμφζροντοσ. Απαιτείται, ςυνεπϊσ, θ κωδικοποίθςθ 
και απλοφςτευςι του, κακϊσ και θ διαρκισ και ςτοχευμζνθ εκπαίδευςθ των εφαρμοςτϊν του. 

 

ιγ) Κακυςτεριςεισ των αποπλθρωμϊν των υποχρεϊςεων του Δθμοςίου ςτισ επιχειριςεισ 

Το κφριο φαινόμενο, που επιδεινϊκθκε από τθν οικονομικι κρίςθ και απειλεί πλζον τθ βιωςιμότθτα των 
κιγόμενων επιχειριςεων, είναι θ κακυςτζρθςθ των αποπλθρωμϊν των υποχρεϊςεων του Δθμοςίου. Τα 
τελευταία ςτοιχεία του Ευρωπαϊκοφ Δείκτθ πλθρωμϊν (European payment index report, intrum justitia) 
για το 2014 δείχνουν ότι για τθν Ελλάδα ο μζςοσ χρόνοσ αποπλθρωμισ των οφειλϊν του Δθμοςίου προσ 
τουσ προμθκευτζσ του εκτιμάται ςτισ 155 θμζρεσ, ενϊ για τισ ςυναλλαγζσ μεταξφ των επιχειριςεων ςτισ 
76 θμζρεσ, τθ ςτιγμι που ο μζςοσ όροσ ςτθν Ευρϊπθ για τισ ςυναλλαγζσ με το Δθμόςιο ανζρχεται ςτισ 58 
θμζρεσ και για τισ ςυναλλαγζσ μεταξφ των επιχειριςεων ςτισ 47 θμζρεσ. Ειδικότερα, θ μθ αποπλθρωμι 



ΜΕΡΟ Α - ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΣΙ ΔΗΜΟΙΕ ΤΜΒΑΕΙ 

 

ΕΝΛΑΛΑ ΑΝΕΞΑΤΘΤΘ ΑΧΘ ΔΘΜΟΣΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Σελίδα 29 

χρζουσ ωσ μζγεκοσ ζχει εκτοξευκεί ςτα φψθ κατζχοντασ το υψθλότερο ποςοςτό ςτθν Ευρϊπθ με 
αποκορφφωμα τα ζτθ 2013 και 2014.  

Θ κακυςτζρθςθ των αποπλθρωμϊν δθμιουργεί ςτισ επιχειριςεισ προβλιματα ρευςτότθτασ που δφςκολα 
αντιμετωπίηονται, ιδιαίτερα ςε περιόδουσ οικονομικισ κρίςθσ, όπου θ πρόςβαςθ ςτθ χρθματοδότθςθ 
είναι εξαιρετικά δφςκολθ. Θ μθ ζγκαιρθ πλθρωμι ςε βάροσ των δανειςτϊν δθμιουργεί ζναν φαφλο κφκλο 
ςτθν πραγματικι οικονομία με τθν πρόκλθςθ αλυςιδωτϊν αντιδράςεων και ειδικότερα τθν 
αναβολι/ακφρωςθ επενδυτικϊν πλάνων, τθ δυςφιμιςθ ςε προμθκευτζσ του εξωτερικοφ από διαρκείσ 
αναβολζσ/ακυρϊςεισ, τθν πτϊςθ πωλιςεων/εξαγωγϊν, τθ μείωςθ του κφκλου εργαςιϊν, και τελικά τον 
κίνδυνο χρεωκοπίασ ιδιαίτερα των μικρομεςαίων επιχειριςεων.  

 

ιδ) Μειωμζνθ πρόςβαςθ των Μ.Μ.Ε. ςτον εγχϊριο τομζα των δθμοςίων ςυμβάςεων 

Θ ςυμμετοχι των ΜΜΕ ανά κράτοσ – μζλοσ τόςο ςτον αρικμό των ςυμβάςεων άνω των ορίων, όςο και ςτθ 
ςυνολικι αξία αυτϊν παρουςιάηει μεγάλεσ διαφοροποιιςεισ. Στθν Ελλάδα, ςφμφωνα με ςτοιχεία των 
ετϊν 2009-2011, το μερίδιο των ςυμβάςεων άνω των ορίων (απόλυτοσ αρικμόσ) που ανατζκθκαν ςε 
Μ.Μ.Ε. ανιλκε ςτο ποςοςτό του 84%, όταν ο μζςοσ κοινοτικόσ όροσ ιταν 56%.  

Οι βαςικζσ αδυναμίεσ και ελλείψεισ, που εντοπίηονται αναφορικά με τθν πρόςβαςθ  των Μ.Μ.Ε. ςτον 
εγχϊριο τομζα των δθμοςίων ςυμβάςεων, ςυνοψίηονται ςτα ακόλουκα: 

 Ζλλειψθ αξιόπιςτων ςτοιχείων 

Διαπιςτϊνεται ότι δεν υπάρχει δυνατότθτα καταγραφισ και ανάλυςθσ αξιόπιςτων ςυγκριτικϊν 
δεδομζνων, όςον αφορά τθν εν γζνει παρουςία των ΜΜΕ ςτο χϊρο των δθμοςίων ςυμβάςεων, με 
αποτζλεςμα τθν  αδυναμία πρόβλεψθσ των οικονομικϊν επιπτϊςεων ςτουσ επιμζρουσ κλάδουσ 
που υπάγονται αυτζσ οι επιχειριςεισ επί τθ βάςει τθσ ςυνολικισ παρουςίασ τουσ ςτισ διαδικαςίεσ 
ανάκεςθσ και εκτζλεςθσ. Ωσ εκ τοφτου, θ κατάρτιςθ εξειδικευμζνων πολιτικϊν ςτο πλαίςιο  μιασ 
ενιαίασ ςτρατθγικισ με τομεακι εξειδίκευςθ κακίςταται προβλθματικι. Συμπεραςματικά, είναι 
αναγκαία θ δθμιουργία μιασ αξιόπιςτθσ και λειτουργικισ βάςθσ δεδομζνων με ςκοπό τθν εξαγωγι 
των απαραίτθτων ςυμπεραςμάτων για τθ χάραξθ ςτοχευμζνων πολιτικϊν. 

 Ζλλειψθ ςτοχευμζνων πολιτικϊν για τθν αφξθςθ ςυμμετοχισ των ΜΜΕ ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 

Θ κατάρτιςθ εξειδικευμζνων πολιτικϊν ςτο πλαίςιο  μιασ ενιαίασ ςτρατθγικισ με τομεακι 
ςτόχευςθ κατζχει ςθμαίνουςα βαρφτθτα. Συναφϊσ, οι ΜΜΕ παρουςιάηουν δραςτθριότθτα ςε 
όλεσ τισ κεματολογικά διακριτζσ κατθγορίεσ ςυμβάςεων (πράςινεσ, καινοτόμεσ, κοινωνικισ 
αναφοράσ/θκικισ).  

Ωσ εκ τοφτου οι ΜΜΕ, λόγω τθσ κακετοποιθμζνθσ (λόγω διακριτϊν χαρακτθριςτικϊν), αλλά και 
τθσ οριηόντιασ (λόγω ςχεδόν κακολικισ ςυμμετοχισ) διάςταςθσ που τισ χαρακτθρίηει, χριηουν 
διαφορετικϊν προςεγγίςεων ςτο πλαίςιο διακριτϊν ςτρατθγικϊν, όπωσ αυτζσ υπαγορεφονται από 
τισ διαφορετικζσ κατθγορίεσ αγακϊν/υπθρεςιϊν των ξεχωριςτϊν τομζων επιχειρθματικισ 
δραςτθριότθτασ, ςτουσ οποίουσ οι ΜΜΕ ενεργοποιοφνται. Εκ των άνωκεν, προκφπτει θ ανάγκθ 
εξατομικευμζνων ςχεδίων δράςθσ από φορείσ που είναι κακ' φλθν αρμόδιοι. 

 

ιε) Μειωμζνθ προϊκθςθ τθσ καινοτομίασ ςτο τομζα των δθμοςίων ςυμβάςεων  

Οι βαςικζσ αδυναμίεσ και ελλείψεισ ςτο ςφςτθμα των δθμοςίων ςυμβάςεων, που εντοπίηονται ςτον τομζα 
τθσ καινοτομίασ, ςυνοψίηονται ςτα ακόλουκα: 

 Λδιαιτερότθτεσ τθσ εν γζνει παραγόμενθσ αξίασ και βακμόσ εξατομίκευςθσ 

Θ  Διοίκθςθ καλείται να αντεπεξζλκει ςτθν εκ φφςεωσ υφιςτάμενθ ετερογζνεια των καινοτόμων 
προϊόντων και υπθρεςιϊν, όςον αφορά τθν ικανότθτα προβλεψιμότθτασ αναγκϊν, τον ςχεδιαςμό 
υπό ςυνκικεσ ςυνεχοφσ ανάδραςθσ και τθν οικονομοτεχνικι βιωςιμότθτα τθσ παραγωγικισ 
διαδικαςίασ ςε ςυνδυαςμό με το διακριτό χαρακτιρα των προδιαγραφϊν και των διαδικαςιϊν 
ανάκεςθσ υπό το πλαίςιο ενόσ αντικειμενικά υψθλοφ βακμοφ εξειδίκευςθσ.  
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Το εγχείρθμα, το οποίο παρουςιάηει αυξθμζνο βακμό δυςκολίασ λόγω των ετερόκλθτων 
κατθγοριϊν καινοτόμων προϊόντων και υπθρεςιϊν που εμπίπτουν ςτθν αρμοδιότθτα  διαφόρων 
κυβερνθτικϊν φορζων, ςυνζχεται με τθν εν γζνει προϊκθςθ των καινοτόμων λφςεων, τον 
κεντρικό ςχεδιαςμό, τθ δθμιουργία και διάχυςθ τθσ αναγκαίασ τεχνογνωςίασ και τθν πρόςβαςθ ςε 
αυτιν, τθν προςαρμογι ςτο ςχετικό κεςμικό πλαίςιο υπό τθν προοπτικι τθσ ενςωμάτωςθσ των 
Κοινοτικϊν Οδθγιϊν, τθν ικανοποίθςθ των ςτόχων τθσ οικονομικισ πολιτικισ μζςω τθσ 
καινοτόμου ανάπτυξθσ, τθ διάςταςθ του κακεςτϊτοσ κρατικϊν ενιςχφςεων και τθν επιτρεπόμενθ 
ζνταςθ ενίςχυςθσ υπό το πλαίςιο του υγιοφσ ανταγωνιςμοφ, τθ δζςμθ ενεργειϊν μζςω των 
οποίων θ Διοίκθςθ κα μποροφςε να βελτιςτοποιιςει τα οφζλθ τθσ κοινοτικισ προςτικζμενθσ 
αξίασ. 

 Ζλλειψθ  πλθροφόρθςθσ ςτο πλαίςιο προϊκθςθσ τθσ καινοτόμου ανάπτυξθσ 

Κακοριςτικισ ςθμαςίασ αποτελεί το ανεπαρκζσ  επίπεδο  ςυνεργαςίασ με τισ επιχειρθματικζσ 
οντότθτεσ τθσ αγοράσ, θ ζλλειψθ κεντρικισ πολιτικισ που αφορά ςτθν πλθροφόρθςθ αναφορικά 
με τισ  προδιαγραφζσ απόδοςθσ εγχϊριων και άλλων ευρωπαϊκϊν οργανιςμϊν, θ ζλλειψθ 
διάχυςθσ των τεχνολογικά εφαρμοςμζνων εξελίξεων και  αποτελεςμάτων ζρευνασ και ανάπτυξθσ 
ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ, τισ Κεντρικζσ Αρχζσ Αγορϊν και τουσ παράγοντεσ τθσ αγοράσ και θ 
ανάγκθ προϊκθςθσ ςυνεργατικϊν ςχθματιςμϊν ςτο πλαίςιο τθσ ςυνζργειασ, τθσ ςυγκζντρωςθσ 
πόρων και τθσ απαιτοφμενθσ οργανωτικισ επάρκειασ. 

 Ζλλειψθ κατάρτιςθσ και ικανότθτα αξιοποίθςθσ των νζων δυνατοτιτων 

Κρίνεται απαραίτθτθ θ επαρκισ κατάρτιςθ των εμπλεκόμενων Δθμόςιων και ιδιωτικϊν φορζων, 
όςον αφορά τθν αξιοποίθςθ του νζου νομοκετικοφ πλαιςίου και ςτθ ςφντομθ και ομαλι 
προςαρμογι ςτισ νζεσ ςυνκικεσ, τόςο των ανακετουςϊν αρχϊν και φορζων, όςο και  των 
επιχειρθματικϊν ςχθματιςμϊν που δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα τθσ καινοτομίασ. Θ διάςταςθ 
των καινοτόμων προϊόντων και υπθρεςιϊν προχποκζτει μια τεχνικά και - ανά κατθγορία 
προϊόντων /υπθρεςιϊν -  υψθλι εξειδίκευςθ, ζτςι ϊςτε να αξιοποιθκοφν επαρκϊσ οι δυνατότθτεσ 
που απορρζουν από το νζο νομοκετικό πλαίςιο ςτο πλαίςιο ενίςχυςθσ των καινοτόμων λφςεων.  

 

2. Εξελίξεισ ςτον τομζα των δθμοςίων ςυμβάςεων τθν τελευταία πενταετία  

2.1. Ο τομζασ των δθμοςίων ςυμβάςεων ςθματοδοτείται το 2011 από τθν πρόταςθ τθσ Ευρωπαϊκισ 
Επιτροπισ για τθ μεταρρφκμιςθ του δικαίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πεδίο αυτό, με τθν ανακεϊρθςθ των δφο εκ 
των τεςςάρων οδθγιϊν και με τθν ζκδοςθ μίασ πζμπτθσ για πρϊτθ φορά ςτο ειδικότερο αντικείμενο των 
παραχωριςεων. Θ μεταρρφκμιςθ αυτι κατζςτθ αναγκαία λόγω των οικονομικϊν, κοινωνικϊν και 
πολιτικϊν εξελίξεων ςτα κράτθ μζλθ κακϊσ και των δθμοςιονομικϊν περιοριςμϊν. Ζτςι, θ ευρωπαϊκι 
πολιτικι ςτον τομζα των δθμοςίων ςυμβάςεων και θ ανακεϊρθςθ των ςχετικϊν οδθγιϊν εντάχκθκε ςε 
ςυνολικό πρόγραμμα με ςκοπό τον ριηικό εκςυγχρονιςμό των δθμοςίων ςυμβάςεων, ςυμβάλλοντασ ςτθν 
υλοποίθςθ των ςτόχων τθσ ςτρατθγικισ “Ευρϊπθ 2020” για ζξυπνθ, βιϊςιμθ και χωρίσ αποκλειςμοφσ 
ανάπτυξθ, με τθν ψιφιςθ των τριϊν νζων οδθγιϊν (2014/23/ΕΕ, 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), οι οποίεσ 
ορίηουν προκεςμία ενςωμάτωςθσ ςτα εκνικά δίκαια των κρατϊν μελϊν μζχρι τθν 18θ Απριλίου 2016. 

 

2.2. Με το νόμο 4013/2011 ςυςτικθκε θ Ενιαία Ανεξάρτθτθ Αρχι Δθμοςίων Συμβάςεων ωσ μία 
ανεξάρτθτθ νομοκετικά κατοχυρωμζνθ διοικθτικι αρχι, θ οποία κεςμοκετικθκε αρμόδια για τθν 
εποπτεία και τθ διαςφάλιςθ τθσ νομιμότθτασ κατά τθν τιρθςθ και εφαρμογι του νομικοφ πλαιςίου επί 
των δθμοςίων ςυμβάςεων εκ μζρουσ όλων των δθμοςίων οργάνων και φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων 
των Υπουργείων και όλων των κατά περίπτωςθ αρμόδιων ελεγκτικϊν και εποπτικϊν διοικθτικϊν οργάνων 
ςτον τομζα των δθμοςίων ςυμβάςεων, κακϊσ και των ανακετουςϊν αρχϊν. Με τθ ςφςταςθ τθσ Ενιαίασ 
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων επιδιϊκεται ειδικότερα: θ ανάπτυξθ και προαγωγι τθσ εκνικισ 
ςτρατθγικισ, πολιτικισ και δράςθσ ςτον τομζα των δθμοςίων ςυμβάςεων,  θ προςικουςα εναρμόνιςθ τθσ 
εκνικισ ζννομθσ τάξθσ προσ τθν ευρωπαϊκι νομοκεςία περί δθμοςίων ςυμβάςεων, ο ζλεγχοσ τιρθςθσ των 
κανόνων και αρχϊν τθσ ευρωπαϊκισ και εκνικισ νομοκεςίασ περί δθμοςίων ςυμβάςεων, θ βελτίωςθ και 
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ενοποίθςθ του εκνικοφ νομικοφ πλαιςίου ςτο τομζα των δθμοςίων ςυμβάςεων, ο ςυντονιςμόσ και 
εξορκολογιςμόσ τθσ διοικθτικισ πρακτικισ των ανακετουςϊν αρχϊν με ςτόχο τθ διευκόλυνςθ και 
ενκάρρυνςθ τθσ ςυμμετοχισ των ενδιαφερομζνων οικονομικϊν φορζων ςτουσ διαγωνιςμοφσ του 
δθμοςίου, κακϊσ και τθν ανάπτυξθ ενόσ υγιοφσ ανταγωνιςμοφ ςτισ διαγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ, ςφμφωνα 
με τισ αρχζσ τθσ διαφάνειασ και ίςθσ μεταχείριςθσ, θ κακιζρωςθ μίασ πρωτεφουςασ εκνικισ αρχισ 
επικοινωνίασ και ενόσ αξιόπιςτου και αμερόλθπτου ςυνομιλθτι με τα όργανα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςε 
ότι αφορά τθν εκνικι ςτρατθγικι και πολιτικι ςτο πεδίο των δθμοςίων ςυμβάςεων, ο ζλεγχοσ και θ 
μείωςθ των δαπανϊν του κράτουσ για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, θ τιρθςθ τθσ Εκνικισ Βάςθσ με τα 
δεδομζνα των δθμοςίων ςυμβάςεων. 

Θ αναγκαιότθτα ςφςταςθσ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων υπογραμμίςκθκε από τα 
εγγενι προβλιματα, τα οποία ζχουν προκφψει από τθ διοικθτικι πρακτικι των ανακετουςϊν αρχϊν κατά 
το ςτάδιο ανάκεςθσ και εκτζλεςθσ των δθμοςίων ςυμβάςεων και τα οποία ζχουν διαπιςτωκεί από όλουσ 
τουσ ενδιαφερόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ και κοινωνικοφσ εταίρουσ. 

Εξετάηοντασ τθν ιςτορικι παράδοςθ τθσ χϊρασ μασ ςτον τρόπο κατανομισ και διαχωριςμοφ των 
αρμοδιοτιτων των Υπουργείων ςτον τομζα των δθμοςίων ςυμβάςεων, κακϊσ και ςτον τρόπο ανάκεςθσ 
και εκτζλεςθσ των δθμοςίων ςυμβάςεων από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ, θ επιλογι ενόσ κεντρικοφ φορζα 
υπό τθ μορφι μίασ ανεξάρτθτθσ νομοκετικά κατοχυρωμζνθσ αρχισ ςτο τομζα των δθμοςίων ςυμβάςεων 
ενδείκνυται ωσ το βζλτιςτο εργαλείο ανάπτυξθσ και προαγωγισ ενόσ εκνικοφ ςυςτιματοσ 
παρακολοφκθςθσ και εποπτείασ επί των δθμοςίων ςυμβάςεων. Το ςφςτθμα αυτό ανταποκρίνεται ςτισ 
διεκνείσ δεςμεφςεισ τθσ χϊρασ ςτο πλαίςιο τθσ ςυμμετοχισ τθσ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και τον 
Ραγκόςμιο Οργανιςμό Εμπορίου, εξυπθρετεί τισ ανάγκεσ απλοποίθςθσ και εξορκολογιςμοφ του 
υπάρχοντοσ περίπλοκου εςωτερικοφ νομικοφ πλαιςίου και ικανοποιεί το αίτθμα κακιζρωςθσ ενόσ 
κεντρικοφ ςθμείου επικοινωνίασ με τα αρμόδια κεςμικά ευρωπαϊκά και διεκνι όργανα. 

Ωςτόςο, θ ςυςτθματικι παρακολοφκθςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων δεν μπορεί να είναι πλιρθσ, εάν δεν 
δθμιουργθκοφν ςε εκνικό επίπεδο τα κατάλλθλα εργαλεία που κα επιτρζψουν ςτο κράτοσ να 
δθμιουργιςει ζνα ανάλογο περιβάλλον «εςωτερικισ αγοράσ», ςτο οποίο κάκε διοικθτικι πρωτοβουλία 
που οδθγεί ςε δαπάνθ που αποβλζπει ςε εκτζλεςθ ζργου, προμικεια αγακϊν ι παροχι υπθρεςιϊν κα 
δθμοςιοποιείται και κα παρακολουκείται ςυςτθματικά ιδθ από το ςτάδιο γνωςτοποίθςθσ ζωσ τθ ςφναψθ 
και εκτζλεςθ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ26.  

Για το ςκοπό αυτό κρίκθκε αναγκαία θ δθμιουργία ενόσ Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 
Συμβάςεων ςτο Υπουργείο Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ, το οποίο κεςπίςτθκε με το 
άρκρο 11 του ίδιου ωσ άνω νόμου (4013/2011) και ςτο οποίο λειτουργοφν δφο χωριςτά υποςυςτιματα. 
Το πρϊτο αφορά τθν θλεκτρονικι καταχϊριςθ των αιτθμάτων που υποβάλλουν οι φορείσ για τθ ςφναψθ 
ςφμβαςθσ. Για τουσ φορείσ που υποχρεοφνται να τθροφν τισ διατάξεισ του πδ 113/2010 για τθν ανάλθψθ 
υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ (Αϋ194) , θ καταχϊριςθ του αιτιματοσ γίνεται μετά τθν ανάλθψθ 
υποχρζωςθσ (νομικι δζςμευςθ). Ειδικά για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν απαιτείται να 
καταχωριςτεί και θ ζνταξι τουσ ςτο Ενιαίο Ρρόγραμμα Ρρομθκειϊν, εφόςον απαιτείται ςφμφωνα με τον 
νόμο. Το δεφτερο αφορά τθν θλεκτρονικι καταχϊριςθ των ςυμβάςεων, προκειμζνου να υπάρχει θ 
ςυςτθματικι καταγραφι τουσ και θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ των δαπανϊν που αυτζσ προκαλοφν. Θ 
υποχρζωςθ καταχϊριςθσ των ςυμβάςεων αφορά όλουσ τουσ τομείσ με τθν επιφφλαξθ τθσ μθ 
δθμοςιοποίθςθσ των ςυμβάςεων που αφοροφν τθν εκνικι άμυνα και εκνικι αςφάλεια ι καλφπτονται από 
βιομθχανικό ι επιχειρθματικό απόρρθτο.  

Ρζρα από τθ ςυμβολι του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων ςτθν 
παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ των δαπανϊν, μζςω τθσ ζγκαιρθσ δθμοςιοποίθςθσ των τεχνικϊν 
προδιαγραφϊν των αιτθμάτων προμθκειϊν, βάςει ςυγκεκριμζνων και κοινϊσ αποδεκτϊν προτφπων, 
διαςφαλίηει τθ διαφάνεια και τθν ομαλι λειτουργία του ανταγωνιςμοφ, με ςθμαντικά προςδοκϊμενα 
οφζλθ όςον αφορά το κόςτοσ προμικειασ αγακϊν και υπθρεςιϊν από το Δθμόςιο. Με το εν λόγω 
Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων, θ Ελλάδα καινοτομεί ςε ζναν τομζα κρίςιμο για τθν 
εκνικι οικονομία, διαςφαλίηοντασ τθ χρθςτι διαχείριςθ και ορκι εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ, αλλά 
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κυρίωσ τθ δθμιουργία μιασ πραγματικισ «εςωτερικισ αγοράσ» ςε εκνικό επίπεδο που προάγει τθ 
διαφάνεια, τον υγιι ανταγωνιςμό και προωκεί τθ χριςθ νζων τεχνολογιϊν, κακιςτϊντασ τθ χϊρα 
πρωτοπόρο ςε ευρωπαϊκό επίπεδο.  

 

2.3. Με το νόμο 4155/2013 επιχειρικθκε μια ςθμαντικι μεταρρφκμιςθ ςτον τομζα των δθμοςίων 
ςυμβάςεων. Για πρϊτθ φορά θ χϊρα ειςιλκε ςτθν ψθφιακι εποχι ςτον ςυγκεκριμζνο τομζα. Ρλζον από 
το αίτθμα για τθν προμικεια ενόσ αγακοφ, μιασ υπθρεςίασ ι για τθν ανάκεςθ ενόσ δθμοςίου ζργου, ζωσ 
τθν οριςτικι περάτωςθ των ςυμβάςεων, όλεσ οι διαδικαςτικζσ πράξεισ, όπωσ αίτθμα, προκιρυξθ, 
υποβολι προςφορϊν, κατακφρωςθ, ςφναψθ ςφμβαςθσ κτλ, διενεργοφνται θλεκτρονικά. 

Με τον τρόπο αυτό ςυνεχίςκθκε θ προςπάκεια που ξεκίνθςε με τθ δθμιουργία του Κεντρικοφ 
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων και τθν θλεκτρονικι ανάρτθςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων 
και επιτυγχάνεται ςτθν πράξθ θ μεγαλφτερθ δυνατι διαφάνεια, αφοφ ελαχιςτοποιείται θ παρζμβαςθ του 
ανκρϊπινου παράγοντα και εξαλείφεται θ δυνατότθτα ςυναλλαγισ.  

Επιπλζον, με τθ λειτουργία του ςυςτιματοσ, χρθςιμοποιοφνται τυποποιθμζνα ςχζδια προκθρφξεων και 
δθμοςίων ςυμβάςεων. Με τον τρόπο αυτό αναμζνεται να εξαλειφκοφν οι μεγάλεσ χρονικζσ 
κακυςτεριςεισ ςτθ διενζργεια των διαγωνιςμϊν, με τθ μείωςθ των δικαςτικϊν αμφιςβθτιςεων ςχετικά 
με όρουσ διαγωνιςμϊν, αφοφ κα τίκενται από πρότυπα, τα οποία κα είναι ςτθ διάκεςθ των αρμόδιων 
υπαλλιλων.  

 

2.4. Ρεραιτζρω με τον ίδιο νόμο (4155/2013) ςυςτικθκαν οι Κεντρικζσ Ανακζτουςεσ Αρχζσ για όλο το 
δθμόςιο τομζα προκειμζνου να προωκθκεί θ ανάπτυξθ ςυγκεντρωτικϊν αγορϊν. 

Αυτό κα ζχει ωσ αποτζλεςμα μεγάλθ εξοικονόμθςθ πόρων για το δθμόςιο από οικονομίεσ κλίμακοσ, αφοφ 
κα μπορεί να ςυγκεντρϊνει τισ προμικειεσ του και να επιτυγχάνει αφενόσ καλφτερεσ τιμζσ, αφετζρου να 
εξοικονομεί ςθμαντικό ανκρωποχρόνο, αφοφ ςτοχεφει ςτθ μείωςθ του αρικμοφ των διενεργοφμενων 
διαγωνιςμϊν.  

Τζλοσ, ςτο πλαίςιο τθσ ιδθ υφιςτάμενθσ νομοκεςίασ για τθν Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ, αλλά 
λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιδιαιτερότθτεσ των αναγκϊν των δθμοςίων διαγωνιςμϊν, για πρϊτθ φορά ςτισ 
δθμόςιεσ ςυμβάςεισ κακιερϊκθκε ςε όλα τα ςτάδια τθσ διαδικαςίασ θ χριςθ τθσ προθγμζνθσ 
θλεκτρονικισ (ψθφιακισ) υπογραφισ, τόςο από τουσ χριςτεσ δθμοςίουσ υπαλλιλουσ, όςο και από τουσ 
εργολιπτεσ/προμθκευτζσ. Το γεγονόσ αυτό ςτοχεφει ςτθν εξάλειψθ τθσ γραφειοκρατίασ. Ρράγματι, θ 
μείωςθ τθσ γραφειοκρατίασ αναμζνεται να δϊςει κίνθτρο και ςε μικρότερεσ ςε μζγεκοσ επιχειριςεισ και 
περιςςότερεσ αλλοδαπζσ επιχειριςεισ να ςυμμετζχουν ςε διαγωνιςμοφσ, αφοφ δεν κα απαιτείται πλζον 
φυςικι παρουςία κατά τα ςτάδια τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, αλλά κα μποροφν να ςυμμετζχουν ςτο 
διαγωνιςμό με απλοποιθμζνεσ διαδικαςίεσ με τθ χριςθ του διαδικτφου και ενόσ θλεκτρονικοφ 
υπολογιςτι. 

 

2.5. Ρεραιτζρω θ εκτεταμζνθ διάςπαςθ και πολυπλοκότθτα του νομοκετικοφ-κανονιςτικοφ κεςμικοφ 
πλαιςίου, θ μθ αξιοποίθςθ ςφγχρονων πρακτικϊν,  οι επικαλυπτόμενεσ αρμοδιότθτεσ και λειτουργίεσ 
μεταξφ των δθμόςιων φορζων και διαπιςτωμζνα διοικθτικά βάρθ κατζςτθςαν επιτακτικι τθν ανάγκθ τθσ 
μεταρρφκμιςθσ του νομοκετικοφ πλαιςίου των δθμοςίων ςυμβάςεων με ςτόχο τθν ενοποίθςθ, τθν 
απλοποίθςθ και τον εκςυγχρονιςμό του, ϊςτε να δθμιουργθκεί ζνα ςυνεκτικό, ομοιόμορφο και χρθςτικό 
κανονιςτικό και κεςμικό πλαίςιο, το οποίο κα ςυμβάλλει ςτθν βελτιςτοποίθςθ και επιτάχυνςθ των 
διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων και τθν ενίςχυςθ τθσ αςφάλειασ δικαίου με τθν ψιφιςθ 
αρχικά του ν. 4281/2014. 

Με τθν ζκδοςθ του N. 4281/2014 ΜΕΟΣ Βϋ Διατάξεισ αρμοδιότθτασ Υπουργείου Ανάπτυξθσ και 
Ανταγωνιςτικότθτασ κανόνεσ ςφναψθσ Δθμοςίων Συμβάςεων ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν 
επιχειρικθκε θ ενοποίθςθ,  απλοποίθςθ και ο εκςυγχρονιςμόσ του κεςμικοφ πλαιςίου των δθμοςίων 
ςυμβάςεων,  με ςτόχο τθν δθμιουργία ενόσ ςυνεκτικοφ, ομοιόμορφου και χρθςτικοφ κανονιςτικοφ και 
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κεςμικοφ πλαιςίου, το οποίο κα ςυμβάλλει ςτθν βελτιςτοποίθςθ και επιτάχυνςθ των διαδικαςιϊν 
ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων και τθν ενίςχυςθ τθσ αςφάλειασ δικαίου. Θ εφαρμογι του νόμου 
αναβλικθκε μζχρι τισ 29.2.2016. 

Σε ςυνζχεια των παραπάνω, για τθν ολοκλιρωςθ τθσ νομοκετικισ μεταρρφκμιςθσ απαιτικθκε θ ανάλθψθ 
μίασ ςειράσ πρόςκετων παρεμβάςεων, που εδράηονται κατά κφριο λόγο ςτθν εναρμόνιςθ των ρυκμίςεων 
τθσ εςωτερικισ ζννομθσ τάξθσ με τισ ρυκμίςεισ των νζων Οδθγιϊν τθσ Ε.Ε. για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ και 
τισ ςυμβάςεισ παραχϊρθςθσ. 

Για το λόγο ςυγκροτικθκε Νομοπαραςκευαςτικι Επιτροπι27 του Υπουργοφ Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και 
Τουριςμοφ με ζργο τθν ανακεϊρθςθ του κεςμικοφ πλαιςίου που διζπει τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ με 
αντικείμενο τθν καταςκευι των ζργων, τθν προμικεια αγακϊν ι τθν παροχι υπθρεςιϊν ι τθν διενζργεια 
μελετϊν με ςτόχο τθν εναρμόνιςθ του νομοκετικοφ πλαιςίου προσ τισ νζεσ Οδθγίεσ 2014/23/ΕΕ, 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ. 

 

2.6. Θ Γενικι Γραμματεία για τθν καταπολζμθςθ τθσ Διαφκοράσ, που ςυςτικθκε με το Ν.4320/2015 και 
υπάγεται ςτον Αναπλθρωτι Υπουργό Δικαιοςφνθσ για τθν καταπολζμθςθ τθσ Διαφκοράσ, ζχει ωσ κφρια 
αρμοδιότθτα τθσ τθ διαςφάλιςθ τθσ ςυνεκτικότθτασ και τθσ αποτελεςματικότθτασ των δράςεων τθσ 
Εκνικισ Στρατθγικισ για τθν καταπολζμθςθ τθσ Διαφκοράσ ςτθ χϊρα. μεταξφ άλλων καταρτίηει 
ςυντονιςμζνα προγραμματικζσ δράςεισ και ελζγχει τθν υλοποίθςθ τουσ από τουσ ελεγκτικοφσ και 
διωκτικοφσ μθχανιςμοφσ και ςϊματα τθσ Διοίκθςθσ. Αςκεί τον επιχειρθςιακό ζλεγχο -μεταξφ άλλων - του 
Σϊματοσ Επικεωρθτϊν Υπθρεςιϊν Υγείασ και Ρρόνοιασ (ΣΕΥΥΡ), ςυντονίηει και εποπτεφει τθ δράςθ του, 
κακορίηει τισ προτεραιότθτεσ των ελεγκτικϊν δράςεων και τουσ ανακζτει διενζργεια ςυντονιςμζνων ι 
επιμζρουσ ελζγχων. Στθν αρμοδιότθτα του αρμόδιου Υπουργοφ υπάγεται το Σϊμα Επικεωρθτϊν Ελεγκτϊν 
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (ΕΕΕΔΔ) και Σϊμα Επικεϊρθςθσ Δθμοςίων Ζργων (ΣΕΔΕ). 

 

2.7. Στο ανωτζρω πλαίςιο των διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων περιγράφονται ακολοφκωσ οι δράςεισ που 
ζχει μζχρι ςιμερα υλοποιιςει θ Ελλθνικι Κυβζρνθςθ ςε ςυςχζτιςθ με τα αναμενόμενα αποτελζςματα: 

 

Πίνακασ 1: Πρόςφατεσ μεταρρυκμιςτικζσ δράςεισ 

ΔΡΑΗ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ 

Μδρυςθ & Λειτουργία Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 
Δθμοςίων Συμβάςεων / Εκνικι Βάςθ Δεδομζνων 
Δθμοςίων Συμβάςεων (Ν.4013/2011) 

Βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ των 
δθμοςίων ςυμβάςεων 

Σφςταςθ Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου 
Δθμοςίων Συμβάςεων (Ν.4013/2011) 

Ενίςχυςθ αξιοκρατίασ, διαφάνειασ και ςυμμετοχισ 

Σφςταςθ Κεντρικϊν Αρχϊν Αγορϊν (Ν.4155/2013) Εκςυγχρονιςμόσ τθσ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ 
δθμοςίων ςυμβάςεων 

Δθμιουργία ΕΣΘΔΘΣ - Υποχρεωτικι χριςθ e-
procurement (Ν.4155/2013) 

Εκςυγχρονιςμόσ τθσ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ 
δθμοςίων ςυμβάςεων 

Ενιαίοσ Νόμοσ για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 
(Ν.4281/2014) 

Απλοποίθςθ κεςμικοφ πλαιςίου & Εκςυγχρονιςμόσ 
του ςυςτιματοσ δθμοςίων ςυμβάςεων, 
διαδικαςίεσ ενιαίεσ και απλοποιθμζνεσ 

Σφςταςθ Γενικισ Γραμματείασ για τθν 
καταπολζμθςθ τθσ Διαφκοράσ (Ν.4320/2015) / 
Σφςταςθ Επιτροπισ για τθν καταπολζμθςθ τθσ 
Διαφκοράσ (Υ214/2015 Αποφ.Ρρωκυπουργοφ) 

Ενίςχυςθ ακεραιότθτασ και λογοδοςία. 
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2.8. Ωςτόςο θ πορεία τθσ οικονομίασ, κατόπιν τθσ Συνόδου Κορυφισ τθσ Ευρωηϊνθσ τθσ 12θσ Λουλίου 
2015, επαναπροςδιορίςτθκε υπό το πλαίςιο ενόσ νζου κεντρικοφ ςχεδιαςμοφ με ςτόχο τθν ανάπτυξθ, τθ 
δθμοςιονομικι ιςορροπία, τθν αποκατάςταςθ τθσ χρθματοπιςτωτικισ ςτακερότθτασ, τθν εφαρμογι 
διαρκρωτικϊν αλλαγϊν και τον εκςυγχρονιςμό των δομϊν του Κράτουσ και τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. Οι 
ελλθνικζσ αρχζσ δεςμεφκθκαν ςε ζνα πλαίςιο προαπαιτοφμενων μζτρων που κα ψθφιςτοφν από τθ 
Βουλι, ωσ προχπόκεςθ για τθ διαπραγμάτευςθ ενόσ νζου προγράμματοσ με τον Ευρωπαϊκό Μθχανιςμό 
Στακερότθτασ (ΕΜΣ) ωσ βάςθ αφετθρίασ των μελλοντικϊν κυβερνθτικϊν επιλογϊν. Το πρόςφατα 
υιοκετθμζνο από τθν Ελλθνικι Κυβζρνθςθ πρόγραμμα διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων ςτον τομζα των 
δθμοςίων ςυμβάςεων28 για τθν αφξθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ και τθσ διαφάνειασ του ελλθνικοφ 
ςυςτιματοσ δθμοςίων ςυμβάςεων, τθν πρόλθψθ ανάρμοςτων ςυμπεριφορϊν και τθν εξαςφάλιςθ 
μεγαλφτερθσ λογοδοςίασ και ζλεγχου προβλζπει τα ακόλουκα: 

 Ζωσ τον Λανουάριο του 2016, κα αρχίςει να ιςχφει ζνα ενοποιθμζνο, ολοκλθρωμζνο και 
απλουςτευμζνο νομοκετικό πλαίςιο (πρωτογενισ και δευτερογενισ νομοκεςία) για τισ δθμόςιεσ 
ςυμβάςεισ και τισ ςυμβάςεισ παραχϊρθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ μεταφοράσ των νζων 
οδθγιϊν τθσ ΕΕ για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ και τισ ςυμβάςεισ παραχϊρθςθσ (2014/23, 2014/24, 
2014/25). 

 Ζωσ τον Δεκζμβριο του 2016, κα αρχίςει να ιςχφει θ μεταρρφκμιςθ του ςυςτιματοσ των μθ 
ζνδικων / διοικθτικϊν μζςων. Οι αρχζσ κα υποβάλουν λεπτομερι πρόταςθ για τθ μεταρρφκμιςθ 
αυτι ςτθν Επιτροπι μζχρι τον Οκτϊβριο του 2015. 

 Ζωσ τον Φεβρουάριο του 2017, οι αρχζσ κα εγκρίνουν μζτρα για τθ βελτίωςθ του ςυςτιματοσ 
ζνδικων μζςων. Στο πλαίςιο τθσ προετοιμαςίασ, οι αρχζσ κα διενεργιςουν, ζωσ τον Σεπτζμβριο 
του 2016, ςε ςυνεργαςία με τθν Επιτροπι, ςυνολικι αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ του 
υπάρχοντοσ δικαςτικοφ ςυςτιματοσ ζνδικων μζςων, εντοπίηοντασ τα προβλιματα (π.χ. ζλλειψθ 
αποτελεςματικϊν και ταχζων ζνδικων μζςων, κακυςτεριςεισ, δυςκολία λιψθσ αποηθμίωςθσ, 
δικαςτικά ζξοδα). 

 Οι αρχζσ κα ςυνεχίςουν να εφαρμόηουν το ςχζδιο δράςθσ για τισ θλεκτρονικζσ δθμόςιεσ 
ςυμβάςεισ (e-procurement), όπωσ ςυμφωνικθκε με τθν Επιτροπι. 

 Ζωσ τον Μάιο του 2016, κα αρχίςει να ιςχφει ζνα νζο κεντρικό ςφςτθμα προμθκειϊν, που κα 
κεςπιςτεί ςε ςυνεργαςία με τθν Επιτροπι και τον ΟΟΣΑ, το οποίο κα τεκεί ςε εφαρμογι για τισ 
ανάγκεσ του 2017. 

 

3. Ανάπτυξθ εκνικϊν πολιτικϊν και μεταρρυκμίςεων  

Στο πλαίςιο τθσ ενίςχυςθσ του δθμοςιονομικοφ εξορκολογιςμοφ και εξομάλυνςθσ και υπό τθν προοπτικι 
χαμθλότερων δθμοςιονομικϊν ςτόχων, ιτοι πρωτογενζσ  ζλλειμμα φψουσ 0,25% του ΑΕΡ για το 2015 και 
πρωτογενι πλεονάςματα φψουσ 0,5%, 1,75% και 3,5% του ΑΕΡ για τα ζτθ 2016, 2017 και 2018  αντίςτοιχα, 
θ ελλθνικι διοίκθςθ απζδωςε ιδιαίτερο βάροσ, ωσ μζροσ του κεντρικοφ ςχεδιαςμοφ, ςτισ κάτωκι 
ενζργειεσ:  

 Άμεςθ εφαρμογι των μεταρρυκμίςεων ςτισ αγορζσ αγακϊν και υπθρεςιϊν για τθ βελτίωςθ του 
εγχϊριου επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ και τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ οικονομίασ. 

 Δράςεισ για τθ δθμιουργία νζων κζςεων εργαςίασ που κα μειϊςουν τθν ανεργία με ιδιαίτερθ 
ζμφαςθ ςτισ ενεργθτικζσ πολιτικζσ απαςχόλθςθσ, ςε ςτοχευμζνα προγράμματα επανεκπαίδευςθσ 
και κυρίωσ ςε μεταρρυκμίςεισ ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα που κα εμπλουτίηουν τισ δεξιότθτεσ και 
κα διευρφνουν τισ ευκαιρίεσ απαςχόλθςθσ. 

 Διατιρθςθ των πρωτογενϊν πλεοναςμάτων, όπωσ προβλζπεται ςτθ Συμφωνία. 

 Ραράλλθλεσ δράςεισ για τθν αφξθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ του δθμόςιου τομζα με ειδικό 
βάροσ ςτον εκςυγχρονιςμό τθσ φορολογικισ διοίκθςθσ, ζτςι ϊςτε να  περιοριςτεί θ φοροδιαφυγι 
και θ διαφκορά, και κα προωκιςει τθ λειτουργία του υγιοφσ ανταγωνιςμοφ. 
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 Ενίςχυςθ τθσ ικανότθτασ του δθμόςιου τομζα να εφαρμόςει τισ διαρκρωτικζσ αλλαγζσ που 
απαιτοφνται, με τθ βελτίωςθ και απλοποίθςθ του κεςμικοφ περιβάλλοντοσ. 

Θ χϊρα, ςτο πλαίςιο διαμόρφωςθσ τθσ εκνικισ πολιτικισ τθσ, διαμορφϊνει επιμζρουσ τομεακζσ πολιτικζσ 
βάςει των προτεραιοτιτων τθσ που θ δυναμικι τουσ επθρεάηει και τον τομζα των δθμοςίων ςυμβάςεων. 
Για τθν διαμόρφωςθ τθσ παροφςασ εκνικισ ςτρατθγικισ λαμβάνονται υπόψθ οι πολιτικζσ αυτζσ και τα 
τρζχοντα ςχζδια δράςθσ που τισ υλοποιοφν, ϊςτε με τρόπο ςυνεκτικό και ςυντονιςμζνο να προωκείται θ 
εκνικι πολιτικι τθσ χϊρασ.  

Ι. Στο πλαίςιο τθσ νζασ προγραμματικισ περιόδου  ΕΣΡΑ 2014-2020 θ Ελλάδα, μεταξφ άλλων κρατϊν 
μελϊν, προςδιορίηει ςτο εγκεκριμζνο Σφμφωνο Εταιρικισ Σχζςθσ (ΣΕΣ) τισ κφριεσ αναπτυξιακζσ τθσ 
ανάγκεσ με κακοριςμό ςτρατθγικϊν κεματικϊν ςτόχων και εφαρμογι οριηόντιων πολιτικϊν 
προςαρμοςμζνων ςτουσ ςτόχουσ τθσ Ευρϊπθσ 2020.  

Για τθν υλοποίθςθ των ςτόχων του Συμφϊνου Εταιρικισ Σχζςθσ, θ Ελλάδα ζχει δεςμευτεί για τθν 
εκπλιρωςθ οριςμζνων απαιτιςεων (εκ των προτζρων αιρεςιμότθτεσ) ωσ ζνα μθχανιςμό διαςφάλιςθσ ότι 
οι επενδφςεισ που γίνονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρκρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ESI Funds) διζπονται 
από το κατάλλθλο πολιτικό, νομικό και διοικθτικό πλαίςιο, ςυμβάλλοντασ με αυτόν τον τρόπο ςτθν 
αποτελεςματικότθτά τουσ.  

Οι ςχετικζσ εκ των προτζρων αιρεςιμότθτεσ, οι οποίεσ διαχωρίηονται ςε κεματικζσ και γενικζσ, καλφπτουν 
ζνα ευρφ φάςμα από κρίςιμουσ τομείσ που αφοροφν ςε ςτρατθγικά πλαίςια πολιτικισ, ςτθν εφαρμογι 
του κοινοτικοφ κεκτθμζνου και τθσ νομοκεςίασ τθσ ευρωπαϊκισ ζνωςθσ. Μία από τισ γενικζσ 
αιρεςιμότθτεσ αναφζρεται ςτο πεδίο των δθμοςίων ςυμβάςεων και αφορά ςτθν εκπλιρωςθ των 
ακόλουκων κριτθρίων: 

1. υκμίςεισ για τθν αποτελεςματικι εφαρμογι των κανόνων τθσ Ζνωςθσ περί δθμόςιων ςυμβάςεων, 
μζςω κατάλλθλου μθχανιςμοφ. 

2. υκμίςεισ που εξαςφαλίηουν διαφανείσ διαδικαςίεσ ανάκεςθσ των ςυμβάςεων. 

3. υκμίςεισ για τθν κατάρτιςθ και τθ διάδοςθ των πλθροφοριϊν για το προςωπικό που ςυμμετζχει ςτθν 
εφαρμογι των κανόνων των Ταμείων (ESI Funds). 

4. υκμίςεισ για τθ διαςφάλιςθ τθσ διοικθτικισ ικανότθτασ, για τθν υλοποίθςθ και εφαρμογι των κανόνων 
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ. 

Ρεραιτζρω, ςτο τομζα των διαρκρωτικϊν δράςεων εκπονικθκε εκνικι ςτρατθγικι κατά τθσ απάτθσ με 
επιςπεφδουςα Αρχι τθν Γενικι Γραμματεία Δθμοςίων Επενδφςεων ΕΣΡΑ του Υπουργείου Οικονομίασ, 
Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ29. Θ Στρατθγικι βαςίηεται ςε τρεισ Άξονεσ-Ρυλϊνεσ που λειτουργοφν 
ςυμπλθρωματικά προσ τθν επίτευξθ αυτοφ του ςκοποφ:  

Ρρόλθψθ: ςτοχεφει ςτθ μείωςθ τθσ ευκαιρίασ για τθ διάπραξθ μίασ απάτθσ. Θ ανάπτυξθ θκικισ 
κουλτοφρασ, θ φπαρξθ και εφαρμογι διαδικαςιϊν, κακοριςμοφ αρμοδιοτιτων, θ αξιολόγθςθ κινδφνων 
απάτθσ και θ λιψθ μζτρων για τθν αντιμετϊπιςι τουσ, κακϊσ και θ υλοποίθςθ δράςεων ενθμζρωςθσ και 
εκπαίδευςθσ αποτελοφν ςτοιχεία- κλειδιά για να επιτευχκεί θ πρόλθψθ. 

Ανίχνευςθ: λειτουργεί ωσ ςθμαντικόσ παράγοντασ καταπολζμθςθσ τθσ απάτθσ, αλλά ταυτόχρονα 
ςυμβάλλει και ςτθν πρόλθψι τθσ. Θ παρακολοφκθςθ δεδομζνων ςε ςχζςθ με τουσ κινδφνουσ απάτθσ ςτισ 
Διαρκρωτικζσ Δράςεισ, οι ςαφείσ διαδικαςίεσ και οδθγίεσ ελζγχου και αναγνϊριςθσ, και οι μθχανιςμοί 
που διευκολφνουν τθν αναφορά υπόνοιασ απάτθσ, διαςφαλίηουν τθν άμβλυνςθ των κινδφνων απάτθσ, 
ενιςχφουν τθν πικανότθτα ζγκαιρθσ ανίχνευςθσ δυνθτικϊν περιπτϊςεων απάτθσ και περιορίηουν το 
διοικθτικό κόςτοσ μιασ εκ των υςτζρων αντιμετϊπιςθσ.  

Απόκριςθ: ςυμβάλλει ςτθν αποτροπι παρόμοιων φαινομζνων και ςτθ διατιρθςθ τθσ αξιοπιςτίασ τθσ 
εφαρμοηόμενθσ Στρατθγικισ και των μζτρων κατά τθσ απάτθσ ςτισ Διαρκρωτικζσ Δράςεισ  μζςω τθσ 
φπαρξθσ διαδικαςιϊν χειριςμοφ και εξζταςθσ, τθσ ςυνεργαςίασ των αρμόδιων αρχϊν διαχείριςθσ και 
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ελζγχου ςυγχρθματοδοτοφμενων δράςεων και των αρχϊν ζρευνασ και πάταξθσ τθσ απάτθσ και 
διαφκοράσ, τθσ λιψθσ διορκωτικϊν ενεργειϊν, αλλά και τθσ ανατροφοδότθςθσ και εξζταςθσ των 
αποτελεςμάτων. 

Θ ωσ άνω Στρατθγικι βαςίηεται ςε ζνα Σφςτθμα το οποίο  λειτουργεί ωσ ο βαςικόσ αναχαιτιςτικόσ 
μθχανιςμόσ για τθ μείωςθ τθσ ευκαιρίασ διάπραξθσ απάτθσ ςτισ Διαρκρωτικζσ Δράςεισ.  

 

ΙΙ. Επιπλζον ςθμειϊνεται ότι θ χϊρα ζχει καταρτίςει εκνικό ςχζδιο δράςθσ κατά τθσ διαφκοράσ με 47 
ςτόχουσ και 123 δράςεισ και παρεμβάςεισ μζςα ςτθν επόμενθ τριετία με επιςπεφδουςα αρχι τθν Γενικι 
Γραμματεία για τθν καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ. Συνοπτικά αναφζρονται δράςεισ που αφοροφν τθν 
οργάνωςθ και ενίςχυςθ τθσ επιςπεφδουςασ αρχισ, τθν υλοποίθςθ του ςτρατθγικοφ ςχεδίου “Διαφάνεια”, 
τον προςδιοριςμό των τομζων υψθλοφ κινδφνου, εκπαιδευτικζσ δράςεισ, τθν παρακολοφκθςθ φορζων 
διαφκοράσ, τθν διατιρθςθ και διαχείριςθ δράςεων κατά τθσ διαφκοράσ, ρυκμίςεισ ςχετικά με τουσ 
απαραίτθτουσ κϊδικεσ δεοντολογίασ, ηθτιματα λογοδοςίασ και ςυμμόρφωςθσ, δράςεισ ςχετικά με τισ 
Συμπράξεισ Δθμοςίου και Λδιωτικοφ Τομζα και τθν ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ του κοινοφ30.  

 

ΙΙΙ. Επιπλζον θ χϊρα ζχει εκπονιςει Σχζδιο Δράςθσ για τθν Θλεκτρονικθ́ Διακυβέρνθςθ (eGov Action Plan) 
που αποτελεί το επιχειρθςιακό πλάνο υλοποίθςθσ τθσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ τθσ Ελλάδασ για τθν 
περίοδο 2014-202031. Εγκρίκθκε από το Κυβερνθτικό Συμβοφλιο τθσ Μεταρρφκμιςθσ τζλθ του ζτουσ 2014 
με επιςπεφδουςα αρχι το Υπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ ςε 
ςτενι ςυνεργαςία με άλλα Υπουργεία και Φορείσ από όλθ τθ Δθμόςια Διοίκθςθ, προκειμζνου να 
διαςφαλιςτεί ότι κα ενταχκοφν ςτο Σχζδιο Δράςθσ όλα τα ςθμαντικά τομεακά Ζργα κάκε Υπουργείου και 
κα αποφευχκοφν οι επικαλφψεισ και επαναλιψεισ Ζργων. Επικεντρϊνεται ςτουσ ςτόχουσ που κζτει θ 
Στρατθγικι για τθν Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ κζτοντασ ςυγκεκριμζνεσ Δζςμεσ Δράςεων  για τθν επίτευξθ 
τουσ. Οι ςτόχοι του ςυμβάλλουν ςτθν ολοκλιρωςθ τθσ Στρατθγικισ για τθν Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ 
είναι οι:  

 Απλοφςτευςθ Διαδικαςιϊν με Χριςθ ΤΡΕ 

 Θλεκτρονικι Διαχείριςθ Εγγράφων – Ψθφιοποίθςθ Διεργαςιϊν 

 Ενιαία Διαχείριςθ Ρόρων Δθμόςιασ Διοίκθςθσ 

 Ενιαία Διαχείριςθ Σχζςεων Κράτουσ – Ρολιτϊν – Επιχειριςεων 

 Δθμιουργία Ενιαίου Σθμείου Ρρόςβαςθσ ςτισ Υπθρεςίεσ του Δθμόςιου Τομζα 

 Αυκεντικοποίθςθ Ρολιτϊν 

 Συμμετοχικι Δθμοκρατία 

 Ψθφιακι Ζνταξθ και Ψθφιακόσ Αλφαβθτιςμόσ 

 Διαςφνδεςθ Βαςικϊν Μθτρϊων Δθμόςιασ Διοίκθςθσ 

 Ανοιχτι Διάκεςθ Δθμόςιασ Ρλθροφορίασ 

 Ενζργειεσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ ςτουσ Κάκετουσ Τομείσ.  
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ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕ 
Θ Ελλάδα επιδιϊκει να αξιοποιιςει τον τομζα των δθμόςιων ςυμβάςεων, ωσ ζνα από τα αγορακεντρικά 
εργαλεία τθσ για τθν επίτευξθ εκνικϊν πολιτικϊν ςτόχων, ενιςχφοντασ τα εκνικά αναπτυξιακά ςτρατθγικά 
ςχζδια για μια ζξυπνθ, βιϊςιμθ και χωρίσ περιοριςμοφσ ανάπτυξθ και ςυμβάλλοντασ ςτο βιοτικό επίπεδο 
του πολίτθ, διαςφαλίηοντασ τθν ορκολογικι και αποδοτικι χριςθ των δθμοςίων πόρων. Θ ςτρατθγικι των 
δθμοςίων ςυμβάςεων κα αποτελζςει εργαλείο άςκθςθσ πολιτικισ και ςτουσ τομείσ του περιβάλλοντοσ, 
τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ και τθσ καινοτομίασ και κα ςυμβάλλει ουςιωδϊσ ςτθν εκνικι πολιτικι 
καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτον τομζα αυτό. 

Επιδίωξθ αποτελεί θ ςυμβολι του ςυςτιματοσ των δθμοςίων ςυμβάςεων ςτον εξορκολογιςμό 
διοικθτικϊν πρακτικϊν, ςτθ βελτίωςθ τθσ διοικθτικισ επάρκειασ των αρμοδίων δθμοςίων υπθρεςιϊν, 
ςτθν ανάπτυξθ υγιοφσ ανταγωνιςμοφ με κανόνεσ διαφάνειασ και ίςθσ μεταχείριςθσ μεταξφ των 
οικονομικϊν φορζων. 

Το ςφςτθμα των δθμοςίων ςυμβάςεων ςτοχεφει ςτθ βελτίωςθ τθσ εμπιςτοςφνθσ του πολίτθ προσ τισ 
δθμόςιεσ αρχζσ και ςτθ βελτίωςθ του βιοτικοφ του επιπζδου με παροχι ζργων, υπθρεςιϊν και 
προμθκειϊν ειδϊν ςτθν βζλτιςτθ ςχζςθ ποιότθτασ και τιμισ προσ όφελοσ του δθμοςίου ςυμφζροντοσ. 

 

 

Το όραμα αυτό υλοποιείται με βάςθ τζςςερισ (4) διακριτζσ ςτρατθγικζσ κατευκφνςεισ: 

1. Αποτελεςματικι εφαρμογι των κανόνων δικαίου και απλοποίθςθ του κεςμικοφ πλαιςίου ςτο 
χϊρο των δθμοςίων ςυμβάςεων  

2. Ολοκλιρωςθ του εκςυγχρονιςμοφ τθσ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ των δθμοςίων ςυμβάςεων ςτο 
πλαίςιο ανάπτυξθσ νζων τεχνικϊν ανάκεςθσ, ανάπτυξθσ εργαλείων ΤΡΕ για τθ διαχείριςθ των 
δθμοςίων ςυμβάςεων και εφαρμογισ νζων τεχνικϊν εργαλείων ςτο ςφςτθμα των δθμοςίων 
ςυμβάςεων 

3. Υποςτιριξθ πολιτικϊν “Ευρϊπθ 2020”, ενίςχυςθ του ανταγωνιςμοφ και οικονομικι ςφγκλιςθ 
4. Ανάπτυξθ και εφαρμογι των αρχϊν τθσ καλισ διακυβζρνθςθσ. 
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ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ & ΣΟΙΧΟΙ 
 

 

 

Το ςχζδιο ςτρατθγικισ για τθν αναμόρφωςθ και βελτίωςθ του ςυςτιματοσ των δθμοςίων ςυμβάςεων το 
οποίο, με βάςθ το όραμα, δομείται ςε τζςςερισ (4) ςτρατθγικζσ κατευκφνςεισ εκςυγχρονιςμοφ και 
ενίςχυςθσ των κεςμϊν και των ικανοτιτων, ςτισ οποίεσ εμπίπτουν οι ειδικότεροι ςτόχοι που πρζπει να 
επιτευχκοφν, όπωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτθ ςυνζχεια.  

Το Στρατθγικό Σχζδιο Δράςθσ που περιλαμβάνεται ςτο Μζροσ Β του παρόντοσ, εξειδικεφει τουσ 
ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ μζςω δεςμϊν δράςεων που ςχεδιάηονται προσ υλοποίθςθ για τθν πενταετία 2016-
2020, και για κάκε δράςθ προγραμματίηεται θ ανάλθψθ ςυγκεκριμζνων μζτρων. 
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Α. Αποτελεςματικι εφαρμογι κανόνων δικαίου - Απλοποίθςθ 
κεςμικοφ πλαιςίου  

 

 

A.1 - Ολοκλιρωςθ νομοκετικισ μεταρρφκμιςθσ - Τιοκζτθςθ κανόνων ενωςιακοφ δικαίου 
(ενςωμάτωςθ νζων οδθγιϊν)  

Το νζο νομοκετικό πλαίςιο κα ρυκμίηει με ενιαίο τρόπο τθν ςφναψθ δθμοςίων ζργων, προμθκειϊν και 
υπθρεςιϊν ανεξαρτιτωσ του είδουσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ/ανακζτοντοσ φορζα. Κα απλοποιεί, 
εκςυγχρονίηει και κακιςτά πιο ευζλικτεσ τισ διαδικαςίεσ ανάκεςθσ, κα καταργεί όλα τα προθγοφμενα 
ειδικά κακεςτϊτα ανάκεςθσ και εκτζλεςθσ, διαςφαλίηοντασ ταυτόχρονα τθν ομαλι μετάβαςθ ςτο νζο 
κακεςτϊσ, θ οποία είναι απολφτωσ αναγκαία για τθν εμπζδωςθ και τθν υλοποίθςθ τθσ μεταρρφκμιςθσ.  

Επίςθσ κα ενςωματϊνει τισ ρυκμίςεισ των νζων Οδθγιϊν 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και 
Συμβουλίου ςχετικά με τισ ςυμβάςεισ παραχϊρθςθσ, 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και 
Συμβουλίου ςχετικά με τισ δθμόςιεσ προμικειεσ και 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και 
Συμβουλίου ςχετικά με τισ προμικειεσ φορζων που δραςτθριοποιοφνται ςτουσ τομείσ του φδατοσ, τθσ 
ενζργειασ, των μεταφορϊν και των ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν, και κα διαςφαλίηει τθν πλιρθ εναρμόνιςθ 
των ρυκμίςεων τθσ εςωτερικισ ζννομθσ τάξθσ με το ενωςιακό κεκτθμζνο.  

Με το νζο Νόμο κα διαςφαλίηεται θ επιδίωξθ των βαςικϊν ςτόχων τθσ νομοκετικισ παρζμβαςθσ, ιτοι θ 
ειςαγωγι ςαφϊν και αποτελεςματικϊν ρυκμίςεων πλαιςίου που κατοχυρϊνουν ςτο μζγιςτο βακμό τθ 
διαφάνεια και τθν ίςθ μεταχείριςθ, προάγουν τον γνιςιο και ελεφκερο ανταγωνιςμό, εξαςφαλίηουν τθν 
επίτευξθ τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ κόςτουσ/ποιότθτασ και εγγυϊνται τθν αποτροπι και καταςτολι 
φαινομζνων διαφκοράσ κατά τθν ςφναψθ και τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων παραχϊρθςθσ, ενϊ παράλλθλα 
παρζχουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ και τουσ ανακζτοντεσ φορείσ τθν αναγκαία, πλθν όμωσ ελεγχόμενθ 
ευελιξία για τον κακοριςμό των όρων που διζπουν τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ εκάςτοτε ςφμβαςθσ 
παραχϊρθςθσ, ανάλογα με τθν φφςθ και τθν ζκταςθ του αντικειμζνου αυτισ, τον τρόπο χρθματοδότθςθσ 
και τισ ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

Α.2 - Εφαρμογι αποτελεςματικοφ ςυςτιματοσ παροχισ ζννομθσ προςταςίασ  

Μία βαςικι παράμετροσ μίασ επιτυχθμζνθσ πολιτικισ δθμοςίων ςυμβάςεων είναι θ δθμιουργία ενόσ 
ςυςτιματοσ αποτελεςματικισ ζννομθσ προςταςίασ. Στόχοσ θ εγκακίδρυςθ διαδικαςιϊν που κα 
διαςφαλίηουν από τθ μία μεριά το δικαίωμα των ςυμμετεχόντων ςτθ δικαςτικι προςταςία και από τθν 
άλλθ τισ δεδομζνεσ ανάγκεσ του ελλθνικοφ κράτουσ και κατ’ επζκταςθ των πολιτϊν τθσ χϊρασ, για ταχεία 
και χωρίσ αδικαιολόγθτο διοικθτικό και οικονομικό κόςτοσ ολοκλιρωςθ των διαδικαςιϊν.  

Θ Οδθγία 2007/66/ΕΚ ζχει μεταφερκεί ςτο ελλθνικό δίκαιο ιδθ από το 2010 και ςτοχεφει ςτθν ταχεία και 
αποτελεςματικι επίλυςθ των διαφορϊν που ανακφπτουν ςτισ διαγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ των δθμοςίων 
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ςυμβάςεων. Επιτρζπει δε τόςο τθν προςφυγι ςτθν κλαςικι δικαςτικι απονομι δικαιοςφνθσ, όςο και τθν 
προςφυγι ςε εξωδικαςτικά μζςα, άλλωσ ςε εναλλακτικοφσ τρόπουσ επίλυςθσ των διαφορϊν. Αξιολόγθςθ 
τθσ οικονομικισ αποδοτικότθτασ και αποτελεςματικότθτασ του προδικαςτικοφ ςυςτιματοσ ςτισ δθμόςιεσ 
ςυμβάςεισ ςτα κράτθ μζλθ πραγματοποιικθκε από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι (DG Markt) τον Απρίλιο του 
201532. 

Κακϊσ το δίκαιο των δθμοςίων ςυμβάςεων είναι ιδιαίτερα δυναμικό, οι διαφορζσ που αναφφονται ςτο 
πλαίςιο των διαγωνιςτικϊν διαδικαςιϊν δεν επιλφονται εφκολα με τθν απλι εφαρμογι των κανόνων 
δικαίου ςτο πλαίςιο τθσ δικαςτικισ απονομισ δικαιοςφνθσ, που ακολουκεί αυςτθρά τθν αρχι τθσ 
τυπικότθτασ.  

Ραρά τα πλεονεκτιματά τουσ, πολλά κράτθ εμφανίηονται φειδωλά ςτθ χριςθ εναλλακτικϊν τρόπων 
επίλυςθσ διαφορϊν ςτο δθμόςιο δίκαιο και κατά ςυνζπεια ςτο πλαίςιο των δθμοςίων ςυμβάςεων.  

Θ Ελλάδα αποτελεί χαρακτθριςτικό παράδειγμα: εκτόσ από το περιοριςμζνθσ ςθμαςίασ προκαταρκτικό 
ςτάδιο εξζταςθσ των προςφυγϊν από τισ διοικθτικζσ επιτροπζσ ενςτάςεων, ςχεδόν όλεσ οι διαφορζσ 
οδθγοφνται ςτα αρμόδια δικαςτιρια.  

Στο πλαίςιο τθσ νζασ εκνικισ ςτρατθγικισ και με κφριο ςτόχο τθν επίτευξθ ταχφτθτασ και 
αποτελεςματικότθτασ, κρίνεται επιβεβλθμζνθ θ εκμετάλλευςθ των πλεονεκτθμάτων των εναλλακτικϊν 
τρόπων επίλυςθσ των διαφορϊν ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ. Στθν τελευταία αυτι περίπτωςθ το όργανο που 
κα επωμιςτεί τθν ευκφνθ επίλυςθσ των διαφορϊν ςε πρϊτο βακμό πρζπει να είναι ανεξάρτθτο από τθν 
ανακζτουςα αρχι και θ απόφαςι του να είναι προςβλθτι είτε ςτο δικαςτιριο, είτε ςε δευτεροβάκμιο 
ανεξάρτθτο όργανο. 

 

 

                                                      
32

 Final Study Report, Economic efficiency and legal effectiveness of review and remedies procedures for public contracts, April 
2015. 
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Β. Εκςυγχρονιςμόσ τθσ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ Δθμοςίων 
υμβάςεων  

 

 

Ο τρόποσ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ των δθμοςίων ςυμβάςεων αποτελεί ςθμαντικι παράμετρο προσ 
τθν κατεφκυνςθ εκςυγχρονιςμοφ βαςικϊν δομϊν και απλοποίθςθσ επιχειρθςιακϊν διαδικαςιϊν. 
Διακρίνονται δφο (2) επιμζρουσ ςτόχοι, για τθν επίτευξθ των οποίων κα πρζπει να ςχεδιαςτοφν 
ςυγκεκριμζνεσ δζςμεσ δράςεων. 

 

Β.1 - Ανάπτυξθ νζων τεχνικϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων  

Θ κακιζρωςθ ενόσ αποτελεςματικοφ και αξιόπιςτου ςυςτιματοσ δθμόςιων ςυμβάςεων κα πρζπει να 
επικεντρωκεί όχι μόνο ςτθν προςαρμογι τθσ νομοκεςίασ, ζτςι ϊςτε να ςυνάδει με τισ νζεσ Οδθγίεσ τθσ 
Ε.Ε., αλλά και ςτθν ενίςχυςθ τθσ ικανότθτασ εφαρμογισ των ανακετουςϊν αρχϊν / ανακζτοντων φορζων, 
ςε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, και τθ μείωςθ των διοικθτικϊν βαρϊν για τισ επιχειριςεισ και τουσ 
πολίτεσ που εμπλζκονται ςε αυτό. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ / ανακζτοντεσ φορείσ είναι αυτοί που κα πρζπει 
να αντιμετωπίςουν τισ επιπτϊςεισ των νζων νομοκετικϊν διατάξεων για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ. Βαςικι 
προχπόκεςθ για τθν ενίςχυςθ τθσ ικανότθτασ εφαρμογισ τουσ είναι οι ανακζτουςεσ αρχζσ / ανακζτοντεσ 
φορείσ να διακζτουν επαρκείσ ανκρϊπινουσ πόρουσ - από τθν άποψθ του πλικουσ και τθσ κάλυψθσ του 
γνωςτικοφ αντικειμζνου.  

Σθμαντικό ρόλο ςτθν απλοποίθςθ των διαδικαςιϊν κατζχουν οι ςυγκεντρωτικζσ αγορζσ μζςω των 
Κεντρικϊν Αρχϊν Αγορϊν. Ρροκειμζνου να επιτευχκοφν τα προςδοκϊμενα οφζλθ του ςυςτιματοσ των 
ςυγκεντρωτικϊν αγορϊν, όπωσ θ επίτευξθ οικονομιϊν κλίμακασ και θ μείωςθ του διοικθτικοφ βάρουσ, 
πρζπει να ςυςτακοφν νζεσ κεντρικζσ αρχζσ αγορϊν και να διαςφαλιςτεί ότι αξιοποιοφνται οι ευκαιρίεσ για 
ενοποίθςθ τθσ ηιτθςθσ ςτο πλαίςιο των δθμόςιων φορζων (κοινζσ αγορζσ). Με τον τρόπο αυτό κα 
μειωκεί ο αρικμόσ των διαγωνιςμϊν δθμόςιων ςυμβάςεων που λαμβάνουν χϊρα, κακϊσ μία ανακζτουςα 
αρχι κα προμθκεφεται αγακά και υπθρεςίεσ χρθςιμοποιϊντασ μια προκιρυξθ, προκειμζνου να 
ικανοποιιςει ανάγκεσ που υπερβαίνουν τθ δικι τθσ ηιτθςθ ι για λογαριαςμό περιςςότερων φορζων. Τα 
κριτιρια ςφςταςθσ των Κεντρικϊν Αρχϊν Αγορϊν, ο μθχανιςμόσ ςφςταςθσ και ο τρόποσ λειτουργίασ τουσ 
κα πρζπει να είναι αποτζλεςμα μελζτθσ, θ οποία κα λαμβάνει υπόψθ τθν εξοικονόμθςθ χρόνου, αλλά και 
των ανκρϊπινων και οικονομικϊν πόρων των ανακετουςϊν αρχϊν. Για τθν αποτελεςματικότθτα τθσ 
λειτουργίασ των Κεντρικϊν Αρχϊν Αγορϊν κα πρζπει να ζχει ενδυναμωκεί θ διαχειριςτικι τουσ επάρκεια, 
αλλά και να ζχουν ενιςχυκεί οι δομζσ που αναλαμβάνουν τθ ςφνταξθ προδιαγραφϊν, το ςχεδιαςμό και 
τθν κοςτολόγθςθ των ζργων. 

Βαςικό εργαλείο ςυγκεντρωτικϊν αγορϊν αποτελοφν οι ςυμφωνίεσ πλαίςιο, οι οποίεσ μποροφν να 
εκτελοφνται μεταξφ ι εντόσ των δθμόςιων φορζων. Θ ςυμφωνία πλαίςιο μπορεί να εξαςφαλίςει τθν 
απαιτοφμενθ ευελιξία και ταχφτθτα ςτισ διαδικαςίεσ ανάκεςθσ των δθμοςίων ςυμβάςεων, παρζχει δε τθ 
δυνατότθτα εξοικονόμθςθσ χρόνου και κόςτουσ και βελτίωςθσ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων 
υπθρεςιϊν. Θ ςυμφωνία πλαίςιο μπορεί να εφαρμοςτεί ςε όλα τα είδθ ςυμβάςεων (προμικειεσ, 
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υπθρεςίεσ, ζργα). Δεν ςθμαίνει όμωσ ότι είναι και θ πλζον ενδεδειγμζνθ μζκοδοσ για τθν ανάκεςθ όλων 
των δθμοςίων ςυμβάςεων. Για τον λόγο αυτό πρζπει να προθγθκεί μελζτθ αξιολόγθςθσ τθσ 
καταλλθλότθτασ τθσ ςυμφωνίασ πλαίςιο για τθν αγορά των ςυγκεκριμζνων προϊόντων, ζργων ι 
υπθρεςιϊν, λαμβάνοντασ υπόψθ τα πλεονεκτιματα και τα μειονεκτιματα αυτισ ςε ςχζςθ με τισ ςυνκικεσ 
τθσ ςυγκεκριμζνθσ αγοράσ ςτθν οποία απευκφνονται.  

Εκτόσ από τθν προϊκθςθ τθσ ςυμφωνίασ πλαίςιο για τθν επίτευξθ οικονομιϊν κλίμακασ ςτισ 
ςυγκεντρωτικζσ αγορζσ, προτείνεται θ ενεργοποίθςθ και άλλων  ςφγχρονων τεχνικϊν και εργαλείων, οι 
οποίεσ παρζχουν δυνατότθτεσ βελτίωςθσ και απλοποίθςθσ των διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων 
ςυμβάςεων, τόςο για τισ ανακζτουςεσ αρχζσ / ανακζτοντεσ φορείσ, όςο και για τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 

Το δυναμικό ςφςτθμα αγορϊν αποτελεί ζνα ευζλικτο εργαλείο και προκρίνεται για αγορζσ τρζχουςασ 
χριςθσ των οποίων τα χαρακτθριςτικά, όπωσ είναι γενικά διακζςιμα ςτθν αγορά, ικανοποιοφν τισ ανάγκεσ 
τθσ ανακζτουςασ αρχισ / ανακζτοντοσ φορζα. Το δυναμικό ςφςτθμα αγορϊν λειτουργεί ωσ μια εξ 
ολοκλιρου θλεκτρονικι διαδικαςία και είναι ανοικτό κακ’όλθ τθν περίοδο ιςχφοσ του ςε κάκε οικονομικό 
φορζα που πλθροί τα κριτιρια επιλογισ. Λαμβάνοντασ υπόψθ τθ μζχρι τϊρα περιοριςμζνθ χριςθ των 
δυναμικϊν ςυςτθμάτων αγορϊν λόγω πολυπλοκότθτασ, με τισ καινοφριεσ Οδθγίεσ επιχειρικθκε θ 
απλοφςτευςθ των ςχετικϊν ρυκμίςεων προκειμζνου οι ανακζτουςεσ αρχζσ / ανακζτοντεσ φορείσ να 
αξιοποιιςουν πλιρωσ τισ δυνατότθτεσ που προςφζρει το μζςο αυτό. Ρροσ το ςκοπό αυτό προβλζφκθκε, 
μεταξφ άλλων, ότι για τα δυναμικά ςυςτιματα αγορϊν οι ανακζτουςεσ αρχζσ / ανακζτοντεσ φορείσ 
ακολουκοφν τουσ κανόνεσ τθσ κλειςτισ διαδικαςίασ. 

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να χρθςιμοποιοφν θλεκτρονικοφσ πλειςτθριαςμοφσ, ςτουσ οποίουσ 
παρουςιάηονται νζεσ, μειωμζνεσ τιμζσ και/ι νζεσ αξίεσ όςον αφορά οριςμζνα ςτοιχεία των προςφορϊν. 
Για τον ςκοπό αυτόν, οι ανακζτουςεσ αρχζσ διοργανϊνουν τον θλεκτρονικό πλειςτθριαςμό με τθ μορφι 
επαναλθπτικισ θλεκτρονικισ διαδικαςίασ, διεξαγόμενθσ ζπειτα από προκαταρκτικι πλιρθ αξιολόγθςθ 
των προςφορϊν, θ οποία επιτρζπει τθν ταξινόμθςι τουσ με βάςθ αυτόματεσ μεκόδουσ αξιολόγθςθσ.  

Οι θλεκτρονικοί κατάλογοι είναι ζνασ μορφότυποσ για τθν παρουςίαςθ των προςφορϊν και τθν οργάνωςθ 
των πλθροφοριϊν κατά τρόπο ο οποίοσ είναι κοινόσ για όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ και προςφζρεται για 
θλεκτρονικι επεξεργαςία. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ / ανακζτοντεσ φορείσ κα πρζπει να μποροφν να 
απαιτοφν θλεκτρονικοφσ καταλόγουσ ςε όλεσ τισ διακζςιμεσ διαδικαςίεσ όπου απαιτείται θ χριςθ 
θλεκτρονικϊν μζςων επικοινωνίασ. Θ χριςθ των θλεκτρονικϊν καταλόγων για οριςμζνα είδθ δθμοςίων 
ςυμβάςεων μπορεί να καταςτεί υποχρεωτικι. 

Είναι επιτακτικι θ ανάγκθ να παραςχεκεί ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ μεγαλφτερθ ευελιξία για τθν επιλογι 
διαδικαςίασ προμικειασ που να προβλζπει διαπραγματεφςεισ. Εκτενζςτερθ χριςθ των διαδικαςιϊν 
αυτϊν είναι, εξάλλου, πικανό να αυξιςει τισ διαςυνοριακζσ ςυναλλαγζσ, κακϊσ θ αξιολόγθςθ ζδειξε ότι οι 
ςυμβάςεισ που ανατίκενται μζςω διαδικαςίασ με διαπραγμάτευςθ και προθγοφμενθ δθμοςίευςθ, ζχουν 
ιδιαίτερα υψθλό ποςοςτό επιτυχίασ διαςυνοριακϊν προςφορϊν. Τα κράτθ μζλθ κα πρζπει να μποροφν να 
προβλζπουν τθ χριςθ τθσ ανταγωνιςτικισ διαδικαςίασ με διαπραγμάτευςθ ι του ανταγωνιςτικοφ 
διαλόγου ςε διάφορεσ περιπτϊςεισ όπου οι ανοικτζσ ι οι κλειςτζσ διαδικαςίεσ χωρίσ διαπραγμάτευςθ δεν 
είναι πικανό να οδθγιςουν ςε ικανοποιθτικά αποτελζςματα. Υπενκυμίηεται ότι θ χριςθ του 
ανταγωνιςτικοφ διαλόγου ζχει αυξθκεί ςθμαντικά τα τελευταία χρόνια από τθ ςκοπιά τθσ αξίασ των 
ςυμβάςεων. Ζχει αποδειχκεί χριςιμθ ςε περιπτϊςεισ που οι ανακζτουςεσ αρχζσ δεν είναι ςε κζςθ να 
ορίςουν τα μζςα που κα μποροφςαν να ικανοποιιςουν τισ ανάγκεσ τουσ ι να εκτιμιςουν τι μπορεί να 
προςφζρει θ αγορά ωσ τεχνικζσ, χρθματοδοτικζσ ι νομικζσ λφςεισ. Θ κατάςταςθ αυτι μπορεί να 
παρουςιαςτεί ιδίωσ ςτισ περιπτϊςεισ που αφοροφν καινοτόμα ζργα, εκτζλεςθ ςθμαντικϊν ζργων 
υποδομισ ολοκλθρωμζνων μεταφορϊν, μεγάλα δίκτυα πλθροφορικισ ι ζργα που απαιτοφν περίπλοκθ 
και διαρκρωμζνθ χρθματοδότθςθ. Κατά περίπτωςθ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ κα πρζπει να ενκαρρφνονται 
να ορίηουν επικεφαλισ του ςχεδίου κατά τθ διαδικαςία ανάκεςθσ, για τθν εξαςφάλιςθ καλισ ςυνεργαςίασ 
μεταξφ των οικονομικϊν φορζων και τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

Θ ανταγωνιςτικι διαδικαςία με διαπραγμάτευςθ κα πρζπει επίςθσ να είναι δυνατι ςε περιπτϊςεισ όπου 
μια ανοικτι ι μια κλειςτι διαδικαςία ζχει αποφζρει μόνο αντικανονικζσ ι απαράδεκτεσ προςφορζσ. Στισ 
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περιπτϊςεισ αυτζσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ κα πρζπει να μποροφν να διεξάγουν διαπραγματεφςεισ με 
ςκοπό τθ λιψθ κανονικϊν και αποδεκτϊν προςφορϊν. 

Θ ζρευνα και θ καινοτομία, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ οικολογικισ και τθσ κοινωνικισ καινοτομίασ, 
ςυγκαταλζγονται ςτουσ βαςικοφσ μοχλοφσ τθσ μελλοντικισ ανάπτυξθσ και ζχουν τοποκετθκεί ςτο 
επίκεντρο τθσ ςτρατθγικισ «Ευρϊπθ 2020» για ζξυπνθ, βιϊςιμθ και χωρίσ αποκλειςμοφσ ανάπτυξθ. Οι 
δθμόςιεσ αρχζσ κα πρζπει να κάνουν τθ βζλτιςτθ ςτρατθγικι χριςθ των δθμόςιων ςυμβάςεων ν για τθν 
ενκάρρυνςθ τθσ καινοτομίασ. Θ αγορά καινοτόμων αγακϊν, ζργων και υπθρεςιϊν είναι βαςικι ςτθ 
βελτίωςθ τθσ αποδοτικότθτασ και τθσ ποιότθτασ των δθμόςιων υπθρεςιϊν, αντιμετωπίηοντασ ταυτόχρονα 
ςθμαντικζσ κοινωνικζσ προκλιςεισ. Συνειςφζρει ςτθν επίτευξθ τθσ βζλτιςτθσ οικονομικισ απόδοςθσ για το 
δθμόςιο χριμα, και αποφζρει ευρφτερα οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφζλθ από τθν άποψθ 
τθσ δθμιουργίασ νζων ιδεϊν, τθσ μετουςίωςισ τουσ ςε καινοτόμα προϊόντα και υπθρεςίεσ, και, κατά 
ςυνζπεια, τθσ προϊκθςθσ τθσ αειφόρου οικονομικισ ανάπτυξθσ. 

Πταν θ ανάγκθ για τθν ανάπτυξθ καινοτόμου προϊόντοσ, υπθρεςίασ ι ζργου και θ επακόλουκθ απόκτθςθ 
των αγακϊν, υπθρεςιϊν ι ζργων που προκφπτουν δεν μπορεί να καλυφκεί με λφςεισ ιδθ διακζςιμεσ ςτθν 
αγορά, οι ανακζτουςεσ αρχζσ κα πρζπει να ζχουν πρόςβαςθ ςε ειδικι διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ςτο 
πλαίςιο εφαρμογισ τθσ οδθγίασ 2014/24/EU. Θ ειδικι αυτι διαδικαςία κα πρζπει να επιτρζπει ςτισ 
ανακζτουςεσ αρχζσ να ςυγκροτοφν μια μακροπρόκεςμθ ςφμπραξθ καινοτομίασ για τθν ανάπτυξθ και τθν 
επακόλουκθ απόκτθςθ νζων, καινοτόμων προϊόντων, υπθρεςιϊν ι ζργων, εφόςον τα εν λόγω καινοτόμα 
προϊόντα, υπθρεςίεσ ι ζργα μποροφν να παραδοκοφν ςτα ςυμφωνθκζντα επίπεδα επιδόςεων και το 
ςυμφωνθκζν κόςτοσ, χωρίσ ανάγκθ χωριςτισ διαδικαςίασ προμικειασ για τθν αγορά. Θ ςφμπραξθ 
καινοτομίασ κα πρζπει να βαςίηεται ςτουσ διαδικαςτικοφσ κανόνεσ που εφαρμόηονται ςτθν ανταγωνιςτικι 
διαδικαςία με διαπραγμάτευςθ και οι ςυμβάςεισ να ανατίκενται με βάςθ αποκλειςτικά τθν καλφτερθ 
αναλογία τιμισ- ποιότθτασ· πρόκειται για το αςφαλζςτερο κριτιριο ςφγκριςθσ προςφορϊν για καινοτόμεσ 
λφςεισ. Είτε πρόκειται για πολφ μεγάλα ζργα είτε για μικρότερα καινοτόμα ζργα, θ ςφμπραξθ καινοτομίασ 
κα πρζπει να είναι δομθμζνθ κατά τρόπο ϊςτε να μπορεί να ενεργοποιιςει τθν απαραίτθτθ ηιτθςθ τθσ 
αγοράσ, παρζχοντασ κίνθτρα για τθν ανάπτυξθ μιασ καινοτόμου λφςθσ χωρίσ ςτεγανοποίθςθ τθσ αγοράσ. 
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Β.2 - Ανάπτυξθ εργαλείων ΣΠΕ για τθ διαχείριςθ δθμοςίων ςυμβάςεων  

 

 

Ρθγι: e-Procurement Uptake Final Report 

 

Ο όροσ "e-Procurement" αναφζρεται ςτθ χριςθ των θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν από οργανιςμοφσ του 
δθμόςιου τομζα κατά τθν αγορά προμθκειϊν και υπθρεςιϊν ι διαγωνιςμϊν δθμοςίων ζργων. Ακολουκεί 
τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςυμβάςεων με τισ ακόλουκεσ φάςεισ: πριν-τθν-ανάκεςθ, μετά-τθν-ανάκεςθ και 
οριηόντια-φάςθ, που περιλαμβάνουν τισ ακόλουκεσ βαςικζσ διαδικαςίεσ: 

 Ρριν-τθν-ανάκεςθ: e-Σχεδιαςμόσ / e-Ρροετοιμαςία, e-Ειδοποίθςθ, e-Ρρόςβαςθ, e- Υποβολι, e-
Αξιολόγθςθ και e-Ανάκεςθ 

 Μετά-τθν-ανάκεςθ: e-Κατάλογοσ, e-Ραραγγελία, e-Τιμολόγθςθ και e-Ρλθρωμι 

 Οριηόντια-φάςθ: e-Αρχειοκζτθςθ. 

 

e-Procurement: Χριςθ των θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν από οργανιςμοφσ του δθμόςιου τομζα κατά 
τθν αγορά προμθκειϊν και υπθρεςιϊν ι διαγωνιςμϊν δθμοςίων ζργων 

Πριν-τθν-Ανάκεςθ 

(e-Tendering) 

e-Σχεδιαςμόσ  
e-Ρροετοιμαςία 

Θ θλεκτρονικι υποβολι του ςχεδιαςμοφ και των οροςιμων 
και θλεκτρονικι παρακολοφκθςθ των επιτευγμάτων. 

e-Ειδοποίθςθ Θ επίςθμθ δθμοςίευςθ των προκθρφξεων, όπωσ 
προκαταρκτικζσ προκθρφξεισ, προκθρφξεισ ςυμβάςεων ι 
προκθρφξεισ ανάκεςθσ ςφμβαςθσ, ςτισ διαδικτυακζσ 
πλατφόρμεσ. 
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e-Ρρόςβαςθ Θ δθμοςίευςθ όλων των αναγκαίων εγγράφων που 
ςχετίηονται με τθν προμικεια ςτο διαδίκτυο, κακιςτϊντασ τα 
διακζςιμα για download. Αυτό αφορά μόνο τα γενικά 
ζγγραφα, και όχι τα ζγγραφα που ζνασ ςυγκεκριμζνοσ 
οικονομικόσ φορζασ μπορεί να απαιτιςει (θλεκτρονικζσ 
βεβαιϊςεισ και πιςτοποιθτικά, π.χ. φορολογικι 
ενθμερότθτα). 

e- Υποβολι Θ διαδικαςία υποβολισ προςφορϊν ςε ανακζτουςεσ αρχζσ 
με θλεκτρονικά μζςα, και οτιδιποτε άλλο μπορεί να λάβουν 
οι ανακζτουςεσ αρχζσ θλεκτρονικά μετά το άνοιγμα των 
προςφορϊν. 

e-Δικαιολογθτικά Θ χριςθ των εγγράφων προεπιλογισ με τθ βοικεια 
θλεκτρονικϊν μζςων, θ οποία επιτρζπει τθν 
αυτοματοποίθςθ, τθν απλοποίθςθ, τθ διαφάνεια και τθν 
παρακολοφκθςθ των προςόντων ενόσ προμθκευτι κατά τθ 
διαδικαςία προεπιλογισ και τθν υποβολι προςφορϊν. 

e-Αξιολόγθςθ Ο μερικόσ (π.χ. υποςτιριξθ λιψθσ αποφάςεων) ι πλιρθσ 
αυτοματιςμόσ τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν. Ρλιρωσ 
αυτοματοποιθμζνθ αξιολόγθςθ είναι, εξ οριςμοφ, δυνατι 
μόνο εάν τα κριτιρια αξιολόγθςθσ είναι εντελϊσ ποςοτικά 
(δθλαδι δεν απαιτεί υποκειμενικι εκτίμθςθ) και ςαφϊσ 
κακοριςμζνα. 

e-Ανάκεςθ Θ τυποποίθςθ και θ ανακοίνωςθ του αποτελζςματοσ ςτουσ 
υποψθφίουσ με τθ χριςθ θλεκτρονικϊν μζςων. 

e-Δθμοπραςία Μία θλεκτρονικι ςυναλλαγι μεταξφ δθμοςίων φορζων και 
υποψθφίων, που λαμβάνει χϊρα ςε μια θλεκτρονικι αγορά. 
Οι θλεκτρονικζσ αγορζσ αναφζρονται ςε μορφζσ των 
δικτυωμζνων επιχειριςεων όπου πολλαπλοί προμθκευτζσ 
(πλειοδότεσ) και οι πελάτεσ (δθμόςιοι φορείσ) επικοινωνοφν 
θλεκτρονικά για οικονομικοφσ ςκοποφσ. 

Μετά-τθν-
ανάκεςθ 

e-Αίτθμα Οι αιτιςεισ για προςφορζσ που αποςτζλλονται μζςω 
θλεκτρονικισ πλατφόρμασ. Ζνα e-Αίτθμα είναι μια 
πρόςκλθςθ, μζςω μιασ διαδικαςίασ υποβολισ προςφορϊν, 
με θλεκτρονικά μζςα, από ζνα δθμόςιο οργανιςμό που 
ενδιαφζρεται για τθν προμικεια αγακϊν, ι υπθρεςιϊν, προσ 
τουσ δυνθτικοφσ προμθκευτζσ / υποψθφίουσ να υποβάλουν 
τισ προτάςεισ τουσ. 

e-Κατάλογοσ Θλεκτρονικά ζγγραφα που καταρτίηονται από τουσ 
προμθκευτζσ και περιγράφουν τα προϊόντα και τισ υπθρεςίεσ 
και τισ τιμζσ με δομθμζνο τρόπο. Από τεχνικισ άποψθσ, 
μποροφν να λάβουν ςχεδόν οποιαδιποτε μορφι, από τα 
γενικά ζγγραφα κειμζνου (π.χ. ςε μορφι PDF ι MS Word) 
ζωσ πολφ-τυποποιθμζνεσ μορφζσ XML οι οποίεσ μποροφν 
ακόμα να υποβλθκοφν ςε επεξεργαςία αυτόματα με ζνα 
ςυςτθματικότερο τρόπο ςε οριςμζνα ςυςτιματα e-
procurement. 
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e-Ραραγγελία Θ τοποκζτθςθ των παραγγελιϊν ςε απευκείασ ςφνδεςθ 
(μεταξφ άλλων μζςω τθσ χριςθσ του e-Καταλόγου), 
ενθμερϊνοντασ αυτόματα ζναν προμθκευτι για τθν 
πρόκεςθ αγοράσ αγακϊν, υπθρεςιϊν ι ζργων. 

e-Τιμολόγθςθ Θ αυτοματοποιθμζνθ διαδικαςία ζκδοςθσ, αποςτολισ, 
λιψθσ και επεξεργαςίασ τιμολογίων και ςτοιχείων χρζωςθσ 
με θλεκτρονικά μζςα. 

e-Ρλθρωμι Κάκε ψθφιακι οικονομικι κίνθςθ που αφορά τθ μεταφορά 
νομίςματοσ μεταξφ μιασ ανακζτουςασ αρχισ και ενόσ 
προμθκευτι για ςυμβάςεισ δθμοςίων ζργων. 

Οριηόντια-φάςθ e-Αρχειοκζτθςθ Online αρχειοκζτθςθ δεδομζνων και πρόςβαςθ ςε 
θλεκτρονικά ζγγραφα. 

Ρθγι: e-Procurement Uptake Final Report 

 

Το e-procurement μπορεί να απλοποιιςει ςθμαντικά τον τρόπο ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, να 
μειϊςει τθ ςπατάλθ και να επιτφχει καλφτερα αποτελζςματα ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ (χαμθλότερθ τιμι, 
καλφτερθ ποιότθτα) τονϊνοντασ τθν αφξθςθ του ανταγωνιςμοφ ςτθν ενιαία αγορά. Μπορεί επίςθσ να 
ςυμβάλει ςτθν αντιμετϊπιςθ δφο εκ των πλζον ςθμαντικϊν προκλιςεων που αντιμετωπίηει θ ευρωπαϊκι 
οικονομία ςιμερα: τθν ανάγκθ μεγιςτοποίθςθσ τθσ αποτελεςματικότθτασ των δθμόςιων δαπανϊν ςτο 
πλαίςιο των δθμοςιονομικϊν περιοριςμϊν και τθν ανάγκθ εξεφρεςθσ νζων πθγϊν οικονομικισ ανάπτυξθσ. 

 

Ρθγι: Smarter, Faster, Better eGovernment – 8th eGovernment Benchmark Measurement, Capgemini, 2009. p.22 

 

Οι θλεκτρονικζσ διαδικαςίεσ ζχουν να προςφζρουν πολλά οικονομικά οφζλθ. Με τισ θλεκτρονικζσ 
δθμόςιεσ ςυμβάςεισ μπορεί να απλοποιθκεί ο τρόποσ διεξαγωγισ των δθμόςιων προμθκειϊν, να 
περιοριςτοφν οι απϊλειεσ (ςε αγακά, υπθρεςίεσ και ζργα), να διαςφαλιςτεί καλφτερθ ποιότθτα 
υπθρεςιϊν ςε χαμθλότερεσ τιμζσ. Επίςθσ, μπορεί να απλοποιθκεί ςαφϊσ θ ηωι των επιχειριςεων, ιδίωσ 
των μικρϊν και μεςαίων επιχειριςεων (ΜΜΕ), με τθν ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ των διαγωνιςμϊν, με τθ 
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διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ και με τθ μείωςθ των εξόδων υποβολισ προςφορϊν (ταχυδρομικά ζξοδα, 
εκτυπϊςεισ, κ.λπ.). 

Οι εν λόγω διαδικαςίεσ επιτρζπουν τθ μεγιςτοποίθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των δθμοςίων δαπανϊν 
και τθν εξεφρεςθ νζων πθγϊν οικονομικισ ανάπτυξθσ. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ και οι ανακζτοντεσ φορείσ 
που ιδθ εφαρμόηουν τισ θλεκτρονικζσ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζχουν επιτφχει εξοικονόμθςθ από 5 ζωσ 20%. 
Το μζγεκοσ τθσ ςυνολικισ αγοράσ δθμοςίων ςυμβάςεων ςτθν ΕΕ εκτιμάται ςε πάνω από 2 
τριςεκατομμφρια ευρϊ, πράγμα που ςθμαίνει ότι κάκε εξοικονόμθςθ τθσ τάξθσ του 5% μπορεί να 
αντιςτοιχεί ςε οικονομία 100 διςεκατομμυρίων ευρϊ ετθςίωσ33. 

Επιπλζον, οι θλεκτρονικζσ διαδικαςίεσ προςφζρουν  πιο εφκολθ πρόςβαςθ ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, 
ιδίωσ ςτισ μικρζσ και μεςαίεσ επιχειριςεισ (ΜΜΕ), και μποροφν ςυνεπϊσ να ενιςχφςουν τον ανταγωνιςμό, 
τθν καινοτομία και τθν ανάπτυξθ ςτθν εςωτερικι αγορά. 

Θ εμπειρία δείχνει επίςθσ ότι το επενδυτικό κόςτοσ μπορεί γριγορα να αποςβεςτεί. Οι θλεκτρονικζσ 
δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζχουν επίςθσ ςθμαντικά περιβαλλοντικά οφζλθ εφόςον περιορίηονται θ κατανάλωςθ 
χαρτιοφ και οι μεταφορζσ, κακϊσ και θ ανάγκθ για δαπανθρό χϊρο αρχειοκζτθςθσ με τθν επακόλουκθ 
κατανάλωςθ ενζργειασ. Επομζνωσ, οι θλεκτρονικζσ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ αποφζρουν ταυτόχρονα 
οικονομικά και περιβαλλοντικά οφζλθ και ςυμβάλλουν ςτθν υλοποίθςθ του ςτόχου τθσ ενωςιακισ 
Στρατθγικισ «Ευρϊπθ 2020» περί αειφόρου ανάπτυξθσ. 

Ραρά το γεγονόσ ότι το e-Procurement ζχει ενςωματωκεί ςτθν εκνικι νομοκεςία όλων των κρατϊν μελϊν 
τθσ ΕΕ και το γεγονόσ ότι θ υποδομι και τα εργαλεία είναι, ςε γενικζσ γραμμζσ, ςε λειτουργία, θ 
Ευρωπαϊκι Επιτροπι εκτιμά ότι, κατά μζςο όρο, "λιγότερο από το 5% του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 
προμθκειϊν ςτα κράτθ μζλθ ανατίκεται μζςω θλεκτρονικϊν ςυςτθμάτων". Σιμερα, θ Ευρϊπθ βρίςκεται 
αντιμζτωπθ με ζνα ςθμαντικό χάςμα μεταξφ τθσ διακεςιμότθτασ και τθσ χριςθσ των λφςεων e-
Procurement, που επιτείνεται από το γεγονόσ ότι θ χριςθ των υπθρεςιϊν θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ 
είναι ςε γενικζσ γραμμζσ ςε ςθμαντικά υψθλότερο επίπεδο. Σφμφωνα με τθ Eurostat, θ μζςθ χριςθ των 
θλεκτρονικϊν δθμόςιων ςυμβάςεων από επιχειριςεισ ςτα 27 κράτθ μζλθ ζφκαςε μόλισ το 13% το 2010, 
ενϊ θ μζςθ χριςθ υπθρεςιϊν θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ ιταν υψθλότερο από το 80% το ίδιο ζτοσ. 

Ροια είναι τα φράγματα που εμποδίηουν τθν αφομοίωςθ του e-Procurement ςτθν Ευρϊπθ; Θ Ευρωπαϊκι 
Επιτροπι ζχει επιςθμάνει ότι οι ςθμαντικζσ διαφοροποιιςεισ ςτισ πλατφόρμεσ του e-Procurement και ςτα 
μοντζλα υπθρεςιϊν αποτελοφν ζνα βαςικό εμπόδιο για τθν ευρεία υιοκζτθςθ των θλεκτρονικϊν 
δθμόςιων ςυμβάςεων και ζνα ςθμαντικό εμπόδιο για τθ διαςυνοριακι ςυμμετοχι και τθ ςυμμετοχι των 
ΜΜΕ. Οι πλατφόρμεσ e-Procurement ςυχνά δεν είναι φιλικζσ προσ το χριςτθ, και θ προςπάκεια να 
αποκτιςουν πρόςβαςθ και να μάκουν πϊσ να τισ χρθςιμοποιοφν ςυνικωσ είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα, 
αναποτελεςματικι και απογοθτευτικι για τουσ οικονομικοφσ φορείσ από άλλεσ χϊρεσ. 

Θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι34 προβλζπει τθ κζςπιςθ διαφόρων δράςεων προκειμζνου να καταλιξει ςτο e-
procurement, όπωσ: 

Δθμιουργία αποτελεςματικοφ νομικοφ πλαιςίου: θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι με τισ νζεσ Οδθγίεσ για τισ 
δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ςτοχεφει ςτθν προϊκθςθ τθσ ανταλλαγισ πλθροφοριϊν και βζλτιςτων πρακτικϊν 
κακϊσ επίςθσ ςτθν ενίςχυςθ του ρόλου τθσ πλατφόρμασ e-Certis. Ρροκειμζνου να ςυμπλθρωκεί το εν 
λόγω νομικό πλαίςιο, θ Επιτροπι επικυμεί να βελτιϊςει τθ διαλειτουργικότθτα των λφςεων θλεκτρονικισ 
υπογραφισ, και προβαίνει ςε ανακεϊρθςθ του υφιςτάμενου πλαιςίου. 

Προϊκθςθ πρακτικϊν λφςεων βαςιηόμενων ςε βζλτιςτεσ πρακτικζσ: θ Επιτροπι υποςτθρίηει τθ κζςπιςθ 
μθ νομοκετικϊν δράςεων, όπωσ τθν εγκατάςταςθ τεχνολογίασ ΤΡΕ νζασ γενιάσ, προκειμζνου να 
απλουςτευτεί και να εκλογικευτεί θ διαδικαςία αγοράσ. Σε αυτό το πλαίςιο, μια ομάδα εμπειρογνωμόνων 
ζχει αναλάβει να διατυπϊνει ςυςτάςεισ που ςτοχεφουν ςτθν προϊκθςθ των βζλτιςτων ςυςτθμάτων 
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 Ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ ςτο Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο, το Συμβοφλιο, τθν Ευρωπαϊκι Οικονομικι και Κοινωνικι Επιτροπι 

και τθν Επιτροπι των Ρεριφερειϊν "Στρατθγικι για τισ θλεκτρονικζσ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ" (COM 2012) 179, 20.4.2012  
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θλεκτρονικϊν δθμοςίων ςυμβάςεων. Θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι ζχει δθμοςιεφςει επίςθσ τα αποτελζςματα 
μιασ ζρευνασ με ςτόχο τον εντοπιςμό και τθ διάδοςθ των βζλτιςτων πρακτικϊν ςε αυτόν τον τομζα35. 

τιριξθ ςτθν εγκατάςταςθ υποδομϊν για θλεκτρονικζσ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ: θ Επιτροπι ξεκίνθςε το 
πιλοτικό ζργο PEPPOL, το οποίο αποςκοπεί ςτθν εξεφρεςθ των αναγκαίων λφςεων διαλειτουργικότθτασ 
για τθ ςφνδεςθ των ιδθ υφιςτάμενων πλατφορμϊν θλεκτρονικϊν δθμοςίων ςυμβάςεων. Θ Επιτροπι 
προτίκεται να ςτθρίξει το εν λόγω ζργο μακροπρόκεςμα. Επίςθσ κα χρθματοδοτιςει τθν ανάπτυξθ τθσ 
υποδομισ των θλεκτρονικϊν δθμοςίων ςυμβάςεων χάρθ ςτθ Διευκόλυνςθ "Συνδζοντασ τθν Ευρϊπθ", με 
τθ βοικεια, ιδίωσ, των διαρκρωτικϊν ταμείων. 

Εκπόνθςθ ςτρατθγικισ διάδοςθσ: θ Επιτροπι επικυμεί να ενθμερϊςει τισ ανακζτουςεσ αρχζσ και τουσ 
προμθκευτζσ για τα οφζλθ των θλεκτρονικϊν ςυμβάςεων. Για τον ςκοπό αυτόν, υπολογίηει να ςτθριχτεί 
κυρίωσ ςτο δίκτυο «Europe Entreprise», κακϊσ και ςτισ περιφζρειεσ και πόλεισ τθσ Ευρϊπθσ, χάρθ ςε 
προγράμματα δικτφωςθσ όπωσ το INTERREG. Θ Επιτροπι κα οργανϊςει επίςθσ ετιςιο ςυνζδριο για τισ 
θλεκτρονικζσ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ για να διαςφαλίςει τθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν μεταξφ 
ενδιαφερομζνων όςον αφορά τισ εξελίξεισ που αφοροφν τισ θλεκτρονικζσ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ. 

Διαςφάλιςθ τθσ παρακολοφκθςθσ τθσ αφομοίωςθσ: για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ των 
θλεκτρονικϊν δθμοςίων ςυμβάςεων είναι απαραίτθτθ θ ανάπτυξθ δεικτϊν. Θ Επιτροπι προτίκεται, ωσ εκ 
τοφτου, να δθμιουργιςει θλεκτρονικά ςυςτιματα παρακολοφκθςθσ των δαπανϊν που αφοροφν τισ 
ςυμβάςεισ προμθκειϊν. 

Τπολογιςμόσ τθσ διεκνοφσ διάςταςθσ των θλεκτρονικϊν δθμοςίων ςυμβάςεων: πρζπει να κεςπιςτοφν 
κοινά διεκνι πρότυπα ϊςτε να διαςφαλίηεται καλφτερθ λειτουργία των δθμοςίων ςυμβάςεων. Για να 
επιτευχκεί αυτό, θ Επιτροπι προτίκεται να προωκιςει τουσ διεκνείσ ρυκμιςτικοφσ διαλόγουσ ςχετικά με 
τισ θλεκτρονικζσ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ. 

Συνολικά, το νομοκετικό και κανονιςτικό περιβάλλον ςτθν Ευρϊπθ είναι ευνοϊκό για τθν υλοποίθςθ 
θλεκτρονικϊν δθμοςίων ςυμβάςεων και κζτει νζεσ ευκαιρίεσ για ςυντονιςμό ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνως με 
όφελοσ για τθν Ενιαία Αγορά. Οι ανακεωρθμζνεσ ευρωπαϊκζσ οδθγίεσ ςκοπεφουν να καταςτιςουν τισ 
θλεκτρονικζσ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ςταδιακά υποχρεωτικζσ. 

Μζχρι τον Απρίλιο 2016 οι ανακοινϊςεισ κα πρζπει να αποςτζλλονται θλεκτρονικά για δθμοςίευςθ (e-
Κοινοποίθςθ) και θ θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα του διαγωνιςμοφ (e-Ρρόςβαςθ) κα καταςτεί 
υποχρεωτικι. Ζνα χρόνο αργότερα, μζχρι τον Μάρτιο 2017 θ θλεκτρονικι υποβολι των προςφορϊν (e-
Υποβολι) κα καταςτεί υποχρεωτικι για τισ κεντρικζσ αρχζσ προμθκειϊν, ενϊ από τον Σεπτζμβριο 2018 θ 
θλεκτρονικι υποβολι των προςφορϊν (e-Υποβολι) κα καταςτεί υποχρεωτικι για όλεσ τισ ανακζτουςεσ 
αρχζσ. 

Στισ 16 Απριλίου 2014, το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο και το Συμβοφλιο κατζλθξαν ςε ςυμφωνία ςχετικά με 
τθν οδθγία για τθν θλεκτρονικι τιμολόγθςθ ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ. Σφμφωνα με τθν οδθγία, κα γίνεται 
θλεκτρονικά θ λιψθ και θ επεξεργαςία των τιμολογίων, χρθςιμοποιϊντασ το νζο ευρωπαϊκό πρότυπο που 
κα υιοκετθκεί. Θ πρωτοβουλία αυτι αποςκοπεί ςτο να βοθκιςει τισ επιχειριςεισ που χρθςιμοποιοφν ιδθ 
ι επικυμοφν να χρθςιμοποιιςουν τθν θλεκτρονικι τιμολόγθςθ, αλλά βρίςκονται αντιμζτωποι με 
διάφορεσ προκλιςεισ από τθν πλευρά τθσ υποδοχισ ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ. Κακιςτϊντασ υποχρεωτικό 
για όλεσ τισ ανακζτουςεσ αρχζσ και τουσ φορείσ να δζχονται θλεκτρονικά τιμολόγια που ζχουν αποςταλεί 
χρθςιμοποιϊντασ ζνα ευρωπαϊκό πρότυπο, κα παρζχεται θ βεβαιότθτα για τισ επιχειριςεισ ότι εάν 
επενδφςουν ςε ζνα ςφςτθμα θλεκτρονικισ τιμολόγθςθσ, το ίδιο πρότυπο κα γίνεται αποδεκτό ςε όλθ τθν 
ΕΕ. 

Θ ςυμφωνία που επικυρϊκθκε από τα κράτθ μζλθ, κα ςυμβάλει ςτθν εξάλειψθ των εμποδίων ςτισ 
διαςυνοριακζσ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, τθ δθμιουργία νζων επιχειρθματικϊν ευκαιριϊν, και τθν εξαςφάλιςθ 
τθσ διαλειτουργικότθτασ μεταξφ των εκνικϊν ςυςτθμάτων θλεκτρονικισ τιμολόγθςθσ και καλφτερθ 
λειτουργία τθσ ενιαίασ αγοράσ. 
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Θ θλεκτρονικι τιμολόγθςθ είναι ζνα ςθμαντικό βιμα προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ χωρίσ 
χαρτί. Με βάςθ τισ εκτιμιςεισ, θ υιοκζτθςθ τθσ θλεκτρονικισ τιμολόγθςθσ ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ςε 
ολόκλθρθ τθν Ε.Ε. κα μποροφςε να επιφζρει εξοικονόμθςθ ζωσ και 2,3 εκατομμφρια ευρϊ ετθςίωσ. Οι 
νζοι κανόνεσ κα απλουςτεφςουν ςθμαντικά τθν επεξεργαςία των θλεκτρονικϊν τιμολογίων τόςο για τισ 
κυβερνιςεισ όςο και για τισ επιχειριςεισ, ςυμπεριλαμβανομζνων των ΜΜΕ. Για να μειωκεί θ 
πολυπλοκότθτα, ςυμφωνικθκε επίςθσ να δθμιουργθκεί ζνα κοινό πρότυπο ςτθν ΕΕ για τθν θλεκτρονικι 
τιμολόγθςθ ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ και να εξαςφαλιςτεί θ διαλειτουργικότθτα με τα υπάρχοντα εκνικά 
πρότυπα. 

Θ οδθγία για τθν θλεκτρονικι τιμολόγθςθ ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ τζκθκε ςε ιςχφ το Μάιο του 2014 και 
τα κράτθ μζλθ καλοφνται μζχρι το Νοζμβριο του 2018 να τθν ενςωματϊςουν και να τθν εφαρμόςουν. Θ 
δυνατότθτα παράταςθσ τθσ προκεςμίασ αυτισ κατά ζνα επιπλζον χρονικό διάςτθμα 12 μθνϊν παρζχεται 
ςτισ περιφερειακζσ και τοπικζσ αρχζσ, κακϊσ είναι πικανό να διακζτουν πιο περιοριςμζνουσ πόρουσ και 
λιγότερο ανεπτυγμζνθ υποδομι. 

 

 

 

"Τα θλεκτρονικά μζςα πλθροφοριϊν και επικοινωνιϊν μποροφν να απλουςτεφςουν ςε μεγάλο βακμό τθ 
δθμοςίευςθ ςυμβάςεων και να ενιςχφςουν τθν αποτελεςματικότθτα και τθ διαφάνεια των διαδικαςιϊν 
προμικειασ. Θα πρζπει να αποτελζςουν τον ςυνικθ τρόπο επικοινωνίασ και ανταλλαγισ πλθροφοριϊν 
ςτισ διαδικαςίεσ προμικειασ, δεδομζνου ότι ενιςχφουν τισ δυνατότθτεσ των οικονομικϊν φορζων να 
ςυμμετζχουν ςε διαδικαςίεσ προμικειασ ςε ολόκλθρθ τθν εςωτερικι αγορά. Για τον ςκοπό αυτόν, κα 
καταςτοφν υποχρεωτικζσ θ διαβίβαςθ των γνωςτοποιιςεων ςε θλεκτρονικι μορφι, θ θλεκτρονικι 
διάκεςθ των εγγράφων τθσ προμικειασ και —μετά από μεταβατικι περίοδο 30 μθνϊν— θ πλιρθσ 
θλεκτρονικι επικοινωνία, δθλαδι θ επικοινωνία με θλεκτρονικά μζςα ςε όλεσ τισ φάςεισ τθσ διαδικαςίασ, 
περιλαμβανομζνθσ τθσ διαβίβαςθσ αιτιςεων ςυμμετοχισ και ειδικότερα τθσ διαβίβαςθσ των προςφορϊν 
(θλεκτρονικι υποβολι). Τα κράτθ μζλθ και οι ανακζτουςεσ αρχζσ κα πρζπει να διατθριςουν το δικαίωμα 
να προχωριςουν ακόμθ περιςςότερο εφόςον το επικυμοφν.". 

Ωςτόςο θ υποχρεωτικι χριςθ των θλεκτρονικϊν μζςων επικοινωνίασ ςφμφωνα με τθν Οδθγία 2014/24/EΕ 
δεν υποχρεϊνει τισ ανακζτουςεσ αρχζσ να επεξεργάηονται θλεκτρονικά τισ προςφορζσ, οφτε κακιςτά 
υποχρεωτικι τθν θλεκτρονικι αξιολόγθςθ ι τθν αυτόματθ επεξεργαςία. Επιπλζον, δυνάμει τθσ ίδιασ 
οδθγίασ, μετά τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ δεν κα υφίςταται θ υποχρζωςθ να χρθςιμοποιοφνται 
θλεκτρονικά μζςα επικοινωνιϊν για κανζνα ςτοιχείο τθσ διαδικαςίασ δθμοςίων προμθκειϊν οφτε και για 
τθν εςωτερικι επικοινωνία εντόσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

Τα θλεκτρονικά μζςα επικοινωνίασ προςφζρονται ιδιαίτερα για τθν υποςτιριξθ πρακτικϊν και εργαλείων 
ςυγκζντρωςθσ των προμθκειϊν, χάρθ ςτθ δυνατότθτα επαναχρθςιμοποίθςθσ και αυτόματθσ 
επεξεργαςίασ δεδομζνων που προςφζρουν, κακϊσ και ςτθν ελαχιςτοποίθςθ του κόςτουσ πλθροφόρθςθσ 
και ςυναλλαγϊν. Συνεπϊσ, ςε πρϊτο ςτάδιο, θ χριςθ των εν λόγω θλεκτρονικϊν μζςων επικοινωνίασ 
βάςει τθσ Οδθγίασ 2014/24/EΕ κα καταςτεί υποχρεωτικι για τισ κεντρικζσ αρχζσ αγορϊν. Στθ ςυνζχεια, κα 
πρζπει να κεςπιςτεί γενικι υποχρζωςθ χριςθσ των θλεκτρονικϊν μζςων επικοινωνίασ ςε όλεσ τισ 
διαδικαςίεσ προμικειασ, μετά τθν πάροδο 30 μθνϊν. 
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Στθν ανάπτυξθ νζων εργαλείων ΤΡΕ για τθν διαχείριςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων είναι ςθμαντικό επίςθσ 
να υιοκετθκοφν ευρείασ κλίμακασ και αποδοχισ δράςεισ/λειτουργίεσ που κα υποςτθρίξουν τθν υιοκζτθςθ 
τθσ Ψθφιακισ ενιαίασ Αγοράσ. Σε αυτζσ κα πρζπει να ςυμπεριλθφκοφν: 

 

1. Η Διαλειτουργικότθτα  

Πλοι οι φορείσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ κα ςυνεργαςτοφν ϊςτε τα πλθροφοριακά ςυςτιματα που 
υποςτθρίηουν τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ να διαλειτουργοφν μεταξφ τουσ, ανταλλάςςοντασ 
αυτοματοποιθμζνα δεδομζνα και πλθροφορίεσ, βάςει ςυμβατϊν και ςυμπλθρωματικϊν  διαδικαςιϊν.  Ο  
πολίτθσ ι θ επιχείρθςθ κα  λαμβάνει  το  τελικό  προϊόν  τθσ αιτοφμενθσ υπθρεςίασ, δεδομζνου ότι οι 
εμπλεκόμενοι φορείσ και τα ςυςτιματά τουσ κα διαλειτουργοφν για τθν παροχι τθσ. Τα βαςικά Μθτρϊα 
(όπωσ το Μθτρϊο Φορολογουμζνων, Μθτρϊο Αςφαλιςμζνων, Δθμοτολόγιο, Μθτρϊο Αςτυνομικϊν 
Ταυτοτιτων, Μθτρϊα επιχειριςεων) κα πρζπει να διαςυνδεκοφν,  βάςει  κοινοφ  δεςμευτικοφ  προτφπου  
και  να  διαλειτουργοφν μεταξφ τουσ. Θ ανάπτυξθ κάκε νζου Μθτρϊου ι βάςθσ κα ακολουκεί το κοινό 
πρότυπο και κα διαλειτουργεί με τα υπόλοιπα. 

 

Ρλαίςιο Διαλειτουργικότθτασ: 

Για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαλειτουργικότθτασ ςε οργανωτικό, ςθμαςιολογικό και τεχνολογικό επίπεδο το 
Ρλαίςιο Ραροχι Υπθρεςιϊν Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ προβλζπει : 

 Κανόνεσ και πρότυπα που αφοροφν ςτθν οργάνωςθ και ςτο ςυντονιςμό των διαδικαςιϊν των 
εμπλεκομζνων φορζων για τθ παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν ςε πολίτεσ και επιχειριςεισ, 

 Αναπαράςταςθ Σθμαςιολογικισ Ρλθροφορίασ, μζςω δομϊν μεταδεδομζνων, 

 Αρχζσ κανόνεσ και πρότυπα για τθν τεκμθρίωςθ τθσ ανάπτυξθσ Εφαρμογϊν Θλεκτρονικισ 
Διακυβζρνθςθσ ςυμπεριλαμβανομζνων ιδίωσ μεκόδων μοντελοποίθςθσ διαδικαςιϊν, εγγράφων 
και δεδομζνων, 

 Ρροδιαγραφζσ για τθ δθμιουργία μοντζλων για ανταλλαγι δεδομζνων, πρότυπα ανταλλαγισ 
δεδομζνων, πρότυπα μεταςχθματιςμοφ και παρουςίαςθσ δεδομζνων, 

 Ρροδιαγραφζσ για παρουςίαςθ και επεξεργαςία πλθροφορίασ, ιδίωσ για κζματα ανταλλαγισ 
υπερκειμζνου, κωδικοποιιςεων χαρακτιρων, διαμόρφωςθσ τφπων αρχείων, διαμόρφωςθσ 
εγγράφων κειμζνου για ανταλλαγι πλθροφοριϊν και περαιτζρω επεξεργαςία, διαμόρφωςθσ 
αρχείων ιχου, βίντεο, γραφθμάτων και ςυμπίεςθ δεδομζνων, 

 Ρροδιαγραφζσ για επικοινωνία με τρίτα ςυςτιματα και ιδίωσ για πρωτόκολλα επιπζδου δικτφου, 
πρωτόκολλα επιπζδου εφαρμογισ και διανομισ περιεχομζνου, 

 Ρροδιαγραφζσ και κανόνεσ για τθν αςφάλεια και αυκεντικοποίθςθ υπθρεςιϊν διαδικτφου, τθν 
αςφάλεια ςτθ μετάδοςθ δεδομζνων και τθν τεχνολογικι προςταςία των δεδομζνων προςωπικοφ 
χαρακτιρα των χρθςτϊν. 

 Ρροδιαγραφζσ και κανόνεσ που αφοροφν θλεκτρονικζσ πλθρωμζσ. 

 

2. Η Μοντελοποίθςθ 

Θ υιοκζτθςθ των προτεινόμενων από τθν Ε.Ε. ενιαίων προτφπων και κανόνων για τα βαςικά ζγγραφα και 
τισ διαδικαςίεσ που ολοκλθρϊνουν τισ διαδικαςίεσ των δθμοςίων ςυμβάςεων όπωσ θ κακιέρωςθ του 
τυποποιθμζνου εντφπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Ρρομικειασ 36 κα πρζπει επίςθσ να 
εντάςςονται ςτθ βάςθ των υφιςταμζνων κανόνων που επιβάλει το εκνικό πλαίςιο εφαρμογισ. 
Λειτουργίεσ όπωσ θ υποχρεωτικι υιοκζτθςθ των ψθφιακϊν υπογραφϊν ςτο ςφνολο των ςτελεχϊν του 
δθμόςιου και ευρφτερου δθμόςιου τομζα, θ υιοκζτθςθ τθσ λειτουργίασ «Μόνον άπαξ» ( «Οnce Only”) 
κακϊσ και θ υιοκζτθςθ κοινϊσ αποδεκτϊν μεκόδων αυκεντικοποίθςθσ του αποδζκτθ μίασ υπθρεςίασ για 

                                                      
36  

Règlement d'exécution (UE) 2016/7 de la Commission du 5 janvier 2016 établissant le formulaire type pour le document 
unique de marché européen 
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τισ επιχειριςεισ και τουσ πολίτεσ κρίνονται απαραίτθτεσ για τθν ενιαία θλεκτρονικι διεκπεραίωςθ των 
δθμοςίων ςυμβάςεων. Στο πλαίςιο αυτό, κα πρζπει να ακολουκοφνται και να εφαρμόηονται οι Κανόνεσ 
και τα Ρρότυπα του «Ρλαιςίου Ραροχισ Υπθρεςιϊν Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ» ( () όπωσ αυτό 
εφαρμόηεται και ςτθν περίπτωςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων». 

 

Ψθφιακζσ Υπογραφζσ-Ψθφιακά Ριςτοποιθτικά 

Θ ψθφιακι υπογραφι αποτελεί ζνα ιςχυρό εργαλείο που ςυμβάλει ςτθν αποτελεςματικι και ταυτόχρονα 
αποδοτικι επιχειρθςιακι λειτουργία του δθμόςιου τομζα, κακόςον επιτρζπει τθν απλοφςτευςθ των 
διαδικαςιϊν, τθν επιτάχυνςθ του χρόνου διεκπεραίωςθσ των υποκζςεων και τθν ολοκλιρωςθ των 
ςχετικϊν εγκρίςεων, τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ εργαςίασ, κακϊσ και τθ δραςτικι μείωςθ των 
λειτουργικϊν δαπανϊν ςε χαρτί, φακζλουσ, ταχυδρομικά ζξοδα , αναλϊςιμα εκτυπωτϊν, φαξ και 
φωτοτυπίεσ. Επίςθσ, απελευκερϊνει τουσ χϊρουσ που προορίηονταν για τθν αποκικευςθ του φυςικοφ 
αρχείου. Θ ψθφιακι υπογραφι αντικακιςτά τθν ιδιόχειρθ υπογραφι και ςφραγίδα, επιτρζποντασ τθν 
αποκλειςτικι διακίνθςθ των εγγράφων ςε θλεκτρονικι μορφι, δίνοντασ ςτουσ φορείσ τθ δυνατότθτα να 
λειτουργιςουν χωρίσ τθ χριςθ ζντυπων μζςων , ενιςχφοντασ μάλιςτα και τθν οικολογικι εικόνα των 
οργανιςμϊν προσ τθν κοινωνία. 

Θ ψθφιακι υπογραφι εξαςφαλίηει τθν εγκυρότθτα ενόσ θλεκτρονικοφ εγγράφου, δθλαδι  προςτατεφει 
τθν αυκεντικότθτα και τθν ακεραιότθτα. Επίςθσ, ςε ςυνδυαςμό με τθ χρονοςιμανςθ εξαςφαλίηει 
επιπλζον τθ μθ αποποίθςθ ευκφνθσ του υπογράφοντα. Θ ψθφιακι υπογραφι επιτρζπει ςτον παραλιπτθ 
ενόσ εγγράφου να επαλθκεφςει τθν ταυτότθτα του υπογράφοντοσ (αυκεντικοποίθςθ) και να διαςφαλίςει 
ότι το περιεχόμενό του δεν ζχει παραποιθκεί (ακεραιότθτα). Οποιαδιποτε αλλαγι ςτο θλεκτρονικό 
ζγγραφο μετά τθν υπογραφι, τθν ακυρϊνει, προςτατεφοντάσ το από αλλοίωςθ ι και πλαςτογραφία. 

Στθν Ελλάδα θ Αρχι Ριςτοποίθςθσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου (ΑΡΕΔ) και Ρρωτεφουςα Αρχι Ριςτοποίθςθσ, 
του Υπουργείου Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ (άρκρο 25 του Ν. 3536/2007) εκδίδει 
δωρεάν αναγνωριςμζνα ψθφιακά πιςτοποιθτικά υπογραφισ και κρυπτογράφθςθσ για Φυςικά πρόςωπα 
(δθμοςίουσ υπαλλιλουσ, ιδιϊτεσ) και για ΝΡΔΔ και ΝΡΛΔ,  μζςω τθσ Εκνικισ Ρφλθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ 
ΕΜΘΣ ().  

Ο νζοσ Ευρωπαϊκόσ Κανονιςμόσ (eIDAS) αρικ. 910/2014 τθσ 23θσ Λουλίου 2014 ςχετικά με τθν θλεκτρονικι 
ταυτοποίθςθ και τισ υπθρεςίεσ εμπιςτοςφνθσ για τισ θλεκτρονικζσ ςυναλλαγζσ ςτθν εςωτερικι αγορά  
ςτοχεφει ςτθν ενίςχυςθ τθσ εμπιςτοςφνθσ ςτισ θλεκτρονικζσ ςυναλλαγζσ εντόσ τθσ εςωτερικισ αγοράσ, με 
τθν παροχι κοινισ βάςθσ για αςφαλείσ θλεκτρονικζσ ςυναλλαγζσ μεταξφ των πολιτϊν, των επιχειριςεων 
και των δθμόςιων αρχϊν. Ο eIDAS ορίηει ξεκάκαρα ότι θ ψθφιακι υπογραφι ζχει νομικι ιςχφ ιςοδφναμθ 
με τθν ιδιόχειρθ υπογραφι όχι μόνο ςε εκνικό επίπεδο αλλά, από τθ ςτιγμι που βαςίηεται ςε εγκεκριμζνο 
πιςτοποιθτικό που ζχει εκδοκεί ςε ζνα Κράτοσ Μζλοσ, αναγνωρίηεται ωσ τζτοια ςε όλα τα άλλα Κράτθ 
Μζλθ. 

Με το  π.δ. 150/2001 τζκθκε ςτθ χϊρα το κανονιςτικό /πλαίςιο που ορίηει ότι θ Ψθφιακι Υπογραφι 
επζχει κζςθ ιδιόχειρθσ υπογραφισ τόςο ςτο ουςιαςτικό όςο και ςτο δικονομικό δίκαιο. Ο νόμοσ 3979/11 
για τθν Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ προβλζπει τθν εφαρμογι των ψθφιακϊν υπογραφϊν ςτουσ φορείσ 
του δθμόςιου τομζα. Το π.δ. 25/2014 για το Θλεκτρονικό Αρχείο και τθν Ψθφιοποίθςθ εγγράφων ζκεςε 
τισ βαςικζσ αρχζσ για τθ δθμιουργία και τθν θλεκτρονικι αρχειοκζτθςθ και ψθφιοποίθςθ εγγράφων των 
φορζων του δθμόςιου τομζα. 
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Γ. Τποςτιριξθ πολιτικϊν "Ευρϊπθ 2020" - Ενίςχυςθ του ανταγωνιςμοφ 
και οικονομικι ςφγκλιςθ  

 

 

 

Γ.1 - Ζξυπνθ ανάπτυξθ - Προϊκθςθ τθσ καινοτομίασ μζςω Δθμοςίων υμβάςεων  

 

i. Σαυτοποίθςθ των πρωτοπόρων αγορϊν ςε ςυνδυαςμό με τισ κατθγορίεσ καινοτόμων προϊόντων και 
υπθρεςιϊν(ΠΠΑ/Lead Markets) 

Το Συμβοφλιο Ανταγωνιςτικότθτασ37 κάλεςε τθν Επιτροπι «να υποβάλει μζςα ςτο 2007 πρωτοβουλία 
ςχετικά με τισ πρωτοπόρεσ αγορζσ, θ οποία κα βαςίηεται ςε ευρείεσ διαβουλεφςεισ με ενδιαφερόμενουσ 
για τον κακοριςμό μιασ ζγκυρθσ προςζγγιςθσ για τθν ενκάρρυνςθ τθσ δθμιουργίασ αγορϊν με υψθλι 
οικονομικι και κοινωνικι αξία. Θ πρωτοβουλία αυτι κα περιλαμβάνει τον προςδιοριςμό τομζων όπου θ 
ςυντονιςμζνθ δράςθ μζςω καίριων πολιτικϊν και προχποκζςεων πλαιςίου, θ ςυνεκτικι και θ 
ςυντονιςμζνθ χάραξθ πολιτικισ από τισ αρμόδιεσ αρχζσ, κακϊσ και θ ενιςχυμζνθ ςυνεργαςία μεταξφ των 
κυρίων ενδιαφερομζνων μπορεί να επιταχφνει τθν ανάπτυξθ των αγορϊν, χωρίσ τθν παρζμβαςθ 
ανταγωνιςτικϊν δυνάμεων38.» 

Θ ταυτοποίθςθ, οριοκζτθςθ και εν γζνει κωράκιςθ των ςυγκεκριμζνων αγορϊν κατζχει ςθμαίνουςα 
βαρφτθτα και προτεραιότθτα ςτθν ιεράρχθςθ των ενεργειϊν ενόσ κεντρικοφ ςχεδιαςμοφ με αποκλειςτικό 
ςτόχο τθν δθμιουργία βιϊςιμων επιχειρθματικϊν κυλάκων οι οποίοι διαφοροποιοφνται λόγω παραγωγισ 
τεχνολογικά ξεχωριςτϊν αγακϊν και υπθρεςιϊν (καινοτόμα) και ιδιαίτερα όςον αφορά τθν ταυτοποίθςθ 
αναγκϊν τθσ αγοράσ, τθν παραγωγικι διαδικαςία, τθ ςτρατθγικι προϊκθςθσ και τισ  ςτρατθγικζσ 
ςυνεργαςίασ/ςφμπραξθσ  ςε αντίκεςθ με τισ αντίςτοιχεσ υφιςτάμενεσ πρακτικζσ, όπωσ αυτζσ 
υπαγορεφονται από ζνα ςυμβατικό επιχειρθματικό μοντζλο. 

Αντικειμενικόσ ςκοπόσ τθσ δθμιουργίασ των πρωτοπόρων αγορϊν (ΡΡΑ) είναι θ ανάπτυξθ μιασ νζασ 
προςζγγιςθσ αναφορικά με τισ οριηόντιασ διάςταςθσ πολιτικζσ που ςτοχεφουν ςτθν εφαρμογι 
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 Συμπεράςματα τθσ 4θσ Δεκεμβρίου 2006 για τθν πολιτικι καινοτομίασ και τθν ανταγωνιςτικότθτα. 
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 Ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ “Μια πρωτοβουλία για πρωτοπόρουσ αγορζσ ςτθν Ευρϊπθ” COM(2007) 860 τελικό, 21.12.2007 
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πρωτοπόρων λφςεων ςτθν Ευρϊπθ και θ επίςπευςθ του μεταςχθματιςμοφ των απλϊν ιδεϊν ςε καινοτόμα 
αγακά και υπθρεςίεσ. Αυτι θ προςζγγιςθ ζχει ωσ ειδικό ςτόχο τθ διευκόλυνςθ τθσ βαςιςμζνθσ ςτθ ηιτθςθ 
δυναμικισ των υποςχόμενων καινοτόμων τεχνολογιϊν και επιχειρθματικϊν μοντζλων, ςτθν ζγκαιρθ 
εφαρμογι των παρεπόμενων νζων επιχειρθματικϊν και αναπτυξιακϊν επιλογϊν και ςτθ δθμιουργία ενόσ 
ενάρετου κφκλου, όπου οι οικονομίεσ μεγεκϊν, θ παραγωγικι βελτιςτοποίθςθ και θ αυξανόμενθ ηιτθςθ 
κα αποκτιςουν παγκόςμιεσ διαςτάςεισ ενιςχφοντασ ζτςι τα ςυγκριτικά πλεονεκτιματα των Ευρωπαϊκϊν 
επιχειριςεων. 

Σε αυτιν τθν προςπάκεια ιδιαίτερθ βαρφτθτα ζχει θ ταυτοποίθςθ των πρωτοπόρων αγορϊν ςε 
ςυνδυαςμό με τισ κατθγορίεσ των καινοτόμων υπθρεςιϊν και προϊόντων, μζςω μιασ κεματικισ 
προςζγγιςθσ που ςτοχεφει ςε ςυγκεκριμζνα προβλιματα και απαιτεί επικεντρωμζνθ πολιτικι. Απαιτείται 
διαδικαςία εξορκολογιςμοφ και προςαρμογισ του κανονιςτικοφ περιβάλλοντοσ, με ςκοπό τθν αφξθςθ τθσ 
ηιτθςθσ των ςυγκεκριμζνων υπθρεςιϊν και προϊόντων που κακιςτοφν βιϊςιμεσ τισ πρωτοπόρεσ αγορζσ. 

Θ επιτυχία εξαρτάται από τθ μεγιςτοποίθςθ του δυναμικοφ τθσ αγοράσ, τθ διευκόλυνςθ και αποδοχι των 
προτφπων και των προςεγγίςεων τθσ Ε.Ε., τθ μείωςθ του κόςτουσ μζςω ειςαγωγισ των νζων προϊόντων 
και υπθρεςιϊν (ςυγκζντρωςθ τθσ ηιτθςθσ), τθ διαςφάλιςθ του ανταγωνιςμοφ και τθν ζγκαιρθ 
προςαρμογι ςτισ εξελιςςόμενεσ απαιτιςεισ τθσ αγοράσ και ςτισ τεχνολογικοφ περιεχομζνου εξελίξεισ. 
Επιπροςκζτωσ, ουςιαςτικό ρόλο καλείται να διαδραματίςει το υπάρχον νομοκετικό πλαίςιο τθσ Ε.Ε., 
κυρίωσ όςον αφορά ςτον ανταγωνιςμό, τισ κρατικζσ ενιςχφςεισ και τισ δθμόςιεσ προμικειεσ39 ωσ 
μθχανιςμοφ δθμιουργίασ και ςυγκζντρωςθσ τθσ ηιτθςθσ. 

Τα κριτιρια κακοριςμοφ των πρωτοπόρων αγορϊν ςυνίςτανται ςτα ακόλουκα: 

α) Βαςικι προχπόκεςθ είναι θ εξαγωγι ςυμπεραςμάτων βάςει ενδελεχοφσ ανάλυςθσ, θ ενθμζρωςθ των 
κοινωνικϊν εταίρων, θ εκτεταμζνθ διαδικαςία διαβοφλευςθσ με τουσ φορείσ τθσ αγοράσ και θ 
ενεργοποίθςθ και ςτιριξθ των μθχανιςμϊν ανάδραςθσ εν μζςω μιασ ςυνεχοφσ εξελικτικισ διαδικαςίασ. 

β) Θ ανάγκθ προςζγγιςθσ τθσ δθμιουργίασ ηιτθςθσ (ςυγκζντρωςθ ηιτθςθσ, εξυπθρζτθςθ αναγκϊν, 
οικονομικζσ πτυχζσ) αποτελεί ανάλογθσ - αν όχι μεγαλφτερθσ - ςπουδαιότθτασ ηιτθμα με αυτό τθσ 
τεχνολογικισ ϊκθςθσ και προαγωγισ. 

γ) Το  εφροσ τθσ αγοράσ και των επιμζρουσ τομζων αυτισ, αναφορικά με τθν προϊκθςθ καινοτόμων 
αγακϊν και υπθρεςιϊν40, ζχει ςθμαντικό ρόλο, υπό τθν ζννοια τθσ ςτρατθγικισ προϊκθςθσ, των 
δυνθτικϊν ςυνεργειϊν και τθσ δυνατότθτασ επίτευξθσ προςτικζμενθσ αξίασ εν μζςω ενόσ ανταγωνιςτικοφ 
περιβάλλοντοσ. 

δ) Θ δυνατότθτα αιτιολόγθςθσ και εν γζνει αντιςτάκμιςθσ επί τθ βάςει κοινωνικϊν, περιβαλλοντικϊν και 
οικονομικϊν ωφελειϊν (externalities) τθσ  ευρφτερθσ επιβάρυνςθσ που ςυνοδεφει θ παραγωγι 
καινοτόμων λφςεων κατά το ςτάδιο ςχεδιαςμοφ και ανάπτυξθσ ,παίηει επίςθσ κακοριςτικό ρόλο. 

ε)Θ επιλογι του μίγματοσ πολιτικισ μζτρων και των κινιτρων που διευκολφνουν τθν προϊκθςθ τθσ 
καινοτομίασ και θ διαςφάλιςθ των ςυνκθκϊν κεμιτοφ ανταγωνιςμοφ. 

Τα βαςικά εργαλεία πολιτικισ είναι τα εξισ: 

 Θ νομοκεςία, θ οποία αναπτφςςεται για να εξυπθρετιςει τουσ ςτόχουσ τθσ πολιτικισ, πρζπει  να 
αποςκοπεί ςτθν προαγωγι τθσ καινοτομίασ και ςτθν αποτροπι των εμποδίων ςτα οποία 
προςκροφουν οι καινοτομικζσ επιχειριςεισ και άλλεσ οργανϊςεισ. Χρειάηεται να βελτιωκεί ο 
ςυντονιςμόσ των ρυκμίςεων ςτουσ διάφορουσ τομείσ πολιτικισ που επθρεάηουν τισ αγορζσ 
καινοτόμων προϊόντων και υπθρεςιϊν. Τα αξιόπιςτα, ευζλικτα και ςωςτά ςχεδιαςμζνα 
νομοκετικά και δικαςτικά “περιβάλλοντα” είναι κακοριςτικισ ςθμαςίασ για τθν πραγματοποίθςθ 
επιχειρθματικϊν επενδφςεων και για τθν αποδοχι των νζων προϊόντων και υπθρεςιϊν από τουσ 
καταναλωτζσ. 
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 Ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ “Μια πρωτοβουλία για πρωτοπόρεσ αγορζσ ςτθν Ευρϊπθ” COM(2007) 860 τελικό, 21.12.2007 
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 Οι δθμόςιεσ ςυμβάςεισ αποτελοφν βαςικό εργαλείο πολιτικισ ςτο πλαίςιο ενόσ ςτοχευμζνου 
ςχεδίου δράςθσ, λόγω του ότι μποροφν να αποτελζςουν τον κινθτιριο μοχλό δθμιουργίασ ηιτθςθσ 
μζςω υιοκζτθςθσ του ρόλου του πρωτοπόρου πελάτθ προωκϊντασ με αυτόν τον τρόπο τθ χριςθ 
πρακτικϊν που προάγουν τθν καινοτομία. Οι νζεσ Οδθγίεσ τθσ Κοινότθτασ ςτο πλαίςιο τθσ 
διακριτικισ ευχζρειασ των ανακετουςϊν αρχϊν/φορζων υποςτθρίηουν τθν δθμιουργία ΡΡΑ με 
τθν ζννοια ανάπτυξθσ ενόσ “καινοτόμου” χϊρου (market niche)  επιτρζποντασ τον διακριτικό 
“επιμεριςμό” τθσ αγοράσ και ενκαρρφνοντασ τθν ανάπτυξθ ανταγωνιςτικϊν λφςεων. Επιπλζον, 
απαιτοφνται αλλαγζσ  όςον αφορά τισ πρακτικζσ που χρθςιμοποιοφνται για τθ ςυγκζντρωςθ 
πλθροφοριϊν ςχετικά με υφιςτάμενεσ και πικανϊσ νζεσ τεχνικζσ λφςεισ και με νζεσ υπθρεςίεσ και 
προϊόντα ι  τθν ενθμζρωςθ ςχετικά με τθ δυνατότθτα οριςμοφ και επιλογισ τθσ πλζον 
ςυμφζρουςασ από οικονομικισ άποψθ προςφοράσ βάςει τθσ εκτίμθςθσ του κόςτουσ του κφκλου 
ηωισ). Επίςθσ, οι απαιτιςεισ για υποκατάςταςθ των ατομικϊν αγορϊν μικρισ κλίμακασ από 
ομαδικζσ παραγγελίεσ κα μποροφςαν να αποδειχκοφν επωφελείσ. Οι αυξανόμενεσ προςπάκειεσ 
κατάρτιςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ με αποδζκτεσ τισ ανακζτουςεσ αρχζσ/φορείσ κακϊσ και θ 
ανάπτυξθ δικτφων μεταξφ των αρμόδιων υπθρεςιϊν, αποτελοφν μζτρα οριηόντιου χαρακτιρα που 
μποροφν να παράγουν οφζλθ για όλεσ τισ πρωτοπόρουσ αγορζσ. 

 Τυποποίθςθ/ςιματα: Τα πρότυπα  μπορεί να διευκολφνουν τθν ανάπτυξθ των πρωτοπόρων 
αγορϊν, υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν αποκλείουν ανταγωνιςτικζσ τεχνολογίεσ και δεν περιορίηουν 
χωρίσ λόγο των ανταγωνιςμό. Επίςθσ τα τεχνικά πρότυπα, πρότυπα απόδοςθσ και πρότυπα 
προϊόντων ςε όλα τα ςτάδια τθσ παραγωγικισ αλυςίδασ, από τισ πρϊτεσ φλεσ ζωσ τα τελικά 
προϊόντα, κα μποροφςαν να καταςτιςουν τθν τυποποίθςθ πιο φιλικι προσ τθν καινοτομία. Γενικά, 
θ φπαρξθ ανταγωνιςτικϊν μθ διαλειτουργικϊν προτφπων εμποδίηει τθν εμφάνιςθ καινοτόμων 
λφςεων ςε όλα τα ςτάδια τθσ αλυςίδασ προμικειασ/αξίασ δυςχεραίνοντασ τθ δθμιουργία αγοράσ. 
Τα πρότυπα κα πρζπει, κατά προτίμθςθ, να βαςίηονται ςτθν απόδοςθ και ςτθ λειτουργικι αξία 
αναφορικά με το επιδιωκόμενο αποτζλεςμα αλλά παράλλθλα να είναι ουδζτερα από τεχνολογικι 
άποψθ41. H διαδικαςία επιλογισ κα πρζπει να εναπόκειται ςτθ φφςθ του προτφπου και να είναι 
αρκετά ευζλικτθ, ϊςτε να προςαρμόηεται ςταδιακά ςτισ μεταβαλλόμενεσ ςυνκικεσ τθσ αγοράσ. Θ 
πλθροφόρθςθ ςχετικά με τθν απόδοςθ προϊόντων που υπερβαίνει τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ που 
επιβάλλει θ νομοκεςία ςτο πλαίςιο των ςθμάτων κα μποροφςε να επθρεάςει τισ αγοραςτικζσ 
αποφάςεισ των δυνθτικϊν πελατϊν (π.χ. επιβράβευςθ λόγω αυξθμζνθσ περιβαλλοντικισ 
ευαιςκθτοποίθςθσ). Ειδικότερα τα κριτιρια των ςθμάτων δεν πρζπει να βαςίηονται ςε μια 
παράμετρο αλλά ςε μελζτεσ που αναλφουν τισ επιπτϊςεισ ενόσ προϊόντοσ / υπθρεςίασ ςε όλο τον 
κφκλο ηωισ αυτϊν, βάςει ζγκυρων επιςτθμονικϊν πλθροφοριϊν (ανάλυςθ προϊόντοσ/υπθρεςίασ, 
κοςτολόγθςθ, ανάλυςθ τομζα αγοράσ, δθμογραφικά και τεχνολογικά χαρακτθριςτικά, ζρευνα 
εξαγωγισ πρϊτων υλϊν, παραγωγι και διανομι κ.ά.). Με αυτόν τον τρόπο είναι εφικτόσ ο 
κακοριςμόσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, ο ζλεγχοσ τθσ ςυμμόρφωςθσ με τισ απαιτιςεισ που 
ζχουν τεκεί, θ αξιολόγθςθ προτάςεων ωσ πλαίςιο αναφοράσ ςτο ςτάδιο τθσ ανάκεςθσ, θ χριςθ 
διαφορετικοφ τφπου ςθμάτων για διαφορετικοφσ ςκοποφσ. 

 Δίαυλοι επικοινωνίασ και διαβοφλευςθ: Θ χριςθ δικτφου πλθροφοριϊν και των πλατφόρμων 
μάκθςθσ και ανταλλαγισ τεχνογνωςίασ (π.χ. Europe INNOVA), κα μποροφςε να καταςτεί ζνα 
παράγοντασ προϊκθςθσ και υλοποίθςθσ των ςχεδίων δράςθσ, μζςω τθσ απρόςκοπτθσ ροισ των 
πλθροφοριϊν. Οι  ςτοχοκετθμζνεσ ενθμερϊςεισ και ςυνεδριάςεισ των εμπλεκόμενων μερϊν κα 
ςυνδράμουν ςτθ λιψθ αποφάςεων ςε εκνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και κα αποτελζςουν κετικό 
παράγοντα διατιρθςθσ τθσ πολιτικισ δυναμικισ και άςκθςθσ τθσ βοφλθςθσ των ενδιαφερόμενων 
μερϊν. 

 

ii. Εφαρμογι καινοτόμων ςυμβάςεων και διαμόρφωςθ  καλϊν πρακτικϊν 

Οι δθμόςιεσ ανάγκεσ αποτζλεςαν διαχρονικά παράγοντα ϊκθςθσ τθσ καινοτομίασ ςε πολλοφσ τομείσ, 
όπωσ οι τθλεπικοινωνίεσ, θ ενζργεια, θ υγεία, οι μεταφορζσ, θ αςφάλεια και θ άμυνα. Μζςα ςε ζνα 

                                                      
41

 Ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ “Μια πρωτοβουλία για πρωτοπόρεσ αγορζσ ςτθν Ευρϊπθ” COM(2007) 860 τελικό, 21.12.2007 
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ανταγωνιςτικό περιβάλλον επανεξετάηεται ο ρόλοσ του δθμόςιου τομζα, όςον αφορά τα οφζλθ από τισ 
καινοτομίεσ και τθν περαιτζρω προϊκθςι τουσ. Τοφτο ζχουν ςε μεγάλο βακμό πραγματοποιιςει οι 
μείηονεσ εμπορικοί εταίροι τθσ ΕΕ - όπωσ οι ΘΡΑ και θ Λαπωνία, όπου θ ανάκεςθ ςυμβάςεων ζρευνασ & 
ανάπτυξθσ (Research & Development) για τθν αντιμετϊπιςθ δθμόςιων αναγκϊν για τισ οποίεσ δεν 
υφίςταται λφςθ ςτθν αγορά, χρθςιμοποιείται ωσ ςθμαντικόσ μθχανιςμόσ για τθν τόνωςθ τθσ καινοτομίασ. 
Το εργαλείο που επιτρζπει τθν προϊκθςθ των καινοτόμων εφαρμογϊν μζςω των δθμοςίων ςυμβάςεων 
είναι οι προμικειεσ καινοτόμων λφςεων (PPI) και οι ςτοχευμζνεσ ςτθν προϊκθςθ τθσ Ε&Α είναι ιδιαίτερθσ 
ςθμαςίασ είναι θ ικανότθτα ζγκαιρθσ εφαρμογισ από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ των χρθςτϊν πρακτικϊν των 
δθμοςίων ςυμβάςεων, τόςο ςε Εκνικό όςο και ςε τοπικό επίπεδο.  

 

Γ.2 - Βιϊςιμθ ανάπτυξθ - "Πράςινεσ" υμβάςεισ  

Από τα μζςα τθσ δεκαετίασ του 1970 θ περιβαλλοντικι πολιτικι τθσ Ε.Ε. βαςίηεται ςε προγράμματα 
δράςθσ, τα οποία ορίηουν ςτόχουσ προτεραιότθτασ εντόσ ςυγκεκριμζνου χρονικοφ διαςτιματοσ. Το τρζχον 
πρόγραμμα, το ζβδομο του είδουσ του, υιοκετικθκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο και το Συμβοφλιο τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ τον Νοζμβριο του 2013 και καλφπτει το διάςτθμα ζωσ και το ζτοσ 2020. 

Το πρόγραμμα ορίηει εννζα (9) ςτόχουσ προτεραιότθτασ, κακϊσ και  τρόπουσ και δράςεισ προκειμζνου να 
υλοποιθκοφν ζωσ το 2020. Οι ςτόχοι αυτοί είναι:  

1. προςταςία, διατιρθςθ και ενίςχυςθ του φυςικοφ κεφαλαίου τθσ Ζνωςθσ, 

2. μετατροπι τθσ Ζνωςθσ ςε μια πράςινθ και ανταγωνιςτικι οικονομία χαμθλϊν επιπζδων ανκρακοφχων 
εκπομπϊν και αποδοτικισ χριςθσ των πόρων, 

3. προςταςία των πολιτϊν τθσ Ζνωςθσ από περιβαλλοντικζσ πιζςεισ και κινδφνουσ για τθν υγεία και τθν 
ευθμερία, 

4. μεγιςτοποίθςθ των οφελϊν τθσ περιβαλλοντικισ νομοκεςίασ τθσ Ζνωςθσ μζςω βελτίωςθσ τθσ 
εφαρμογισ, 

5. βελτίωςθ τθσ βάςθσ γνϊςεων και αποδεικτικϊν ςτοιχείων για τθν περιβαλλοντικι πολιτικι τθσ Ζνωςθσ, 

6. διαςφάλιςθ των επενδφςεων ςτθν περιβαλλοντικι και τθν κλιματικι πολιτικι και αντιμετϊπιςθ του 
περιβαλλοντικοφ εξωτερικοφ κόςτουσ, 

7. βελτίωςθ τθσ ενςωμάτωςθσ τθσ περιβαλλοντικισ διάςταςθσ και τθσ ςυνοχισ των πολιτικϊν, 

8. ενίςχυςθ τθσ αειφορίασ των πόλεων τθσ Ζνωςθσ -και- 

9. αφξθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ Ζνωςθσ όςον αφορά τθν αντιμετϊπιςθ διεκνϊν περιβαλλοντικϊν 
και κλιματικϊν προκλιςεων. 

Για να εξαςφαλιςτεί θ βιϊςιμθ ανάπτυξθ ςτθν ΕΕ, οφείλουμε να χρθςιμοποιιςουμε τουσ πόρουσ μασ με 
πιο ζξυπνο, πιο βιϊςιμο τρόπο. Είναι ςαφζσ ότι το γραμμικό μοντζλο οικονομικισ ανάπτυξθσ, ςτο οποίο 
βαςιςτικαμε κατά το παρελκόν, δεν είναι πλζον κατάλλθλο για τισ ςθμερινζσ ανάγκεσ των ςφγχρονων 
κοινωνιϊν ςε ζναν παγκοςμιοποιθμζνο κόςμο. Δεν μποροφμε να οικοδομιςουμε το μζλλον μασ πάνω ςε 
ζνα μοντζλο «λιψθσ-καταςκευισ-απόρριψθσ». Ρολλοί φυςικοί πόροι είναι πεπεραςμζνοι. Ρρζπει να 
βρεκεί περιβαλλοντικά και οικονομικά βιϊςιμοσ τρόποσ χριςθσ τουσ. Επίςθσ, είναι προσ το οικονομικό 
ςυμφζρον των επιχειριςεων να κάνουν τθν καλφτερθ δυνατι χριςθ των πόρων τουσ.  

Θ περιβαλλοντικι πολιτικι τθσ Ε.Ε. ενςωματϊνεται  ςτθν αναπτυξιακι ςτρατθγικι τθσ Ευρϊπθσ για τθν 
ερχόμενθ δεκαετία, δθλαδι ςτθν “Ευρϊπθ 2020” που οραματίηεται τθν ΕΕ ωσ μια ζξυπνθ, βιϊςιμθ και 
χωρίσ αποκλειςμοφσ οικονομία. Θ "Ευρϊπθ 2020" είναι μια ςτρατθγικι που ζχουν υιοκετιςει από κοινοφ 
τα ευρωπαϊκά όργανα, τα κράτθ μζλθ και οι κοινωνικοί εταίροι. Σε επίπεδο Ε.Ε., κάκε κεςμικό όργανο 
διαδραματίηει το δικό του ρόλο ςτθ χάραξθ των δράςεων που απαιτοφνται για τθν επίτευξθ των ςτόχων 
τθσ ςτρατθγικισ αυτισ. Πςον αφορά τα κράτθ μζλθ, είναι αναγκαία θ απόλυτθ οικειοποίθςθ τθσ 
ςτρατθγικισ από τισ κυβερνιςεισ, κακϊσ και από τισ περιφερειακζσ και τοπικζσ αρχζσ. Θ κοινωνία των 
πολιτϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων των κοινωνικϊν εταίρων και άλλων μερϊν, κα ζχει επίςθσ ςθμαντικό 
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ρόλο, τόςο ςτθν εκπόνθςθ των εκνικϊν προγραμμάτων όςο και ςτθν παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ τουσ 
επιτόπου. 

Ειδικότερα ςφμφωνα με τισ προτεραιότθτεσ τθσ “Ευρϊπθσ 2020”42 βιϊςιμθ ανάπτυξθ ςθμαίνει: 

 οικοδόμθςθ μια πιο ανταγωνιςτικισ οικονομίασ χαμθλϊν εκπομπϊν άνκρακα που κάνει 
αποτελεςματικι και βιϊςιμθ χριςθ των πόρων τθσ, 

 προςταςία του περιβάλλοντοσ μείωςθ των εκπομπϊν και αποτροπι τθσ απϊλειασ 
βιοποικιλότθτασ, 

 αξιοποίθςθ τθσ πρωτοπορίασ τθσ Ευρϊπθσ ςτθν ανάπτυξθ νζων πράςινων τεχνολογιϊν και 
μεκόδων παραγωγι, 

 εγκατάςταςθ αποδοτικϊν και ζξυπνων δικτφων θλεκτρικισ ενζργειασ, 

 εκμετάλλευςθ των δικτφων ςε επίπεδο Ε.Ε.  για να ενιςχυκεί το ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα των 
επιχειριςεων (ιδίωσ των μικρϊν μεταποιθτικϊν επιχειριςεων), 

 βελτίωςθ του επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ, ιδίωσ για τισ ΜΜΕ -και- 

 παροχι βοικειασ ςτουσ καταναλωτζσ για να κάνουν ςωςτζσ επιλογζσ.  

Για να ενιςχυκεί θ μετάβαςθ προσ μια αποτελεςματικι ςτθ χριςθ των πόρων οικονομία, με χαμθλζσ 
εκπομπζσ άνκρακα, είναι αναγκαία θ αποςφνδεςθ τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ από τθ χριςθ πόρων και 
ενζργειασ με: 

 τθ μείωςθ των εκπομπϊν CO2 

 τθν προϊκθςθ μεγαλφτερθσ ενεργειακισ αςφάλειασ 

 τθ μείωςθ του βακμοφ εκμετάλλευςθσ φυςικϊν πόρων για τα προϊόντα που χρθςιμοποιοφμε και 
καταναλϊνουμε και γενικότερα τθν ελαχιςτοποίθςθ των επιπτϊςεων ςτο περιβάλλον από το 
ςφνολο των ανκρωπίνων δραςτθριοτιτων.  

Στθν ανωτζρω κατεφκυνςθ θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι ενζκρινε μια νζα φιλόδοξθ δζςμθ μζτρων για τθν 
κυκλικι οικονομία, με ςτόχο τθ διευκόλυνςθ τθσ μετάβαςθσ τθσ Ευρϊπθσ προσ μια κυκλικι οικονομία που 
κα δϊςει ϊκθςθ ςτθν ανταγωνιςτικότθτα ςε παγκόςμιο επίπεδο, κα ενδυναμϊςει τθ βιϊςιμθ οικονομικι 
ανάπτυξθ και κα δθμιουργιςει νζεσ κζςεισ εργαςίασ. 

Σε μια κυκλικι οικονομία, θ αξία των προϊόντων και υλϊν διατθρείται για όςο το δυνατόν περιςςότερο 
χρόνο· τα απόβλθτα και θ χριςθ των πόρων ελαχιςτοποιοφνται και οι πόροι διατθροφνται εντόσ τθσ 
οικονομίασ όταν ζνα προϊόν ζχει φκάςει ςτο τζλοσ του κφκλου ηωισ του, για να χρθςιμοποιθκεί ξανά και 
ξανά ϊςτε να δθμιουργθκεί περαιτζρω αξία. Το μοντζλο αυτό μπορεί να δθμιουργιςει αςφαλείσ κζςεισ 
απαςχόλθςθσ ςτθν Ευρϊπθ, να προωκιςει καινοτομίεσ που προςδίδουν ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα και 
να παρζχει ζνα επίπεδο προςταςίασ για τον άνκρωπο και το περιβάλλον για τα οποία θ Ευρϊπθ είναι 
υπεριφανθ. Μπορεί επίςθσ να παρζχει ςτουσ καταναλωτζσ καινοτόμα και μεγαλφτερθσ διάρκειασ 
προϊόντα, τα οποία παρζχουν εξοικονόμθςθ χρθμάτων και βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ. 

Για να διευκολυνκεί θ μετάβαςθ ςε μια πιο κυκλικι οικονομία, θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι προτείνει δζςμθ 
μζτρων, με ανακεωρθμζνεσ νομοκετικζσ προτάςεισ ςχετικά με τα απόβλθτα, κακϊσ και ζνα ςυνολικό 
ςχζδιο δράςθσ.  

Το ςχζδιο δράςθσ για τθν κυκλικι οικονομία ςυμπλθρϊνει τθν παροφςα πρόταςθ κακορίηοντασ μζτρα για 
«το κλείςιμο του κφκλου» τθσ κυκλικισ οικονομίασ και τθν αντιμετϊπιςθ όλων των φάςεων του κφκλου 
ηωισ ενόσ προϊόντοσ: από τθν παραγωγι και τθν κατανάλωςθ, ςτθ διαχείριςθ των αποβλιτων και τθν 
αγορά δευτερογενϊν πρϊτων υλϊν. Το ςχζδιο δράςθσ περιλαμβάνει επίςθσ μια ςειρά μζτρων τα οποία 
κα ςτοχεφουν ςτθν εξάλειψθ φραγμϊν τθσ αγοράσ ςε ςυγκεκριμζνουσ τομείσ ι ροζσ υλικϊν, όπωσ 
πλαςτικά, απορρίμματα τροφίμων, πρϊτεσ φλεσ κρίςιμθσ ςθμαςίασ, καταςκευζσ και κατεδαφίςεισ, 
προϊόντα βιομάηασ και βιολογικισ προζλευςθσ, κακϊσ και οριηόντια μζτρα ςε τομείσ όπωσ θ καινοτομία 
και οι επενδφςεισ. 
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Ο ςτόχοσ του ςχεδίου είναι να δϊςει ζμφαςθ ςε ηθτιματα όπου θ δράςθ ςε επίπεδο Ε.Ε. μπορεί να 
δθμιουργιςει πραγματικι προςτικζμενθ αξία και να επιφζρει απτά αποτελζςματα. 

Σθμειϊνεται περαιτζρω ότι οι νζεσ Οδθγίεσ για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ υπόςχονται μια ολοκλθρωμζνθ 
αντιμετϊπιςθ των περιβαλλοντικϊν κεωριςεων ςτισ διαδικαςίεσ των δθμοςίων ςυμβάςεων όπωσ 
χαρακτθριςτικά αναφζρεται και ςτο προοίμιο τθσ Οδθγίασ 2014/24/EU. 

Στο ανωτζρω πλαίςιο ζχουν προβλεφκεί οι παρακάτω διατάξεισ ςτθν κλαςςικι  οδθγία των δθμοςίων 
ςυμβάςεων 2014/24/EU: 

 Κζςπιςθ οριηόντιασ ριτρασ ςυμμόρφωςθσ των αναδόχων, με τισ εν ιςχφ περιβαλλοντικζσ 
υποχρεϊςεισ, είτε αυτζσ προζρχονται από τθν εφαρμογι Ευρωπαϊκϊν, Εκνικϊν ι Διεκνϊν 
διατάξεων (Άρκρο 18 §2 περί των εφαρμοηόμενων αρχϊν ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ) 

 Χριςθ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν  για τθν κάλυψθ περιβαλλοντικϊν απαιτιςεων που μπορεί να 
αφοροφν ςε οποιοδιποτε ςτάδιο  του κφκλου ηωισ  ενόσ ζργου, υπθρεςίασ ι προϊόντοσ υπό τθν 
προχπόκεςθ ότι βρίςκεται ςε άμεςθ ςυνάφεια με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ και επιμερίηεται 
ςτθν αξία τθσ ςφμβαςθσ και τουσ επιδιωκόμενουσ ςτόχουσ- παραδοτζα (Άρκρο 42 περί τεχνικϊν 
προδιαγραφϊν) 

 Χριςθ Σθμάτων, τα οποία επιτρζπουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ να ηθτοφν ςυγκεκριμζνο 
αποδεικτικό ςυμμόρφωςθσ εξειδικευμζνων περιβαλλοντικϊν χαρακτθριςτικϊν,  π.χ. Eco-label  
(Άρκρο 43 περί ςθμάτων) 

 Χριςθ κριτθρίων ανάκεςθσ ςυμβάςεων που ενςωματϊνουν περιβαλλοντικά κριτιρια είτε 
ποιοτικά (π.χ. επίπεδα εκπομπϊν ρφπων) είτε οικονομικά (π.χ. κατανάλωςθ ενζργειασ) είτε  
αφοροφν ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία παραγωγισ (π.χ. διαδικαςία EMAS) ι /και ςυγκεκριμζνθ 
διαδικαςία  άλλου ςταδίου  του κφκλου ηωισ τθσ ςφμβαςθσ (Άρκρο 67 περί κριτθρίων ανάκεςθσ 
ςφμβαςθσ) 

 Κοςτολόγθςθ του κφκλου ηωισ  ενόσ προϊόντοσ, μίασ υπθρεςίασ ι ενόσ ζργου  και αφορά ςε 
εςωτερικό κόςτοσ όπωσ το κόςτοσ απόκτθςθσ, χριςθσ, ςυντιρθςθσ και τζλοσ κφκλου ηωισ  και 
εξωτερικό κόςτοσ που οφείλεται ςε περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ πχ εκπομπϊν ρφπων , κόςτοσ για 
το μετριαςμό τθσ κλιματικισ αλλαγισ κλπ (Άρκρο 68 περί κόςτουσ κφκλου ηωισ) 

 Δυνατότθτα επιβολισ ειδικϊν  όρων  κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ που ςχετίηονται με 
περιβαλλοντικζσ απαιτιςεισ (Άρκρο 70 περί όρων εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ)  

Ο γενικόσ ςτόχοσ τθσ μείωςθσ των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων από τισ καταναλωτικζσ ςυνικειεσ του 
δθμοςίου τομζα και τθσ προϊκθςθ τθσ καινοτομίασ ςτον τομζα των περιβαλλοντικϊν τεχνολογιϊν, 
προϊόντων και υπθρεςιϊν εξειδικεφεται ςε επιμζρουσ ςτόχουσ όπωσ: 

• ςτον κακοριςμό διαδικαςίασ κζςπιςθσ κριτθρίων για το πραςίνιςμα των δθμοςίων ςυμβάςεων και 
τον ςχεδιαςμό και υλοποίθςθσ Ρράςινων Δθμόςιων Συμβάςεων· 

• ςτθν ενθμζρωςθ για τον υπολογιςμό του κόςτουσ κφκλου ηωισ των προϊόντων,  υπθρεςιϊν και 
ζργων· 

• ςτθν κατάρτιςθ νομικϊν και επιχειρθςιακϊν κατευκυντθρίων γραμμϊν· 
• ςτθν πολιτικι υποςτιριξθ των ΡΔΣ με τον κακοριςμό ςτόχων αλλά και ςχετικϊν δεικτϊν για τθν 

παρακολοφκθςθ. 

Θ χριςθ περιβαλλοντικϊν κριτθρίων πρζπει να εξαςφαλίηει τα ακόλουκα: 

• τθν ικανοποίθςθ των βαςικϊν αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ, τθσ μθ διάκριςθσ, τθσ αναλογικότθτασ 
και τθσ διαφάνειασ  

• Τθν ςαφι αναφορά τουσ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
• Εφόςον ενςωματϊνονται ςτα κριτιρια ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ κα πρζπει να ζχουν άμεςθ 

ςυνάφεια με το αντικείμενο τθσ Σφμβαςθσ  

Θ χριςθ του κόςτουσ κφκλου ηωισ (LCC) ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προτάςςεται ωσ ζνα χριςιμο εργαλείο 
που κα μποροφςε να εξαςφαλίςει εξοικονόμθςθ οικονομικϊν πόρων και μείωςθ των περιβαλλοντικϊν 
επιπτϊςεων από τισ δθμόςιεσ αρχζσ.  
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Θ βαςικι αντίλθψθ που διαπνζει τισ πράςινεσ παραπζμπει ςτθν φπαρξθ περιβαλλοντικϊν κριτθρίων για 
ζργα, προϊόντα και υπθρεςίεσ. Μζχρι ςιμερα ζχουν εκπονθκεί διάφορα εκνικά κριτιρια και υιοκετθκεί 
ποικίλεσ εκνικζσ προςεγγίςεισ για τισ πράςινεσ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ. Κακϊσ όμωσ θ χριςθ των ςυμβάςεων 
αυτϊν αυξάνεται, τα κράτθ μζλθ καλοφνται να εφαρμόηουν ςυμβατά μεταξφ τουσ κριτιρια, ϊςτε να 
αποτρζπεται θ ςτρζβλωςθ τθσ ενιαίασ αγοράσ και θ μείωςθ του ανταγωνιςμοφ εντόσ τθσ ΕΕ. Θ κζςπιςθ 
ενιαίασ δζςμθσ κριτθρίων κα περιόριηε ςθμαντικά τθ διοικθτικι επιβάρυνςθ για τουσ οικονομικοφσ φορείσ 
και τισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ που ςυνάπτουν πράςινεσ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ. 

Επίςθσ, κα πρζπει να ςθμειωκεί θ ςθμαντικι ςυνειςφορά τθσ ζρευνασ αγοράσ για τθν προϊκθςθ των 
πράςινων δθμοςίων ςυμβάςεων τόςο κατά τθ κζςπιςθ νζων κριτθρίων όςο και κατά τθ χριςθ 
υφιςτάμενων κριτθρίων ςε διαδικαςία ανάκεςθσ ςφμβαςθσ. 

 

Γ.3 - Βιϊςιμθ ανάπτυξθ – Βελτίωςθ επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ μικρομεςαίων 
επιχειριςεων 

Ππωσ αναφζρκθκε και ανωτζρω, θ ςυμμετοχι των ΜΜΕ ανά κράτοσ – μζλοσ τόςο ςτον αρικμό των 
ςυμβάςεων άνω των ορίων, όςο και ςτθ ςυνολικι αξία αυτϊν παρουςιάηει μεγάλεσ διαφοροποιιςεισ. 
Στθν Ελλάδα ςφμφωνα με ςτοιχεία των ετϊν 2009-2011 το μερίδιο των ςυμβάςεων άνω των ορίων 
(απόλυτοσ αρικμόσ) που ανατζκθκαν ςε ΜΜΕ ανιλκε ςτο ποςοςτό του 84% όταν ο μζςοσ κοινοτικόσ όροσ 
ιταν 56%. Θ διαςτρωμάτωςθ των ποςοςτϊν ανά κατθγορία ΜΜΕ (πολφ μικρι, μικρι και μεςαία) ιταν 
21%, 41% και 22% αντίςτοιχα. Σφμφωνα με τθ ςυνολικι αξία των αντίςτοιχων ςυμβάςεων, οι ελλθνικζσ 
ΜΜΕ είχαν ςυνολικά 78% μερίδιο με τον κοινοτικό Προ να κυμαίνεται ςτο ποςοςτό 29%. 

Ο επιμεριςμόσ των ελλθνικϊν ΜΜΕ ανά κατθγορία ιταν 24%, 23% και 32% με τα αντίςτοιχα ςτοιχεία τθσ 
Ζνωςθσ να κυμαίνονται ςε κατά μζςο όρο μικρότερα ποςοςτά (4%, 9% και 15%). 

Αναφορικά με τθ ςφγκριςθ ανάμεςα ςτο μερίδιο που οι ΜΜΕ κατζχουν ςτο χϊρο των δθμοςίων 
ςυμβάςεων άνω των ορίων και τθν ςυνολικι τουσ οικονομικι βαρφτθτα, όπωσ αυτι αποτυπϊνεται μζςω 
τθσ ςυνολικισ προςτικζμενθσ αξίασ43  που αυτζσ αντιπροςωπεφουν, οι εγχϊριεσ ΜΜΕ  παρουςιάηουν τα 
ζτθ 2009-2011 μεγαλφτερθ κατά μζςο όρο ςυμμετοχι - υπό τθν ζννοια των ςυνολικϊν ανακζςεων - ςτο 
χϊρο των δθμοςίων ςυμβάςεων κατά ποςοςτό περίπου 15%, ενϊ οι αντίςτοιχοι κοινοτικοί μζςοι όροι 
υπολείπονται περίπου κατά ποςοςτό 29% ςτθ διάρκεια τθσ ίδιασ περιόδου αναφοράσ. Ραρά ταφτα, 
επιςθμαίνεται θ διαπιςτωκείςα μείωςθ τθσ ςυμμετοχισ των ελλθνικϊν ΜΜΕ ςτθν εγχϊρια προςτικζμενθ 
αξία44 (net) κατά περίπου 21% (2008-2012). 

Πςον αφορά ςτθ ςυμμετοχι των ελλθνικϊν ΜΜΕ ςτισ ανακζςεισ δθμοςίων ςυμβάςεων κάτω των 
κοινοτικϊν ορίων και λαμβάνοντασ υπόψθ κάποιεσ παραδοχζσ (ενιαίο odds ratio πλθν δφο 
επιβεβαιωμζνων περιπτϊςεων, των οποίων ο γεωμετρικόσ μζςοσ όροσ χρθςιμοποιικθκε για να 
προβλζψει τουσ δείκτεσ των υπολοίπων περιπτϊςεων), οι εν λόγω ΜΜΕ κατζχουν μερίδιο επί τθσ 
ςυνολικισ αξίασ των ςυμβάςεων που ανατζκθκαν τθσ τάξεωσ του 85% με το αντίςτοιχο (κατά μζςο όρο) 
κοινοτικό επίπεδο να κυμαίνεται γφρω από το 59%. 

Θ ςυνολικι αξία τθσ ςφμβαςθσ επθρεάηει ςε μεγάλο βακμό τθ δυνατότθτα πρόςβαςθσ των ΜΜΕ ςε 
ςυμβάςεισ άνω των κοινοτικϊν ορίων, γεγονόσ ιδιαίτερα εμφανζσ ςτθν κατθγορία των πολφ μικρϊν 
επιχειριςεων. Ζχει παρατθρθκεί ότι οι Ευρωπαϊκζσ μικρζσ επιχειριςεισ παρουςιάηουν αυξθμζνα ποςοςτά 
επιτυχίασ όταν θ αξία (contract value) των ςυμβάςεων κυμαίνεται από το ποςό των 30.000 ευρϊ μζχρι 
των 300.000 ευρϊ. Οι μεςαίου μεγζκουσ επιχειριςεισ παρουςιάηουν μειωμζνα ποςοςτά ανακζςεων, όταν 
θ αξία των ςυμβάςεων ξεπερνά το ποςό 5.000.000 ευρϊ και ςε μεγαλφτερα ςυμβατικά τιμιματα 
(ςυνολικζσ αξίεσ των CAN’s/contract award notice) το ποςοςτό που κατακυρϊκθκε ςτισ κοινοτικζσ ΜΜΕ 
ζφταςε το 21% ςε απόλυτουσ αρικμοφσ45. Επιπλζον, θ διάμεςοσ τθσ υπολογιηόμενθσ ςυνολικισ αξίασ ενόσ 
                                                      
43

  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Category:Glossary (GVA @basic prices=output @basic 
prices-intermediate consumption @ purchasing prices) 

44
  GVA-Fixed capital consumption 

45
  SME’s access to public procurement markets and aggregation of demand in the EU,(Study commissioned by the European 

Commission by PwC, ICF GHK and Ecorys ) Feb. 2014,P.49 
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δθμόςιου διαγωνιςμοφ (CAN) προςζγγιςε το ποςό των 330.000 ευρϊ, τθ ςτιγμι που θ αντίςτοιχθ 
υπολογιηόμενθ διάμεςοσ του μεγζκουσ μίασ ςφμβαςθσ, (περιλαμβάνει και τθν περίπτωςθ του μοναδικοφ 
τμιματοσ) προςζγγιςε αυτό των 50.000 ευρϊ (μζςοσ κοινοτικόσ όροσ). Στθν Ελλάδα οι αντίςτοιχοι αρικμοί 
για τα ζτθ 2009-2011 ιταν 333.000 και 27.000 ευρϊ (single awards). 

Ειδικότερα, ςτθν περίπτωςθ δθμόςιων διαγωνιςμϊν αγακϊν και υπθρεςιϊν το μζγεκοσ των ςυμβάςεων 
και θ ςυνολικι αξία του διαγωνιςμοφ είναι αρκετά υψθλι λόγω του αυξθμζνου κόςτουσ που ςυνζχεται με 
τθν προμικεια αγακϊν και υπθρεςιϊν που απαιτείται ζτςι ϊςτε να εξυπθρετθκεί θ δθμόςια ανάγκθ ενόσ 
δθμόςιου οργανιςμοφ ι περιφζρειασ μεγάλθσ γεωγραφικισ ζκταςθσ. Το γεγονόσ αυτό είναι αναςταλτικόσ 
παράγοντασ για τισ ΜΜΕ, λόγω περιοριςμζνων δυνατοτιτων και ςυγκεκριμζνθσ γεωγραφικισ εμβζλειασ, 
αναφορικά με τθν δυνατότθτα που ζχουν να υποβάλουν προςφορά. Ενϊ, κατά γενικι ομολογία, θ 
προμικεια μεγάλων ςυμβάςεων είναι βραχυπρόκεςμα ωφζλιμθ για τθν ανακζτουςα αρχι, λόγω του 
διοικθτικοφ φόρτου που ςυνεπάγεται θ προμικεια με τα ςυγκεκριμζνα χαρακτθριςτικά, μακροπρόκεςμα 
όμωσ το άνωκεν επιχείρθμα οδθγεί ςε περιοριςμό του ανταγωνιςμοφ και ςε αυξθμζνο κόςτοσ λόγω του 
αποκλειςμοφ των ΜΜΕ από τθν «αγορά»46 

H προμικεια μζςω μεγάλων και διαφοροποιθμζνων ςυμβάςεων που αποτελοφνται από ετερογενι αγακά 
και υπθρεςίεσ ςτθν ουςία οδθγεί ςτον αποκλειςμό εξειδικευμζνων ΜΜΕ που κα μποροφςαν να καλφψουν 
τθν «επιμζρουσ» ανάγκθ. Θ Επιτροπι ζχει προκρίνει τθ λφςθ τθσ ςυμφερότερθσ από οικονομικισ άποψθσ 
προςφορά (κριτιριο EMAT) και του διαχωριςμοφ ςε τμιματα. 

Λαμβάνοντασ το άνωκεν υπόψθ, ζχει παρατθρθκεί ότι:  

α) όςο μεγαλφτερθ θ διάμεςοσ του μεγζκουσ ενόσ τμιματοσ τόςο μικρότερθ είναι θ πικανότθτα να 
κατακυρωκεί ςε μια ΜΜΕ και  

β) όςο μεγαλφτερο αρικμό τμθμάτων ενςωματϊνει μία ςφμβαςθ/CAN (διαγωνιςμόσ) τόςο μεγαλφτερθ 
είναι θ ςυμμετοχι των ΜΜΕ, όςον αφορά ςτθν ανάκεςθ αυτϊν. Εν προκειμζνω, ςτθν Ελλάδα ποςοςτό 
76% των διαγωνιςμϊν (CAN’s) δεν ζχουν τμιματα, το 14% ζχει από 2 ζωσ 4, το 6% περιλαμβάνει από 5 
ζωσ 9 τμιματα και το 3% ζχει από 10 ζωσ 19. Οι αντίςτοιχοι αρικμοί τθσ Ζνωςθσ είναι κατά μζςο όρο 71%, 
16%, 7% και 3%. 

Σχετικά με το κριτιριο τθσ ςυμφερότερθσ από οικονομικισ άποψθσ προςφοράσ θ χριςθ του εν λόγω 
κριτθρίου αυξάνει τισ πικανότθτεσ ςυμμετοχισ των ΜΜΕ ςτισ διαγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ κυρίωσ ςτθν 
προμικεια των καινοτόμων υπθρεςιϊν όπου απαιτείται θ ςυνδρομι τθσ ζρευνασ και τθσ ανάπτυξθσ, λόγω 
του ςυνυπολογιςμοφ των πικανϊν ωφελειϊν που απορρζουν από τθν παροχι τεχνολογικά καινοτόμων 
λφςεων ςε τομείσ όπου οι ΜΜΕ κατζχουν το τεχνολογικά ςυγκριτικό πλεονζκτθμα. 

Αναφορικά με το ceteris paribus βακμό επιρροισ διαφόρων μεταβλθτϊν, όπωσ το μζγεκοσ τθσ ςφμβαςθσ, 
το είδοσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, θ χριςθ του κριτθρίου τθσ ςυμφερότερθσ από οικονομικισ άποψθσ 
προςφορά και ο αρικμόσ των τμθμάτων, όςον αφορά ςτθν πικανότθτα ανάκεςθσ ςε ΜΜΕ, 
χρθςιμοποιικθκε παλινδρομικό μοντζλο ςχετικϊν δεδομζνων 27.000 παρατθριςεων (contract award 
notices/CAN’s) καταγεγραμμζνων ςτο TED, με ςκοπό τθν ςυνδυαςτικι ανάλυςθ (compound analysis) 
επιλεγμζνων παραγόντων. 

Θ ανάλυςθ των ερμθνευτικϊν (regressors) μεταβλθτϊν, υπό τθν παραδοχι αξιοπιςτίασ ςε ποςοςτά 
μικρότερα του 5% πικανότθτασ τθσ null hypothesis (regressors δεν ζχουν ςοβαρι επιρροι δθλαδι δεν 
υφίςταται causality ςτθν περίπτωςθ αποδοχισ τθσ null hyphothesis) κατζλθξε ςτα κάτωκι: 

Επιβεβαιϊνεται ότι όςο μεγαλφτερθ θ αξία του διαγωνιςμοφ τόςο μικρότερθ είναι θ πικανότθτα 
ανάκεςθσ ςε ΜΜΕ. Ο όροσ των πικανοτιτων (dependent variable), λόγω επιρροισ  του λογάρικμου τθσ 
ανεξάρτθτθσ μεταβλθτισ «αξία διαγωνιςμοφ» ιταν 0.8529, το οποίο ςθμαίνει ότι για κάκε αφξθςθ κατά 
ποςοςτό 172% τθσ ανεξάρτθτθσ μεταβλθτισ θ πικανότθτα ανάκεςθσ ςε ΜΜΕ μειϊνεται κατά ποςοςτό 8% 
(με τθν εξαίρεςθ του τομζα των φαρμακευτικϊν προμθκειϊν, o ςυγκεκριμζνοσ παράγοντασ παρουςίαςε 
τθ μεγαλφτερθ αιτιότθτα/statistical significance, μικρι p-value). 
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  Johan Stake (2008) “SME participation and success in public procurement”: p.5-6 
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Δεν απεδείχκθ ςθμαντικι επιρροι του είδουσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ςτισ πικανότθτεσ ανάκεςθσ ςε ΜΜΕ. 
Θ παλινδρομικι ανάλυςθ καταδεικνφει τθν ανοικτι διαδικαςία, τθν κλειςτι διαδικαςία και τον 
ανταγωνιςτικό διάλογο με φκίνουςα ςειρά βαρφτθτασ, αναφορικά με το επίπεδο επιρροισ ςτθν 
εξαρτθμζνθ μεταβλθτι (ο όροσ των πικανοτιτων παρουςίαςε μικρι ςχζςθ αιτιότθτασ/statistical 
significance και υψθλι ςυμπτωματικότθτα/randomness). 

Θ χριςθ του κριτθρίου τθσ ςυμφερότερθσ από οικονομικισ άποψθσ προςφορά μείωςε τθν πικανότθτα 
ανάκεςθσ κατά περίπου 9%. Κεωρθτικά μπορεί να υποτεκεί ότι με ςτακεροφσ τουσ άλλουσ παράγοντεσ 
(τομζασ, αξία, τμιματα) οι διαγωνιςμοί που αξιολογοφνται βάςει του ςχετικοφ κριτθρίου είναι πιο πικανό 
να ανατεκοφν ςε μεγάλεσ επιχειριςεισ ςυγκριτικά με τουσ διαγωνιςμοφσ που ανακζτονται με κριτιριο τθν 
χαμθλότερθ τιμι. Ενδεχομζνωσ ςτο ςυγκεκριμζνο δείγμα οι μεγάλεσ επιχειριςεισ παρουςίαςαν 
ςυγκριτικό πλεονζκτθμα ζναντι του ανταγωνιςμοφ, λόγω διαγωνιςμϊν όπου απαιτείτο υψθλι 
πολυπλοκότθτα των αγακϊν/υπθρεςιϊν και οι τεχνικζσ - οικονομικζσ δυνατότθτεσ του προμθκευτι ςε 
ςυνδυαςμό με τθν πρότερθ εμπειρία του διαδραμάτιςαν ςθμαντικό ρόλο ςτθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Ο επιμεριςμόσ ςε τμιματα αφξθςε τισ πικανότθτεσ ανάκεςθσ ςε ΜΜΕ. Ειδικότερα, ανάμεςα ςε ςυμβάςεισ 
(single awards) ίδιου μεγζκουσ θ ςφμβαςθ που αποτελεί τμιμα μεγαλφτερου διαγωνιςμοφ (CAN) είναι 
πικανότερο να ανατεκεί ςε ΜΜΕ. Επιπλζον, παρατθρικθκε ότι θ πικανότθτα ανάκεςθσ (εξαρτθμζνθ 
μεταβλθτι) ιταν μεγαλφτερθ ςε διαγωνιςμοφσ οι οποίοι ενςωμάτωναν από 10 ζωσ 19 τμιματα. Επίςθσ, 
διαπιςτϊκθκε ότι ο τφποσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ δεν παίηει ςθμαντικό ρόλο ,όςον αφορά τθν 
πικανότθτα ανάκεςθσ ςε ΜΜΕ με εξαίρεςθ τισ τοπικζσ αρχζσ, όπου παρατθρικθκε κετικι επιρροι τθσ 
τάξθσ του 7%47.Θ ωσ άνωκεν παράκεςθ ςυγκριτικϊν δεδομζνων αποςκοπεί ςτθν ανάδειξθ τθσ 
ςπουδαιότθτασ τθσ κατάλλθλθσ επεξεργαςίασ των ενδογενϊν με τον εν λόγω τομζα (ΜΜΕ) δεδομζνων, 
ςτο πλαίςιο επιλογισ εξειδικευμζνων πολιτικϊν ςτοχευμζνων ςτθν ικανοποίθςθ των ιδιαιτεροτιτων  των 
τριϊν κατθγοριϊν των ΜΜΕ. Ωσ εκ τοφτου, το εφροσ και ο βακμόσ διαφοροποίθςθσ  των προςθκόντων 
πολιτικϊν εξαρτάται από τθ δυνατότθτα ανάλυςθσ των ςτοιχείων μιασ αξιόπιςτθσ και δυναμικισ βάςθσ 
δεδομζνων και από τθν ανάπτυξθ των κατάλλθλα εναρμονιςμζνων μεκοδολογιϊν προσ εξαγωγι 
ςυμπεραςμάτων. 

 

Γ.4 -  Οικονομικι ανάπτυξθ χωρίσ περιοριςμοφσ - Κοινωνικι ενςωμάτωςθ και ςυμβάςεισ 
κοινωνικισ αναφοράσ  

Ππωσ προαναλφκθκε, μία από τισ τρεισ προτεραιότθτεσ που κατζχει κεντρικι κζςθ ςτθ ςτρατθγικι για τθν 
Ευρϊπθ 2020 και διαμορφϊνει τθν εικόνα τθσ κοινωνικισ οικονομίασ τθσ αγοράσ για τθν Ευρϊπθ του 
21ου αιϊνα αποτελεί θ ανάπτυξθ χωρίσ αποκλειςμοφσ, θ οποία ςθμαίνει τθν παροχι δυνατοτιτων ςτουσ 
πολίτεσ μζςω υψθλϊν επιπζδων απαςχόλθςθσ, τθν επζνδυςθ ςε δεξιότθτεσ, τθν καταπολζμθςθ τθσ 
φτϊχειασ και τον εκςυγχρονιςμό των αγορϊν εργαςίασ, τθν κατάρτιςθ ςυςτθμάτων κοινωνικισ 
προςταςίασ που βοθκοφν τουσ πολίτεσ να προετοιμαςτοφν και να διαχειριςτοφν τισ αλλαγζσ, με ςκοπό τθν 
οικοδόμθςθ μιασ ςυνεκτικισ κοινωνίασ. 

Θ Ε.Ε. κατζγραψε τισ γραμμζσ που κα ακολουκιςει τα προςεχι ζτθ ςτο πλαίςιο τθσ ςτρατθγικισ "Ευρϊπθ 
2020", με πολφ φιλόδοξουσ ςτόχουσ, από τουσ οποίουσ δεν πρζπει να αποςτεί48. 

Ωςτόςο, θ οικονομικι και χρθματοπιςτωτικι κρίςθ που ζπλθξε τθν ΕΕ τα τελευταία χρόνια, δυςχζρανε τθν 
επίτευξθ αυτϊν των ςτόχων. Μείηον ηιτθμα αποτελεί θ επανεξζταςθ του οικονομικοφ και κοινωνικοφ 
μοντζλου, ϊςτε θ μελλοντικι ανάπτυξθ να μθν είναι απλϊσ βιϊςιμθ, αλλά να εντάςςεται ςτισ αρχζσ τθσ 
οικονομικισ, κοινωνικισ και εδαφικισ ςυνοχισ, ςτισ οποίεσ βαςίηεται θ ΕΕ. 

Θ αντιμετϊπιςθ ςθμαντικϊν προκλιςεων, όπωσ θ οικονομικι και δθμοςιονομικι βιωςιμότθτα, θ 
κοινωνικι πρόνοια και, ιδίωσ, θ δθμιουργία κζςεων εργαςίασ, λαμβάνοντασ υπόψθ, ιδιαίτερα, τισ ομάδεσ 
που βρίςκονται ςε επιςφαλζςτερθ κζςθ, όπωσ οι νζοι, οι γυναίκεσ και οι θλικιωμζνοι, οι μακροχρόνια 

                                                      
47

  “Evaluation of SMEs access to public procurement markets in the EU”, GHK (2011),P.38-40 
48

 Βλ. ςχετικά Ζκκεςθ τθσ Επιτροπισ Απαςχόλθςθσ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων ΕΕ ςχετικά με τθν κοινωνικι επιχειρθματικότθτα 
και τθν κοινωνικι καινοτομία ςτθν καταπολζμθςθ τθσ ανεργίασ, 30/7/2015 (2014/2236(ΛΝΛ)) 
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άνεργοι, τα άτομα με αναπθρίεσ, οι μετανάςτεσ και θ κοινότθτα των ομά κα μποροφςε ςτο πεδίο των 
δθμοςίων ςυμβάςεων να τελεςφοριςει με τθν ζνταξθ και υλοποίθςθ των αρχϊν τθσ κοινωνικισ 
οικονομίασ και τθν ςφναψθ ςυμβάςεων κοινωνικισ αναφοράσ. 

Ειδικότερα, με τθν υλοποίθςθ των αρχϊν τθσ κοινωνικισ οικονομίασ και ςε ό,τι αφορά το πεδίο  των 
δθμοςίων ςυμβάςεων κοινωνικισ αναφοράσ, επιτυγχάνεται θ ζνταξθ ατόμων που ανικουν ςτισ ευπακείσ 
ομάδεσ του πλθκυςμοφ. 

Ευπακείσ ομάδεσ πλθκυςμοφ, εξάλλου, είναι οι κοινωνικζσ ομάδεσ πλθκυςμοφ, των οποίων θ ςυμμετοχι 
ςτθν κοινωνικι και οικονομικι ηωι δυςχεραίνεται, είτε εξαιτίασ κοινωνικϊν και οικονομικϊν 
προβλθμάτων, είτε εξαιτίασ ςωματικισ ι ψυχικισ ι νοθτικισ ι αιςκθτθριακισ αναπθρίασ, είτε εξαιτίασ 
απρόβλεπτων γεγονότων, τα οποία επθρεάηουν τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ τοπικισ ι ευρφτερα 
περιφερειακισ οικονομίασ49. 

Θ κοινωνικι οικονομία πρζπει να διαδραματίςει βαςικό ρόλο ςτθν επίτευξθ των ςτόχων αυτϊν. Οι 
επιχειριςεισ ςτον τομζα τθσ κοινωνικισ οικονομίασ50 ζχουν αποδειχτεί πιο ανκεκτικζσ ςτισ οικονομικζσ 
αναταράξεισ και ζχουν μπορζςει να προςφζρουν καινοτόμεσ λφςεισ για τθν προϊκθςθ τθσ κοινωνικισ 
ςυνοχισ και τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ και για τθ δθμιουργία κζςεων εργαςίασ. Επιπλζον, οι επιχειριςεισ τθσ 
κοινωνικισ οικονομίασ ζχουν ιςχυρι τοπικι και περιφερειακι βάςθ, και μποροφν να προςφζρουν τισ 
κατάλλθλεσ λφςεισ για τισ ςυγκεκριμζνεσ ανάγκεσ. 

Ππωσ διλωςε ο αρμόδιοσ Επίτροποσ για τθν απαςχόλθςθ, τισ κοινωνικζσ υποκζςεισ και τθν κοινωνικι 
ζνταξθ (το ζτοσ 2013)  “Οι κοινωνικζσ επενδφςεισ είναι κακοριςτικισ ςθμαςίασ αν κζλουμε να βγοφμε από 
τθν κρίςθ ιςχυρότεροι, με μεγαλφτερθ ςυνοχι και ανταγωνιςτικότεροι. Στο πλαίςιο των υπαρχόντων 
δθμοςιονομικϊν περιοριςμϊν, τα κράτθ μζλθ πρζπει να μετατοπίςουν τθν εςτίαςθ τουσ ςε επενδφςεισ 
ςτο ανκρϊπινο κεφάλαιο και τθν κοινωνικι ςυνοχι. Αυτι θ προςζγγιςθ μπορεί να επιφζρει τθν αλλαγι, 
αν κζλουμε να ςθμειϊςουμε πραγματικι πρόοδο ςτθν επίτευξθ των ςτόχων τθσ ςτρατθγικισ “Ευρϊπθ 
2020”. Οι κοινωνικζσ επενδφςεισ ςιμερα βοθκοφν ϊςτε να μθν χρειαςτεί τα κράτθ μζλθ να πλθρϊςουν 
πολφ ακριβότερουσ λογαριαςμοφσ από οικονομικισ και κοινωνικισ άποψθσ αφριο”51. 

Θ κοινωνικι καινοτομία και θ κοινωνικι επιχειρθματικότθτα είναι, επομζνωσ, βαςικοί παράγοντεσ για τθν 
ανάπτυξθ τθσ κοινωνικισ οικονομίασ, και για τθν προϊκθςι τουσ απαιτείται να αναλθφκεί δράςθ ςτουσ 
ακόλουκουσ τομείσ: 

• εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ 
• βελτίωςθ τθσ χρθματοδότθςθσ 
• αυξθμζνθ προβολι και ανταλλαγι πλθροφοριϊν και βζλτιςτων πρακτικϊν ςε ευρωπαϊκό και 

εκνικό επίπεδο 
• προϊκθςθ τθσ ανάπτυξθσ τθσ κοινωνικισ οικονομίασ 
• βελτίωςθ του νομικοφ πλαιςίου 

Συμπεραςματικά, αυτό που πρζπει να τονιςτεί είναι ότι θ επιχειρθματικότθτα δεν βαςίηεται αποκλειςτικά 
ςτθν επιδίωξθ κζρδουσ. Διάφοροι παράγοντεσ, τόςο από τον δθμόςιο όςο και από τον ιδιωτικό τομζα, τθν 
κοινωνία των πολιτϊν και τισ οργανϊςεισ κοινωνικισ οικονομίασ52 αντιμετωπίηουν βαςικζσ κοινωνικζσ 
προκλιςεισ ςυνδυάηοντασ κοινωνικζσ και επιχειρθματικζσ παραμζτρουσ53. Σε αυτό το πλαίςιο, κα πρζπει 
                                                      
49

 Βλ. ςχετικά άρκρ. 1 ν. 4019/2011 
50

 Διάκριςθ πρζπει να γίνει μεταξφ τθσ κοινωνικισ οικονομίασ και τθσ εταιρικισ κοινωνικισ ευκφνθσ (ΕΚΕ). Οι επιχειριςεισ τθσ 

κοινωνικισ οικονομίασ είναι επιχειριςεισ που ζχουν ωσ κφριο ςτόχο τον κοινωνικό αντίκτυπο και όχι τθν παραγωγι κερδϊν 
για τουσ ιδιοκτιτεσ ι τουσ μετόχουσ τουσ, ενϊ θ ΕΚΕ αφορά τθν εκελοντικι ενςωμάτωςθ, από τισ παραδοςιακζσ εταιρείεσ, 
κοινωνικϊν και περιβαλλοντικϊν ςτόχων ςτα επιχειρθματικά προγράμματά τουσ. 

51
 Αναφερόμενοσ ςτθ δζςμθ των μζτρων για τισ κοινωνικζσ επιδόςεισ που αποτελεί ζνα ολοκλθρωμζνο πλαίςιο πολιτικισ, το 

οποίο λαμβάνει υπόψθ τισ κοινωνικζσ, οικονομικζσ και δθμοςιονομικζσ αποκλίςεισ μεταξφ των κρατϊν μελϊν.  
52

 Θ κοινωνικι οικονομία απαςχολεί πάνω από 14,51 εκατομμφρια άτομα ςτθν ΕΕ, ιτοι το 6,5% του ςυνόλου των 

απαςχολοφμενων. Καλφπτει φορείσ με ειδικό νομικό κακεςτϊσ (ςυνεταιριςμοφσ, ιδρφματα, ςωματεία, αλλθλαςφαλιςτικζσ 
εταιρείεσ), κακϊσ και κοινωνικζσ επιχειριςεισ υπό μορφι τυπικισ ιδιωτικισ ι δθμόςιασ εταιρείασ περιοριςμζνθσ ευκφνθσ 
(Ρρωτοβουλία Κοινωνικισ Επιχειρθματικότθτασ – SEC (2011) 1278 final) 

53
 Συμπεράςματα του Συμβουλίου, τθσ 20θσ Μαϊου 2014, για τθν προϊκθςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ των νζων με ςκοπό τθν 

κοινωνικι τουσ ζνταξθ, 2014/C 183/04), IV (Ρλθροφορίεσ) Ρλθροφορίεσ προερχόμενεσ από τα κεςμικά και λοιπά όργανα και 
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να εκτιμθκεί περιςςότερο θ δθμόςια αντίλθψθ για τουσ επιχειρθματίεσ, να εντατικοποιθκεί θ εκπαίδευςθ 
και ευαιςκθτοποίθςθ για τθν προαγωγι τθσ κοινωνικισ επιχειρθματικότθτασ και να δοκεί ιδιαίτερθ 
προςοχι και μζριμνα ςτισ ομάδεσ που υποεκπροςωποφνται, αφενόσ μεν προκειμζνου να ιδρφςουν, 
διαχειριςτοφν ι επεκτείνουν μια επιχείρθςθ ι εταιρεία αφετζρου δε προκειμζνου να ενκαρρυνκοφν όπωσ 
ςυμμετάςχουν ςτθν υλοποίθςθ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

 

 

                                                                                                                                                                                
τουσ οργανιςμοφσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  
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Δ. Ανάπτυξθ Αρχϊν Καλισ Διακυβζρνθςθσ  

 

 

Οι όροι  Διακυβζρνθςθ και  Καλι (χρθςτι) Διακυβζρνθςθ αν και χρθςιμοποιοφνται ευρζωσ δεν ζχουν ωσ 
ςιμερα προςδιοριςτεί με ςαφι και ςυγκεκριμζνο τρόπο. Θ ζννοια τθσ χρθςτισ διακυβζρνθςθσ ειςιχκθ ωσ 
τιρθςθ κατάλλθλων διοικθτικϊν διαδικαςιϊν ορκισ διαχείριςθσ κονδυλίων αναπτυξιακισ βοικειασ, αλλά 
και πολιτικϊν εφαρμογισ τουσ από  χρθματοδοτοφμενεσ κυβερνιςεισ. Στισ μζρεσ μασ, δφο δεκαετίεσ μετά 
τθν εμφάνιςθ τθσ ζννοιασ χρθςτισ διακυβζρνθςθσ, ςτον πυρινα αυτισ βρίςκονται θ προϊκθςθ τθσ καλισ 
νομοκζτθςθσ, ο περιοριςμόσ τθσ πολυνομίασ, θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των νομοκετικϊν και 
κανονιςτικϊν ρυκμίςεων, θ φπαρξθ αξιόπιςτθσ πλθροφόρθςθσ και θ διαςφάλιςθ τθσ δυνατότθτασ όλων 
των πολιτϊν για εφκολθ πρόςβαςθ ςτθν πλθροφορία. 

Σφμφωνα  με τισ πλζον ςφγχρονεσ  απόψεισ, όπωσ αυτζσ διατυπϊνονται  ςτθ διεκνι βιβλιογραφία, ςτο 
πλαίςιο τθσ καλισ διακυβζρνθςθσ οι αποφάςεισ πρζπει να λαμβάνονται με τθν ενεργι ςυμμετοχι  και τθ 
ςυναίνεςθ και των τριϊν κοινωνικϊν ομάδων, ιτοι: 

• τθσ κυβζρνθςθσ 
• του ιδιωτικοφ τομζα και των επιχειριςεων 
• των πολιτϊν και ΜΚΟ 

και να ςτθρίηονται ςτισ αρχζσ τθσ: 

• βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ, με τθν εξιςορρόπθςθ των κοινωνικϊν, οικονομικϊν και περιβαλλοντικϊν  
αναγκϊν διαςφαλίηοντασ  τισ ςθμερινζσ και μελλοντικζσ ανάγκεσ τθσ κοινωνίασ 

• διαφάνειασ και αξιοπιςτίασ  τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ  ςτισ διαδικαςίεσ λιψθσ αποφάςεων και τθν 
εφαρμογι αυτϊν 

• διακεςιμότθτασ και αξιοπιςτίασ τθσ παρεχόμενθσ πλθροφορίασ 
• αποδοτικότθτασ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ και εξυπθρζτθςθσ των πολιτϊν  
• αποκζντρωςθσ  τθσ εξουςίασ  ςτο καταλλθλότερο επίπεδο και τθσ ςυνεργαςίασ με τον ιδιωτικό 

τομζα, ϊςτε να επιτυγχάνεται  θ καλφτερθ απόδοςθ και θ βζλτιςτθ οικονομικι διαχείριςθ του 
δθμόςιου χριματοσ (efficient & cost-effective services) 

• διαςφάλιςθσ δικαιοςφνθσ, νομιμότθτασ και ίςθσ δυνατότθτασ πρόςβαςθσ  όλων των κοινωνικϊν 
ομάδων ςτισ διαδικαςίεσ λιψθσ αποφάςεων 

Ρεραιτζρω, ςφμφωνα με τθν Λευκι Βίβλο για τθν Ευρωπαϊκι Διακυβζρνθςθ για να αναπτυχκεί μια 
μεγάλθ δθμοκρατικι δυναμικι ςτθν Ζνωςθ, θ Επιτροπι δρομολογεί ευρεία μεταρρφκμιςθ ςτον τομζα τθσ 
διακυβζρνθςθσ και προτείνει τζςςερισ ςθμαντικζσ αλλαγζσ:  
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• κακοριςμό πιο αποτελεςματικϊν πολιτικϊν και νομοκεςιϊν 
• επαναπροςδιοριςμό των πολιτικϊν και των κεςμικϊν οργάνων με βάςθ ςαφείσ ςτόχουσ 
• μεγαλφτερθ ςυμμετοχι των πολιτϊν 
• ςυμμετοχι ςτθ ςυηιτθςθ για τθν παγκόςμια διακυβζρνθςθ  

Στο ανωτζρω πλαίςιο και επιπρόςκετα λόγω των πρόςφατων οικονομικϊν, κοινωνικϊν και πολιτικϊν 
εξελίξεων, κακϊσ και των ςθμερινϊν δθμοςιονομικϊν περιοριςμϊν κρίκθκε επιτακτικι θ ανάγκθ 
εκςυγχρονιςμοφ των κανόνων για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ. Δεδομζνθσ μάλιςτα τθσ οικονομικισ τουσ 
ςθμαςίασ, οι δθμόςιεσ ςυμβάςεισ πρζπει να εξυπθρετοφν τον ςτόχο τθσ ανάπτυξθσ ςτθν Ευρϊπθ και να 
ςυμβάλλουν ςτθν προαγωγι ενόσ μοντζλου πιο βιϊςιμθσ και χωρίσ αποκλειςμοφσ οικονομικισ 
ανάπτυξθσ. Επίςθσ κα πρζπει να διαςφαλίηουν καταρχάσ τθν τιρθςθ των αρχϊν τθσ Συνκικθσ για τθ 
Λειτουργία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΣΛΕΕ) και των αρχϊν που απορρζουν από αυτζσ. Ειδικότερα, 
ςφμφωνα με το ςθμείο 1 τθσ  Αιτιολογικισ Σκζψθσ για τθν οδθγία 2014/24/ΕΕ, κα πρζπει να 
διαςφαλίηονται  : 

• θ αρχι τθσ ελεφκερθσ κυκλοφορίασ των εμπορευμάτων  
• θ αρχι τθσ ελευκερίασ τθσ εγκατάςταςθσ  
• και θ ελεφκερθ παροχι υπθρεςιϊν 

κακϊσ και οι αρχζσ που απορρζουν από αυτζσ, όπωσ θ αρχι τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ, θ αρχι τθσ αποφυγισ 
διακρίςεων, θ αρχι τθσ αμοιβαίασ αναγνϊριςθσ, θ αρχι τθσ αναλογικότθτασ και θ αρχι τθσ διαφάνειασ.  

Στο πλαίςιο ανάπτυξθσ χρθςτισ διακυβζρνθςθσ ςτθν χϊρα μασ για τον τομζα των δθμοςίων ςυμβάςεων 
κρίκθκε ςθμαντικι θ ανάγκθ για τθν φπαρξθ ενόσ κεντρικοφ φορζα που κα ζχει τθν αρμοδιότθτα 
ςυντονιςμοφ, κακοδιγθςθσ και εποπτείασ όλων των διοικθτικϊν δομϊν που εμπλζκονται ςτο τομζα των 
δθμοςίων ςυμβάςεων.  

Θ ικανοποίθςθ τθσ ανάγκθσ αυτισ οδιγθςε ςτθν ίδρυςθ το 2011 με τον νόμο 4013 τθσ Ενιαίασ 
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΑΔΔΘΣΥ) ωσ κεντρικό ανεξάρτθτο φορζα ςτον τομζα των 
δθμοςίων ςυμβάςεων.  

Ο ρόλοσ τθσ αρχισ είναι κεςμικόσ-κανονιςτικόσ / ςυμβουλευτικόσ, ςτρατθγικόσ-ςυντονιςτικόσ, ελεγκτικόσ 
και εποπτικόσ. 

Ειδικότερα μεταξφ άλλων θ ΕΑΑΔΘΣΥ: 

 Ρροάγει τθν εκνικι ςτρατθγικι ςτον τομζα των δθμοςίων ςυμβάςεων. 

 Αποτελεί το κεντρικό φορζα για τον ςυντονιςμό όλων των εμπλεκόμενων διοικθτικϊν δομϊν τόςο 
ςε εκνικό  όςο και ςε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε εκνικό επίπεδο αποςκοπεί ςτθν ενοποίθςθ και 
ομοιόμορφθ ανάπτυξθ και ςτθν εφαρμογι του δικαίου των δθμοςίων ςυμβάςεων. Σε ευρωπαικό 
επίπεδο αποτελεί το κεντρικό ςθμείο επικοινωνίασ και ςυντονιςμοφ των ελλθνικϊν αρχϊν με τα 
όργανα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

 Εποπτεφει τθν δράςθ των φορζων τθσ κεντρικισ διοίκθςθσ ςτον τομζα των δθμοςίων ςυμβάςεων. 

 Ραρακολουκεί και αξιολογεί τθν αποδοτικότθτα και αποτελεςματικότθτα των δράςεων των 
δθμοςίων φορζων ςτον τομζα των δθμοςίων ςυμβάςεων των δθμοςίων φορζων και των 
ελεγκτικϊν διοικθτικϊν οργάνων ςτο πλαίςιο του ιςχφοντοσ εκνικοφ και ευρωπαϊκοφ νομοκετικοφ 
και κανονιςτικοφ πλαιςίου ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

 Αποτελεί το κεντρικό ςθμείο επικοινωνίασ και ςυντονιςμοφ των ελλθνικϊν αρχϊν με τα όργανα 
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ςχετικά με φερόμενεσ παραβάςεισ τθσ ευρωπαϊκισ νομοκεςίασ επί των 
δθμοςίων ςυμβάςεων, ςε ςυνεργαςία με τθν Ειδικι Νομικι Υπθρεςία του ΥΡΕΞ περί 
παραβιάςεων τθσ ευρωπαϊκισ νομοκεςίασ και δικαςτικισ εκπροςϊπθςθσ τθσ χϊρασ ςτα 
δικαςτικά όργανα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

 Μεριμνά για τθν τιρθςθ των κανόνων και αρχϊν τθσ ευρωπαϊκισ και εκνικισ νομοκεςίασ περί 
δθμοςίων ςυμβάςεων, διενεργϊντασ ελζγχουσ προλθπτικοφσ ςε διαδικαςίεσ διαπραγμάτευςθσ, 
εκδίδοντασ ςφμφωνθ γνϊμθ, και καταςταλτικοφσ κατόπιν καταγγελιϊν ι εφαρμόηοντασ μεκόδουσ 
αποτίμθςθσ κινδφνων, εκδίδοντασ πορίςματα 
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 Ραρζχει κατευκυντιριεσ οδθγίεσ και ςυμβουλζσ ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ με δικι τθσ πρωτοβουλία 
ι φςτερα από αιτιματα των τελευταίων, ςχετικά με  τισ διαδικαςίεσ ανάκεςθσ και εκτζλεςθσ 
δθμοςίων ςυμβάςεων και τθν ερμθνεία τθσ ευρωπαϊκισ και εκνικισ νομοκεςίασ περί δθμοςίων 
ςυμβάςεων, με ςτόχο τθν ορκι εφαρμογι τθσ. 

 Εκδίδει πρότυπα τεφχθ δθμοπράτθςθσ και ςχζδια ςυμβάςεων μετά από διαβοφλευςθ με τουσ 
κατά περίπτωςθ αρμόδιουσ δθμόςιουσ φορείσ. 

 Τθρεί τθν Εκνικι Βάςθ Δεδομζνων Δθμοςίων Συμβάςεων. 

 

Δ.1 - Ενίςχυςθ διαφάνειασ και ςυμμετοχισ  

Λδιαίτερθ βαρφτθτα δίδεται ςτθν τιρθςθ τθσ αρχισ τθσ διαφάνειασ κατά τθν εφαρμογι των κανόνων των 
δθμοςίων ςυμβάςεων κακϋ όλο τον κφκλο ηωισ κάκε ςφμβαςθσ, αφοφ αποτελεί εγγφθςθ για ιςότιμεσ και 
χωρίσ διακρίςεισ διαδικαςίεσ, ελαχιςτοποιϊντασ φαινόμενα διαφκοράσ και απάτθσ και ςφγκρουςθσ 
ςυμφερόντων. Τα κράτθ μζλθ πρζπει να λάβουν μζτρα για τθν πρόλθψθ, τον εντοπιςμό και τθν 
αντιμετϊπιςθ των ςυγκροφςεων ςυμφερόντων . 

Ραράλλθλα θ χρθςτι διακυβζρνθςθ οφείλει να είναι  ςυμμετοχικι  και προςανατολιςμζνθ ςτθν επίτευξθ 
ςυναίνεςθσ. 

H Δθμόςια διαβοφλευςθ, ωσ μία ςυςτθματικι, κεςμικι και αμφίδρομθ ροι πλθροφοριϊν και ανταλλαγι 
απόψεων αποτελεί εργαλείο διαφάνειασ και ςυμμετοχισ του κοινοφ ςτθ λιψθ αποφάςεων, δεδομζνου 
ότι μζςω αυτισ ηθτείται, καταγράφεται και αξιολογείται θ άποψθ του κοινοφ ςε κζματα άμεςου 
ενδιαφζροντοσ, όπωσ νόμοι, πολιτικζσ, επιπτϊςεισ ςχεδίων ι προγραμμάτων. 

Με τθν μεταφορά των νζων οδθγιϊν ςτθν εκνικι ζννομθ τάξθ ειςάγεται και ο κεςμόσ τθσ διαβοφλευςθσ 
ςε επίπεδο προγραμματιςμοφ και  προετοιμαςίασ δθμόςιασ ςφμβαςθσ. 

Εξίςου όμωσ ςθμαντικι κακίςταται  και θ υπζρβαςθ  των πολυάρικμων και διαφορετικϊν ςυμφερόντων 
ςτα κζματα των δθμοςίων ςυμβάςεων και θ εν τζλει επίτευξθ ευρείασ ςυναίνεςθσ ςχετικά με το τι  
εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον και ωσ προσ τον τρόπο που μπορεί να επιτευχκεί. Κα πρζπει επίςθσ  να 
τονιςκεί ότι θ χρθςτι διακυβζρνθςθ απαιτεί τα δθμόςια κεςμικά όργανα και οι διοικθτικζσ διαδικαςίεσ  
να εξυπθρετοφν  το ταχφτερο  δυνατόν το ςφνολο των μελϊν τθσ κοινωνίασ. 

 

Δ.2 - Ορκι διαχείριςθ ςυςτιματοσ δθμοςίων ςυμβάςεων  

Θ αναγκαιότθτα ενόσ ολοκλθρωμζνου, ςφγχρονου, απλοφ, ευζλικτου, δίκαιου και αποτελεςματικοφ 
ςυςτιματοσ δθμοςίων ςυμβάςεων που να εξαςφαλίηει κανόνεσ ορκισ διαχείριςθσ ςε προκαταρκτικό 
επίπεδο (προγραμματιςμόσ, ανάλυςθ απαιτιςεων και ςκοπιμότθτασ, ανάλυςθ τθσ αγοράσ και του 
κόςτουσ, ςτρατθγικι υλοποίθςθσ ςυμβάςεων) ςε επίπεδο ανάκεςθσ και ςε επίπεδο εκτζλεςθσ των 
δθμοςίων ςυμβάςεων. 

Θ αποτελεςματικότθτα του ςυςτιματοσ εξαρτάται - ςε όρουσ “καλισ διακυβζρνθςθσ” - από τουσ ρόλουσ 
και τισ αρμοδιότθτεσ των εμπλεκόμενων φορζων και το τρόπο διαμόρφωςθσ τθσ  ιεραρχικισ πυραμίδασ, 
ϊςτε να εξαςφαλίηονται διακριτά επίπεδα αρμοδιοτιτων, χωρίσ επικαλφψεισ. 

Εξαρτάται επίςθσ από τθ ςτοχευμζνθ και ορκολογικι διαχείριςθ των οικονομικϊν πόρων, ϊςτε να 
εξαςφαλίηεται θ ςχζςθ κόςτουσ - οφζλουσ και να καλφπτονται μόνο οι πραγματικζσ ανάγκεσ. Στο πλαίςιο 
αυτό, το ςυνολικό «κόςτοσ του κφκλου ηωισ» (ςυμπεριλαμβανομζνου του αποτυπϊματοσ CO2) των 
αγοραηόμενων αγακϊν, υπθρεςιϊν ι ζργων πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ ζτςι ϊςτε οι διοικθτικζσ 
διαδικαςίεσ  και οι δθμόςιοι κεςμοί να παράγουν αποτελζςματα που ανταποκρίνονται  ςτισ ανάγκεσ τθσ 
κοινωνίασ, αξιοποιϊντασ με το βζλτιςτο και αποδοτικότερο τρόπο διακζςιμουσ πόρουσ. Θ ζννοια τθσ 
αποδοτικότθτασ, ςτο πλαίςιο τθσ καλισ διακυβζρνθςθσ, καλφπτει επίςθσ τθ βιϊςιμθ χριςθ των φυςικϊν 
πόρων και τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ. 
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Οι απλοφςτεροι και αποτελεςματικότεροι κανόνεσ, που υιοκετικθκαν προσ όφελοσ τόςο των δθμοςίων 
αρχϊν όςο και των επιχειριςεων, ιδίωσ των ΜΜΕ, ςτοχεφουν ςτθν αξιοποίθςθ των δθμόςιων πόρων κατά 
το δυνατόν καλφτερα, ϊςτε να προςφζρονται ποιοτικζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ ςτουσ χριςτεσ. 

Στθ ςθμερινι πραγματικότθτα, διαφαίνεται  πωσ θ διείςδυςθ των ΤΡΕ ςτθ δθμόςια διοίκθςθ μπορεί να 
ςυμβάλλει κακοριςτικά ςτθν προϊκθςθ τθσ εφαρμογισ των όρων που εξαςφαλίηουν  τθ χρθςτι 
διακυβζρνθςθ. Ειδικότερα θ χριςθ τθσ πλθροφορικισ μπορεί να εξαςφαλίςει τθν ομαλι μετάβαςθ από 
τθν αυςτθρι και άκαμπτθ γραφειοκρατικι οργάνωςθ των δθμόςιων φορζων  ςτθν αποτελεςματικι 
διοίκθςθ  εξοικονομϊντασ  πόρουσ και διοικθτικά βάρθ και αυξάνοντασ τθν αποτελεςματικότθτα και 
αποδοτικότθτα  τόςο τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ όςο και των οικονομικϊν φορζων .  Θ αντικατάςταςθ των 
παλαιϊν δομϊν και ςυςτθμάτων τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ με πλθροφοριακζσ υποδομζσ και ςυςτιματα 
αντιμετωπίηουν φαινόμενα όπωσ αυτό τθσ οργανωτικισ αδράνειασ,  και των νομικϊν και κανονιςτικϊν 
περιοριςμϊν αφοφ ειςάγονται εν παραλλιλω με νζο κεςμικό πλαίςιο, ςφμφωνο με τισ αρχζσ τθσ καλισ 
διακυβζρνθςθσ. Ωςτόςο κα πρζπει ιδιαιτζρωσ  να εξαςφαλιςτεί θ αςφάλεια, το απόρρθτο και θ 
πιςτοποίθςθ των ςυςτθμάτων και των χρθςτϊν. 

Αναφορικά με τισ διαδικαςίεσ ςυντονιςμοφ και παρακολοφκθςθσ του ςυςτιματοσ των δθμοςίων 
ςυμβάςεων  χριςιμα είναι : 

• Θ εξζταςθ του τρόπου με τον οποίο το ςφςτθμα δθμόςιων ςυμβάςεων αναπτφςςεται ςτο ςφνολό 
του και τισ νζεσ τάςεισ ανάπτυξθσ (κάποιεσ τάςεισ μποροφν να προςδιοριςτοφν μόνο μετά από 
χρόνια παρατιρθςθσ) 

• Ο προςδιοριςμόσ τθσ ανάγκθσ για τυχόν αλλαγζσ ςτο ςφςτθμα 
• Θ ρφκμιςθ βραχυπρόκεςμων και μακροπρόκεςμων προτεραιοτιτων και αποτίμθςθ του βακμοφ 

ικανοποίθςισ τουσ 
• Θ εξζταςθ και ανάλυςθ  εναλλακτικϊν προςεγγίςεων ςυςτθμικϊν προβλθμάτων ι αδυναμιϊν που 

εντοπίηονται 
• Θ παροχι κατευκφνςεων για τθν πολιτικι δθμόςιων ςυμβάςεων και τθ λιψθ ςχετικϊν 

αποφάςεων και πρωτοβουλιϊν 
• Θ παροχι πλθροφοριϊν που ςχετίηονται με αποφάςεισ που λαμβάνονται από άλλουσ φορείσ 

χάραξθσ πολιτικισ, κακϊσ και θ αποτφπωςθ των  υποβλθκζντων ερωτθμάτων ςτα αρμόδια 
επιτελικά όργανα που αφοροφν διευκρινιςεισ επί νομικϊν ι διαδικαςτικϊν κεμάτων,  ι/και 
πικανϊν προβλθμάτων και δυςλειτουργιϊν των ςυςτθμάτων  για τισ θλεκτρονικζσ διαδικαςίεσ, 
αλλά και ςτατιςτικϊν ςτοιχείων για όλο τον κφκλο ηωισ  των ςυμβάςεων . 

• Συγκριτικι αξιολόγθςθ με μετριςιμα κριτιρια  ςε ετιςια βάςθ ςτισ εκκζςεισ  ςυγκεκριμζνων 
φορζων /οργανιςμϊν 

 

Δ.3 - Ακεραιότθτα κατά τον προγραμματιςμό, τθν ανάκεςθ και τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων 
ςυμβάςεων 

Ππωσ θ χρθςτι διακυβζρνθςθ χαρακτθρίηεται, μεταξφ άλλων, από τθ διαςφάλιςθ του κράτουσ δικαίου, τθ 
βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ και τθσ λογοδοςίασ του δθμόςιου τομζα, κακϊσ και τθν αντιμετϊπιςθ 
τθσ διαφκοράσ ομοιοτρόπωσ και θ διαφάνεια, θ ιχνθλαςιμότθτα και θ λογοδοςία ςτθ λιψθ αποφάςεων 
για τισ διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων είναι βαςικζσ παράμετροι για τθ διαςφάλιςθ ορκϊν 
διαδικαςιϊν, και για τθν αποτελεςματικι καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ και τθσ απάτθσ ςτον τομζα αυτό. 
Εν τοφτοισ για να υπάρξει λογοδοςία κα πρζπει να ζχει καταρχιν  διαςφαλιςκεί θ φπαρξθ δίκαιων και 
διαφανϊν διαδικαςιϊν που ςυμμορφϊνονται με τουσ κανόνεσ δικαίου. 

Κακοριςτικό επομζνωσ παράγοντα  ςτθν καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ και ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων  
αποτελεί θ  ποιότθτα του ςυςτιματοσ των δθμοςίων ςυμβάςεων. Το απλό, και ςυνεκτικό ςφςτθμα που 
χαρακτθρίηεται από εννοιολογικι κακαρότθτα και  απλουςτευμζνεσ διαδικαςίεσ και εγγυάται τθν 
διαφάνεια, τθν ίςθ χωρίσ διακρίςεισ μεταχείριςθ  και τισ αρχζσ τθσ αναλογικότθτασ και τθσ αμοιβαίασ 
αναγνϊριςθσ, αποτελεί ζνα  κωρακιςμζνο ςφςτθμα ςτα ανωτζρω φαινόμενα. Θ περαιτζρω κωράκιςθ του 
ςυςτιματοσ μπορεί να επιτευχκεί με τθ κζςπιςθ ςαφϊν μεριδίων ςτθν αλυςίδα ευκφνθσ κατά τθ 
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διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, αλλά και τθ κζςπιςθ ςτοχευμζνων μζτρων για τθν 
καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ  και ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων. 

Ρεραιτζρω θ ςφγκρουςθ ςυμφερόντων,  ζννοια που  χαρακτθρίηει κατάςταςθ κατά τθν οποία τα πρόςωπα 
που εμπλζκονται ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ζχουν αντικρουόμενεσ επαγγελματικζσ ι 
προςωπικζσ υποχρεϊςεισ ι προςωπικά ι οικονομικά ςυμφζροντα που ενδζχεται να τουσ δυςκολεφουν 
ςτθν εκπλιρωςθ των κακθκόντων τουσ µε δίκαιο και αμερόλθπτο τρόπο, ι περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ ζνα 
άτοµο ζχει τθ δυνατότθτα να επθρεάςει τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
προκειμζνου να προωκιςει τα δικά του ςυμφζροντα. Μια τζτοια ςφγκρουςθ ςυµφερόντων δεν οδθγεί 
αναγκαςτικά ςε διαφκορά, αλλά ενδζχεται να οδθγιςει ςε παράτυπθ ςυµπεριφορά. Κατά ςυνζπεια, ο 
εντοπιςµόσ και θ επίλυςθ των ςυγκροφςεων ςυµφερόντων ζχει ηωτικι ςθµαςία για τθν πρόλθψθ τθσ 
απάτθσ. Ρρζπει να τονιςτεί ότι θ ςφγκρουςθ ςυµφερόντων αποτελεί αντικειµενικά και αφ' εαυτισ 
ςθµαντικι παρατυπία ανεξάρτθτα από τισ προκζςεισ των ενδιαφερόμενων µερϊν και το εάν ενεργοφςαν 
καλόπιςτα ι όχι.  

Τα Συςτιματα Ελζγχου ςτον τομζα των δθμοςίων ςυμβάςεων διαδραματίηουν ςθμαντικό ρόλο ςτθν 
ενίςχυςθ τθσ λογοδοςίασ, τθσ πρόλθψθσ φαινομζνων διαφκοράσ,  αλλά και ςτθν αξιολόγθςθ τθσ 
αποδοτικότθτασ των δομϊν του ςυςτιματοσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Για το ςκοπό αυτό  ςυνίςταται θ 
υιοκζτθςθ μια προνοθτικισ, δομθμζνθσ και ςτοχοκετθμζνθσ προςζγγιςθσ με επάλλθλα ςυςτιματα  
προλθπτικϊν και καταςταλτικϊν ελζγχων,  ελζγχων  μετά από αξιολόγθςθ  κινδφνου αλλά και ελζγχων 
επιδόςεων. 

Σθμαντικά ηθτιματα για τθν διενζργεια επιτυχθμζνων ελεγκτικϊν διαδικαςιϊν είναι: 

• Ο αυςτθρόσ προςδιοριςμόσ του ελεγκτικοφ πεδίου κάκε ελεγκτικοφ φορζα 
• Θ αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των υφιςτάμενων ελζγχων  
• Ο ςωςτόσ προγραμματιςμόσ  και θ αποφυγι επικαλφψεων των ελεγκτικϊν αρμοδιοτιτων 
• Ο ποςοτικόσ προςδιοριςμόσ του κινδφνου εμφάνιςθσ ενόσ ςυγκεκριμζνου είδουσ απάτθσ, με 

αξιολόγθςθ του αντίκτυπου και τθσ πικανότθτασ εμφάνιςθσ (αρχικόσ κίνδυνοσ). 
• Θ αξιολόγθςθ του τελικοφ κινδφνου μετά τθ ςυνεκτίμθςθ του αντίκτυπου τυχόν υφιςτάμενων 

ελζγχων και τθσ αποτελεςματικότθτάσ τουσ, δθλαδι τθσ κατάςταςθσ όπωσ διαμορφϊνεται τθν 
τρζχουςα χρονικι ςτιγμι (εναπομζνων κίνδυνοσ). 

• Αξιολόγθςθ του αντίκτυπου των προγραμματιςμζνων ελζγχων για τον μετριαςμό του κινδφνου επί 
του τελικοφ (εναπομζνοντοσ) κινδφνου. 

• Κακοριςμόσ του κινδφνου-ςτόχου, δθλαδι του επιπζδου κινδφνου που κεωρείται αποδεκτό από 
τθ διαχειριςτικι αρχι μετά τθν αποτελεςματικι εφαρμογι του ςυνόλου των ελζγχων. 

Στο πλαίςιο των ελζγχων νομιμότθτασ δθμοςίων ςυμβάςεων ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων, οι 
επαλθκεφςεισ κακϊσ και τα μζτρα καταπολζμθςθσ τθσ απάτθσ που περιγράφονται ςτο ςφςτθμα 
διαχείριςθσ και ελζγχου τθσ Ρρογραμματικισ Ρεριόδου 2014-2020 και ςτο οικείο κεςμικό πλαίςιο 
(Ν.4314/2014 & ΥΡΑΣΥΔ υπ’αρ 81986/ΕΥΚΥ712/31-7-2015) ζχουν ςχεδιαςτεί προσ τθν κατεφκυνςθ 
επίλυςθσ των ςθμαντικότερων ηθτθμάτων για τθ διενζργεια επιτυχθμζνων ελεγκτικϊν διαδικαςιϊν που 
αναφζρονται ςτο κείμενο τθσ ςτρατθγικισ. Συγκεκριμζνα, ο προςδιοριςμόσ του ελεγκτικοφ πεδίου κάκε 
ελεγκτικοφ φορζα και θ αποφυγι επικαλφψεων διαςφαλίηεται (βλ. ενδεικτικά άρκρο 39 τθσ ΥΡΑΣΥΔ), ο 
προγραμματιςμόσ των επαλθκεφςεων αναλφεται διεξοδικά ςτισ διαδικαςίεσ του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ 
και ελζγχου (βλ. ΔΛΛ 6 ), ενϊ τα ηθτιματα αξιολόγθςθσ και εντοπιςμοφ κινδφνων απάτθσ  ζχουν ςχεδιαςτεί 
για να  αντιμετωπίςουν τα ηθτιματα που αναφζρονται ςτο κείμενο.  

Τζλοσ, ςκόπιμθ κρίνεται  θ αναφορά τθσ ςυμβολισ ςτα ελεγκτικά ςυςτιματα  των θλεκτρονικϊν 
πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων με αδιαπραγμάτευτθ τθν προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων, τθσ 
πιςτοποίθςθσ και αςφάλειασ  των ςυςτθμάτων που κα εγγυϊνται τθ αςφαλι παροχι πλθροφοριϊν και 
ςυναλλαγϊν  με ςυνεχι διακεςιμότθτα και διαλειτουργικότθτα, αλλά και εξαςφάλιςθ πρόςβαςθσ των 
θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν από όλουσ τουσ δυνθτικοφσ χριςτεσ. Φαινόμενα πρόχειρου ςχεδιαςμοφ 
ςυςτθμάτων που απλϊσ μεταφζρουν  παρωχθμζνεσ διαδικαςίεσ και πρακτικζσ ςε θλεκτρονικι μορφι , 
χωρίσ να προθγθκεί αναςχεδιαςμόσ ι ακόμα και αναδιοργάνωςθ διαδικαςιϊν απλοφςτευςθ και 
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εξορκολογιςμόσ (reengineering) διαδικαςιϊν τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ με βάςθ αποτελεςματικά 
ςυςτιματα τεχνολογίασ πλθροφορικισ  και επικοινωνιϊν οδθγοφν ςε ςίγουρθ αποτυχία. 

Θ προςπάκεια μετάβαςθσ από όλθ τθν ανωτζρα περιγραφείςα κατάςταςθ ςτθν υλοποίθςθ μζςω 
ςυγκεκριμζνων και εξειδικευμζνων μζτρων/δράςεων  περιγράφεται αναλυτικότερα ςτο ςχζδιο δράςθσ 
που ακολουκεί ςτο Μζροσ Β του παρόντοσ. 
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ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΔΕΜΕ ΔΡΑΕΩΝ 
 

Ι.  Αναμόρφωςθ νομοκετικοφ πλαιςίου δθμοςίων ςυμβάςεων  

Με τθν ζκδοςθ του N. 4281/2014 ΜΕΟΣ Βϋ Διατάξεισ αρμοδιότθτασ Υπουργείου Ανάπτυξθσ και 
Ανταγωνιςτικότθτασ “Kανόνεσ ςφναψθσ Δθμοςίων Συμβάςεων ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν” 
επιχειρικθκε θ ενοποίθςθ, απλοποίθςθ και ο εκςυγχρονιςμόσ του κεςμικοφ πλαιςίου των δθμοςίων 
ςυμβάςεων,  με ςτόχο τθν δθμιουργία ενόσ ςυνεκτικοφ, ομοιόμορφου και χρθςτικοφ κανονιςτικοφ και 
κεςμικοφ πλαιςίου, το οποίο κα ςυμβάλλει ςτθν βελτιςτοποίθςθ και επιτάχυνςθ των διαδικαςιϊν 
ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων και τθν ενίςχυςθ τθσ αςφάλειασ δικαίου. Θ εφαρμογι του νόμου 
αναβλικθκε μζχρι 29.2.2016. 

Ραράλλθλα ςε επίπεδο Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, θ πολιτικι ςτον τομζα των δθμοςίων ςυμβάςεων και θ 
ανακεϊρθςθ των ςχετικϊν οδθγιϊν εντάχκθκε ςε ςυνολικό πρόγραμμα με ςκοπό τον ριηικό 
εκςυγχρονιςμό των δθμοςίων ςυμβάςεων, ςυμβάλλοντασ ςτθν υλοποίθςθ των ςτόχων τθσ ςτρατθγικισ 
“Ευρϊπθ 2020” για ζξυπνθ, βιϊςιμθ και χωρίσ αποκλειςμοφσ ανάπτυξθ. 

Θ μεταρρφκμιςθ τθσ νομοκεςίασ ςχετικά με τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ςε ευρωπαϊκό επίπεδο αποτζλεςε 
μία από τισ δϊδεκα δράςεισ προτεραιότθτασ τθσ πράξθσ για τθν ενιαία αγορά που δθμοςιεφκθκε τον 
Απρίλιο του 2011. Στισ 17/4/2016 δθμοςιεφτθκε θ Οδθγία 2014/24/ΕΕ ςχετικά με τισ δθμόςιεσ 
προμικειεσ  και θ Οδθγία 2014/25/ΕΕ ςχετικά με τισ προμικειεσ φορζων που δραςτθριοποιοφνται ςτουσ 
τομείσ του φδατοσ, τθσ ενζργειασ, των μεταφορϊν και των ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν . 

Στο πλαίςιο αυτό λαμβάνοντασ υπόψθ των ςφνολο των μεταρρυκμιςτικϊν αλλαγϊν ςε εκνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και τισ απόψεισ όλων των εμπλεκομζνων ςτο τομζα των δθμοςίων ςυμβάςεων, 
δθμόςιων και ιδιωτικϊν φορζων προκρίκθκε θ διαμόρφωςθ ενόσ ενιαίου κεςμικοφ πλαιςίου ςτον τομζα 
των δθμοςίων ςυμβάςεων που κα περιλαμβάνει και το νζο κακεςτϊσ των Ευρωπαϊκϊν Οδθγιϊν 
ικανοποιϊντασ το ευρωπαϊκό κεκτθμζνο και προωκϊντασ: 

 Τθν αποτελεςματικι εφαρμογι των κανόνων δικαίου και τθν απλοποίθςθ του κεςμικοφ πλαιςίου 

 Τον εκςυγχρονιςμό τθσ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ των δθμοςίων ςυμβάςεων 

 Τθν υποςτιριξθ των πολιτικϊν «Ευρϊπθ 2020», Ενίςχυςθ του Ανταγωνιςμοφ και τθσ οικονομικισ 
ςφγκλιςθσ 

 Τθν ανάπτυξθ τθσ αρχισ καλισ διακυβζρνθςθσ 

Για το λόγο αυτό ςυγκροτικθκε Νομοπαραςκευαςτικι Επιτροπι54 ςτο Υπουργείο Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ 
και Τουριςμοφ με ζργο τθν ανακεϊρθςθ του κεςμικοφ πλαιςίου που διζπει τθσ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ με 
αντικείμενο τθν καταςκευι των ζργων, τθν προμικεια αγακϊν, τθν παροχι υπθρεςιϊν, τθν διενζργεια 
μελετϊν με ςτόχο αφενόσ τθν εναρμόνιςθ του νομοκετικοφ πλαιςίου προσ τισ νζεσ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ 
και 2014/25/ΕΕ και αφετζρου τον περιοριςμό του δευτερογενοφσ κανονιςτικοφ πλαιςίου που 
προβλζπεται ςτο Ν. 4281/2014, μζςω τθσ επεξεργαςίασ και ενςωμάτωςθσ μζρουσ αυτοφ ςτον ίδιο νόμο, 
αλλά και τθν απλοποίθςθ του, ϊςτε να καταςτεί ευχερζςτερθ και αποδοτικότερθ θ διαδικαςία ανάκεςθσ 
και εκτζλεςθσ των δθμοςίων ςυμβάςεων. 

Ραράλλθλα, ζργο τθσ Επιτροπισ ορίςτθκε και θ πρόταςθ ςχεδίου νόμου που να ρυκμίηει το πλαίςιο των 
παραχωριςεων με τθν εναρμόνιςθ τθσ νζασ Οδθγίασ 2014/23/ΕΕ. 

Ζνα κατάλλθλο, ιςορροπθμζνο και ευζλικτο νομικό πλαίςιο για τθν ανάκεςθ ςυμβάςεων παραχϊρθςθσ 
κα εξαςφάλιηε πραγματικι και άνευ διακρίςεων πρόςβαςθ ςτθν αγορά για όλουσ τουσ οικονομικοφσ 

                                                      
54

  Βλ. ΥΑ 61082/5.6.2015 (ΦΕΚ1177Β/2015) 
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φορείσ τθσ Ζνωςθσ, κακϊσ και αςφάλεια δικαίου, πράγμα που κα ευνοιςει τισ δθμόςιεσ επενδφςεισ ςε 
υποδομζσ και ςτρατθγικζσ υπθρεςίεσ προσ τουσ πολίτεσ. Το εν λόγω νομικό πλαίςιο κα προςζφερε επίςθσ 
αυξθμζνθ αςφάλεια δικαίου ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ και κα μποροφςε να αποτελζςει βάςθ και μζςον 
για περαιτζρω άνοιγμα των διεκνϊν αγορϊν δθμόςιων προμθκειϊν και ενίςχυςθ των διεκνϊν εμπορικϊν 
ςυναλλαγϊν. Λδιαίτερθ ςθμαςία πρζπει να δοκεί ςτθ βελτίωςθ των ευκαιριϊν πρόςβαςθσ των ΜΜΕ ςε 
ολόκλθρο το φάςμα των αγορϊν παραχωριςεων τθσ Ζνωςθσ . 

Οι κανόνεσ του νομοκετικοφ πλαιςίου που διζπουν τθν ανάκεςθ ςυμβάςεων παραχϊρθςθσ πρζπει να 
είναι ςαφείσ και απλοί. Ρρζπει δε να αντικατοπτρίηουν δεόντωσ τθν ιδιαιτερότθτα των παραχωριςεων ςε 
ςφγκριςθ με τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ και να μθ δθμιουργοφν υπερβολικι γραφειοκρατία. Στο πλαίςιο 
αυτό, οι ςυμβάςεισ παραχϊρθςθσ αποτελοφν ςθμαντικά μζςα για τθ μακροπρόκεςμθ διαρκρωτικι 
ανάπτυξθ των υποδομϊν και των ςτρατθγικϊν υπθρεςιϊν, ςυμβάλλοντασ ςτθν προϊκθςθ του 
ανταγωνιςμοφ εντόσ τθσ εςωτερικισ αγοράσ, κακιςτϊντασ δυνατι τθν αξιοποίθςθ τθσ 
εμπειρογνωμοςφνθσ του ιδιωτικοφ τομζα και ςυμβάλλοντασ ςτθν επίτευξθ αποτελεςματικότθτασ και 
καινοτομίασ . 

Βεβαίωσ, ςθμειϊνεται ότι θ επιτυχισ και ουςιαςτικι εφαρμογι, κακϊσ και θ αποτελεςματικότθτα και 
αποδοτικότθτα του νζου νομοκετικοφ πλαιςίου εξαρτϊνται εν πολλοίσ από τα εργαλεία που κα 
χρθςιμοποιθκοφν για τθν εφαρμογι του ςτθν πράξθ και το επίπεδο των γνϊςεων και δεξιοτιτων του 
ανκρϊπινου δυναμικοφ που κα κλθκεί να το εφαρμόςει. Για το λόγο αυτό, υψθλισ προτεραιότθτασ και 
ςθμαςίασ είναι ο ςχεδιαςμόσ, θ προϊκθςθ και θ υλοποίθςθ, τόςο πριν, όςο και μετά τθν υιοκζτθςθ του 
νζου πλαιςίου, των ακόλουκων ςυμπλθρωματικϊν ςτόχων: 

 υποςτιριξθ των ανακετουςϊν αρχϊν/ανακετόντων φορζων ςχετικά με τον προγραμματιςμό, τον 
ςχεδιαςμό και τθ διενζργεια διαδικαςιϊν δθμοςίων ςυμβάςεων 

 υποςτιριξθ των ανακετουςϊν αρχϊν/ανακετόντων φορζων και οικονομικϊν φορζων (κυρίωσ ΜΜΕ) 
για τθν ορκι εφαρμογι των νζων κανόνων. 

 διαςφάλιςθ διατιρθςθσ των βαςικϊν ςτόχων του νζου κεςμικοφ πλαιςίου ςε ςχζςθ με το πλαίςιο τθσ 
εκνικισ ςτρατθγικισ για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 

Οι παραπάνω ςτόχοι απαιτοφν τθν υλοποίθςθ δράςεων και ενεργειϊν ςτο πλαίςιο τθσ καλισ 
διακυβζρνθςθσ, όπωσ: 

(α) θ προτυποποίθςθ τευχϊν δθμοπράτθςθσ – ςυμβουλευτικι υποςτιριξθ 

Θ δράςθ αυτι αφορά ςτθν προτυποποίθςθ διαδικαςιϊν μζςω ενιαίων προτφπων διακθρφξεων και 
εγγράφων ςφμβαςθσ που κα χρθςιμοποιοφν ωσ υπόδειγμα οι ανακζτουςεσ αρχζσ/ανακζτοντεσ φορείσ 
και τθν παροχι ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ προσ αυτοφσ ςε κζματα που άπτονται τθσ εφαρμογισ και 
ερμθνείασ των νζων κανόνων, μζςω ζντυπων και θλεκτρονικϊν πρακτικϊν εγχειριδίων και 
κατευκυντιριων οδθγιϊν. Κατά τον τρόπο αυτό κα μειωκοφν οι παραβάςεισ των κανόνων, κα βελτιωκεί 
θ ποιότθτα των διακθρφξεων και κα περιοριςκεί ο χρόνοσ που απαιτείται κατά τθν προπαραςκευι των 
διαγωνιςμϊν, τθ ςφνταξθ των τευχϊν δθμοπράτθςθσ και τθ διενζργεια των διαγωνιςμϊν. 

(β) ενθμζρωςθ και πλθροφόρθςθ 

Θ διαφάνεια μζςω τθσ αυξθμζνθσ και ουςιαςτικισ ενθμζρωςθσ περιορίηει τθ διαφκορά και αυξάνει τον 
ανταγωνιςμό. Θ δράςθ αυτι αφορά τθν ανάπτυξθ ενόσ ςυςτιματοσ πλθροφόρθςθσ του κοινοφ και των 
δθμοςίων υπθρεςιϊν, ιδίωσ μζςω ενόσ κοινοφ και ενιαίου διαδικτυακοφ τόπου ςχετικά με τθ λειτουργία 
τθσ αγοράσ των δθμοςίων ςυμβάςεων ςτθν Ελλάδα και το ιςχφον νομοκετικό-κανονιςτικό πλαίςιο ςε 
ευρωπαϊκό και εκνικό επίπεδο. 

(γ) εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ 

Θ ελλθνικι Διοίκθςθ πρζπει να εξετάςει ςοβαρά ιδζεσ και λφςεισ για τθν ενίςχυςθ των ικανοτιτων των 
δθμοςίων δομϊν και ιδίωσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ αυτϊν το οποίο εμπλζκεται ςτισ διαδικαςίεσ 
παραγωγισ πολιτικισ και ανάκεςθσ - εκτζλεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Συνεπϊσ, πζρα από τθν 
επαναξιολόγθςθ του νομικοφ-κεςμικοφ πλαιςίου ςε επίπεδο αρμοδιοτιτων και λειτουργιϊν φορζων, 
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απαιτείται μία εισ βάκοσ επανεξζταςθ των διοικθτικϊν ικανοτιτων όλων των εμπλεκομζνων φορζων, 
ϊςτε να υλοποιθκοφν δράςεισ που κα ςυμβάλουν ςτθν ενίςχυςθ των ικανοτιτων αυτϊν και ιδίωσ των 
δεξιοτιτων των αρμοδίων υπαλλιλων. Τζτοιεσ δράςεισ μποροφν να αφοροφν ςτον ςχεδιαςμό και τθν 
υλοποίθςθ ενόσ εκνικισ εμβζλειασ ολοκλθρωμζνου προγράμματοσ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ του 
προςωπικοφ του δθμόςιου τομζα ςε κζματα νομοκεςίασ και βζλτιςτων πρακτικϊν δθμοςίων ςυμβάςεων, 
μζςω ςυνεχϊν ςεμιναρίων και εργαςτθρίων, με απϊτερο ςτόχο τθν πιςτοποίθςθ υπαλλιλων ςτο 
ςυγκεκριμζνο γνωςτικό αντικείμενο. 

Επιςθμαίνεται δε ότι για τθν ικανοποίθςθ των ςτόχων τθσ εκνικισ ςτρατθγικισ ςτο τομζα των δθμοςίων 
ςυμβάςεων κα πρζπει να εκδοκεί το δευτερογενζσ δίκαιο που κα προβλεφκεί ςτο νζο νόμο (προεδρικά 
διατάγματα και υπουργικζσ αποφάςεισ), που κα προωκιςει τισ ςτρατθγικζσ επιλογζσ τθσ χϊρασ, όπωσ 
τθν καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ, τθν βελτίωςθ του επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ, τθν προϊκθςθ τθσ 
καινοτομίασ, τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ, τθσ κοινωνικισ οικονομίασ και τθν απλοφςτευςθ των διοικθτικϊν 
διαδικαςιϊν. 

Σθμειϊνεται ότι θ αναμόρφωςθ του κεςμικοφ πλαιςίου μζςω αφενόσ τθσ κωδικοποίθςθσ, ενοποίθςθσ και 
ενςωμάτωςθσ των νζων οδθγιϊν και αφετζρου νζων διατάξεων που ςυντελοφν ςτθν καταπολζμθςθ των 
φαινομζνων διαφκοράσ κα αποτελζςει το βαςικό εργαλείο ορκισ διαχείριςθσ των δθμοςίων πόρων μζςω 
των δθμοςίων ςυμβάςεων55. Διατάξεισ που αφοροφν ςε ηθτιματα ακεραιότθτασ, ςφγκρουςθσ 
ςυμφερόντων, ενίςχυςθσ του ρόλου προγραμματιςμοφ και των προκαταρκτικϊν διαβουλεφςεων ςτθν 
αγορά, διαφάνειασ μζςω των θλεκτρονικϊν εργαλείων, αποκλειςμοφ υποψθφίων για λόγουσ διαφκοράσ, 
απάτθσ, δφναται να ςυμβάλλουν ουςιωδϊσ ςτο ςτόχο αυτό. 

 

II.  Αναμόρφωςθ του ςυςτιματοσ ζννομθσ προςταςίασ (ενδίκων και 
μθ ενδίκων μζςων)  

Βαςικι παράμετροσ μίασ επιτυχθμζνθσ πολιτικισ δθμοςίων ςυμβάςεων είναι θ δθμιουργία ενόσ 
ςυςτιματοσ αποτελεςματικισ δικαςτικισ προςταςίασ. Στόχοσ θ εγκακίδρυςθ διαδικαςιϊν που κα 
διαςφαλίηουν από τθ μία μεριά το δικαίωμα των ςυμμετεχόντων ςτθ δικαςτικι προςταςία και από τθν 
άλλθ τισ δεδομζνεσ ανάγκεσ του ελλθνικοφ κράτουσ και κατ’ επζκταςθ των πολιτϊν τθσ χϊρασ, για ταχεία 
και χωρίσ αδικαιολόγθτο διοικθτικό και οικονομικό κόςτοσ ολοκλιρωςθ των διαδικαςιϊν. 

Θ βελτίωςθ των κανόνων περί ζννομθσ προςταςίασ κρίνεται ηωτικισ ςθμαςίασ, ςτο πλαίςιο τθσ 
ςχεδιαηόμενθσ διαδικαςίασ κωδικοποίθςθσ και απλοποίθςθσ του ελλθνικοφ κανονιςτικοφ πλαιςίου 
δθμόςιων ςυμβάςεων. 

Ρρζπει να υπογραμμιςτεί ότι θ μεταρρφκμιςθ του ςυςτιματοσ ζνδικων μζςων κεωρείται ωσ ζνα βαςικό 
ςυςτατικό του εκςυγχρονιςμοφ του ςυςτιματοσ των δθμοςίων ςυμβάςεων , δεδομζνου ότι επθρεάηει τθ 
ςυνολικι λειτουργία του με πολλοφσ τρόπουσ: 

Ρρϊτα απ όλα, ζνα αποτελεςματικό ςφςτθμα αξιολόγθςθσ κα εγγυθκεί τθ ςυνοχι των διαδικαςιϊν 
ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων,  τθν αςφάλεια δικαίου, τθν ακεραιότθτα και τθν αντικειμενικότθτα των 
διαδικαςιϊν.  

Από τον Οκτϊβριο ςυςτικθκε και λειτουργεί ιδθ Νομοπαραςκευαςτικι Επιτροπι του Υπουργοφ 
Δικαιοςφνθσ με ζργο τθν κατάρτιςθ ςχεδίου νόμου για τθν μεταρρφκμιςθ τθσ προδικαςτικισ προςταςίασ 
επί των δθμοςίων ςυμβάςεων 56. 

Οι άξονεσ προτεραιότθτασ κατά τθν οριςτικοποίθςθ των ρυκμίςεων ςχετικά με τθ λειτουργία του νζου 
ςυςτιματοσ ζννομθσ προςταςίασ είναι θ αντικειμενικότθτα και θ  αμερολθψία, θ διαφάνεια, θ ςυνζπεια, 
θ ταχφτθτα, θ ποιότθτα και αποτελεςματικότθτα, θ οικονομικότθτα και αποδοτικότθτα του νζου 
ςυςτιματοσ. 

                                                      
55  Βλ. ςθμείωςθ 21. 
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Ρεραιτζρω ςυςτικθκε Ομάδα Εργαςίασ57 ςτο Υπουργείο Δικαιοςφνθσ με ζργο τθν ςυνολικι αξιολόγθςθ 
τθσ αποτελεςματικότθτασ του υπάρχοντοσ δικαςτικοφ ςυςτιματοσ ενδίκων μζςων, εντοπίηοντασ τα 
προβλιματα (π.χ. ζλλειψθ αποτελεςματικϊν και ταχζων ενδίκων μζςων, κακυςτεριςεισ, δυςκολία λιψθσ 
αποηθμίωςθσ, δικαςτικά ζξοδα) με άμεςο ςτόχο τθν αφξθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ και τθσ διαφάνειασ 
του ελλθνικοφ ςυςτιματοσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

 

III.  Τποςτιριξθ Νζων Σεχνικϊν Δθμοςίων υμβάςεων  

(Α) υμφωνίεσ - Πλαίςιο 

Τα τελευταία χρόνια, οι κεντρικζσ αγορζσ, κυρίωσ με τθ χριςθ των ςυμφωνιϊν-πλαίςιο, τείνουν να 
αναδείξουν ςθμαντικά πλεονεκτιματα ςτο χϊρο των δθμοςίων ςυμβάςεων, με καλζσ πρακτικζσ κυρίωσ 
από τον ευρωπαϊκό χϊρο: 

 Επίτευξθ οικονομιϊν κλίμακασ λόγω τθσ μείωςθσ των τιμϊν, ωσ αποτζλεςμα των αυξθμζνων 
ποςοτιτων 

 Μείωςθ του κινδφνου τθσ διαφκοράσ, κακϊσ ο αρικμόσ τθσ διεξαγωγισ διαδικαςιϊν ανάκεςθσ 
δθμοςίων ςυμβάςεων από ανακζτουςεσ αρχζσ που καταναλϊνουν παρόμοια προϊόντα μειϊνεται, και 
θ διαδικαςία διεξάγεται από ζναν ενιαίο φορζα, που λειτουργεί ςφμφωνα με ςαφείσ, ςυγκεκριμζνουσ 
και διαφανείσ κανόνεσ58 

 Εξοικονόμθςθ όςον αφορά ςτο χρόνο, ςτουσ ανκρϊπινουσ και οικονομικοφσ πόρουσ των 
ανακετουςϊν αρχϊν. 

Θ ςυμφωνία-πλαίςιο μπορεί να εξαςφαλίςει τθν απαιτοφμενθ ευελιξία και ταχφτθτα ςτισ διαδικαςίεσ 
ανάκεςθσ των δθμοςίων ςυμβάςεων, παρζχει δε τθ δυνατότθτα εξοικονόμθςθσ χρόνου και κόςτουσ και 
βελτίωςθσ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν59. Το τελευταίο χρονικό διάςτθμα παρατθρείται 
αυξθμζνο ενδιαφζρον για τθ ςφναψθ ςυμβάςεων με τθ χριςθ ςυμφωνιϊν-πλαίςιο από τουσ ελλθνικοφσ 
δθμόςιουσ φορείσ, είτε ςε επίπεδο εκνικϊν Κεντρικϊν Αρχϊν Ρρομθκειϊν (Γενικι Γραμματεία Εμπορίου 
και Επιτροπι Ρρομθκειϊν Υγείασ), ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 4 του ν. 4155/2013, είτε ςε 
επίπεδο μεμονωμζνων ανακετουςϊν αρχϊν, με απϊτερο ςτόχο τθν περιςτολι των δθμοςίων δαπανϊν 
και τθν ενίςχυςθ τθσ αποδοτικότθτασ και τθσ αποτελεςματικότθτασ των προμθκειϊν. 

Θ ςυμφωνία-πλαίςιο μπορεί να εφαρμοςτεί ςε όλα τα είδθ ςυμβάςεων (προμικειεσ, υπθρεςίεσ, ζργα). 
Δε ςθμαίνει όμωσ ότι είναι και θ πλζον ενδεδειγμζνθ μζκοδοσ για τθν ανάκεςθ όλων των δθμοςίων 
ςυμβάςεων. Για τον λόγο αυτό οι ανακζτουςεσ αρχζσ πρζπει να αξιολογοφν τθν καταλλθλότθτα τθσ 
ςυμφωνίασ-πλαίςιο για τθν αγορά των ςυγκεκριμζνων κάκε φορά προϊόντων, ζργων ι υπθρεςιϊν, 
λαμβάνοντασ υπόψθ τα πλεονεκτιματα και τα μειονεκτιματα αυτισ ςε ςχζςθ με τισ ςυνκικεσ τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ αγοράσ ςτθν οποία απευκφνονται. 

Θ ςυμφωνία-πλαίςιο πρζπει να επιλζγεται όταν αυτι αποτελεί τον πλζον οικονομικό και αποτελεςματικό 
τρόπο αγοράσ αγακϊν, υπθρεςιϊν και ζργων και όταν παρζχει περιςςότερα πλεονεκτιματα και οφζλθ 
ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ ςε ςχζςθ με τθν κλαςικι ςφναψθ χωριςτϊν ςυμβάςεων. 

Θ χριςθ τθσ ςυμφωνίασ-πλαίςιο ταιριάηει κυρίωσ για τθν προμικεια ειδϊν, παροχι υπθρεςιϊν και 
εκτζλεςθ ζργων που καλφπτουν πάγιεσ, επαναλαμβανόμενεσ ανάγκεσ, θ ακριβισ ποςότθτα των οποίων 
δεν είναι εκ των προτζρων γνωςτι και τα οποία (είδθ) δεν αναμζνεται να μεταβλθκοφν ουςιωδϊσ κατά 
τα τεχνικά τουσ χαρακτθριςτικά ςτα ζτθ που κα καλφπτει θ ςυμφωνία-πλαίςιο, ι για περιπτϊςεισ που το 
κόςτοσ προμικειασ των ειδϊν επικαιροποιείται κατά τακτά χρονικά διαςτιματα και διαμορφϊνεται με 
βάςθ τον ανταγωνιςμό. Από τα διεκνι ςτοιχεία προκφπτει ότι ςυμφωνίεσ-πλαίςιο χρθςιμοποιοφνται π.χ. 
για προϊόντα και υπθρεςίεσ πλθροφορικισ, προϊόντα τθλεπικοινωνίασ, εξοπλιςμό και ζπιπλα γραφείου, 
υπθρεςίεσ ταξιδιϊν, προμικεια καυςίμων, υπθρεςίεσ κακαριότθτασ κ.α. 
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59
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Ο ςχεδιαςμόσ και θ προετοιμαςία τθσ ςυμφωνίασ-πλαίςιο αποτελεί ίςωσ το ςθμαντικότερο ςτάδιο τθσ 
διαδικαςίασ, που μπορεί να εξαςφαλίςει τθν επιτυχι και αποτελεςματικι υλοποίθςι τθσ. Ρροσ το ςκοπό 
αυτό, οι ανακζτουςεσ αρχζσ, πριν αποφαςίςουν να προκθρφξουν μια ςυμφωνία-πλαίςιο, πρζπει να 
προβοφν ςτθ ςτρατθγικι ανάλυςθ και ςτο ςχεδιαςμό τθσ κατάλλθλθσ διαδικαςίασ προκειμζνου να 
διαμορφϊςουν το πλζον αποτελεςματικό πλαίςιο για τθν κάλυψθ των αναγκϊν τουσ. Βαςικά ςτοιχεία 
αυτισ τθσ διαδικαςίασ είναι ο προςδιοριςμόσ και θ αναγνϊριςθ των πραγματικϊν αναγκϊν τουσ και θ 
πλιρθσ γνϊςθ των πραγματικϊν ςυνκθκϊν τθσ αγοράσ, που μπορεί να επιτευχκεί μζςω του διαλόγου και 
τθσ διαβοφλευςθσ με τουσ εν δυνάμει οικονομικοφσ φορείσ και τυχόν άλλουσ παράγοντεσ τθσ αγοράσ. 

Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ αυτισ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ αποκτοφν μια πρϊτθ γνϊςθ 

 τθσ αγοράσ ςτθν οποία απευκφνονται, 

 του μεγζκουσ και των ιδιομορφιϊν τθσ, 

 των προκζςεων των ενδιαφερόμενων φορζων, 

 τυχόν ειδικότερων χαρακτθριςτικϊν των ςυγκεκριμζνων υπό ανάκεςθ ειδϊν, 

 των βαςικϊν ποςοτιτων και κατθγοριϊν των ειδϊν που προτίκενται να ανακζςουν, 

 μια πρϊτθ ζνδειξθ του κόςτουσ τθσ προγραμματιηόμενθσ ςφμβαςθσ, 

 διαφόρων άλλων ςτοιχείων που μπορεί να επθρεάςουν τθ διαμόρφωςθ των τεχνικϊν 
προδιαγραφϊν. 

Πλα τα παραπάνω ςτοιχεία βοθκοφν τισ ανακζτουςεσ αρχζσ να προβοφν ςτον ζγκαιρο ςχεδιαςμό και τθ 
διαμόρφωςθ τθσ κατάλλθλθσ μεκόδου για τθν προκιρυξθ του ςυγκεκριμζνου αντικειμζνου τθσ 
ςφμβαςθσ, είτε μζςω τθσ προκιρυξθσ διακριτϊν ςυμβάςεων, είτε μζςω τθσ χριςθσ ςυμφωνιϊν- πλαίςιο 
προςδιορίηοντασ ταυτόχρονα και το κατάλλθλο είδοσ ςυμφωνίασ-πλαίςιο που κα εφαρμοςκεί. Θ 
προαναφερόμενθ διαδικαςία ανάλυςθσ τθσ αγοράσ αποκτά ακόμθ μεγαλφτερθ βαρφτθτα ςτθν 
περίπτωςθ των ςυμφωνιϊν-πλαίςιο που προκθρφςςονται από Κεντρικζσ Αρχζσ Ρρομθκειϊν. 

Κατά το κρίςιμο επομζνωσ ςτάδιο του ςχεδιαςμοφ τθσ ςυμφωνίασ-πλαίςιο θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ 
δυνατότθτα, βάςει των πλθροφοριϊν που ζχει ςυγκεντρϊςει, αποτιμϊντασ και τα αποτελζςματα των 
προγενζςτερων ςχετικϊν ςυμβάςεων, να διαμορφϊςει με αςφάλεια τουσ όρουσ τθσ ςυμφωνίασ πλαίςιο 
(π.χ. προςδιοριςμόσ αρικμοφ ςυμμετεχόντων φορζων, εκτίμθςθ αξίασ τθσ ςυμφωνίασ-πλαίςιο, επιλογι 
κατάλλθλθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ και είδουσ ςυμφωνίασ-πλαίςιο, διαίρεςθ ςε τμιματα, 
διαμόρφωςθ τεχνικϊν προδιαγραφϊν και κριτθρίων ανάκεςθσ). 

Λδιαίτερο ενδιαφζρον παρουςιάηει και θ χριςθ ςυγκεντρωτικισ αγοράσ ςε προμικειεσ και υπθρεςίεσ 
ςθμαντικισ προχπολογιςτικισ αξίασ ι/και κοινοφ ενδιαφζροντοσ για τθν λειτουργία των υπθρεςιϊν του 
Υπουργείου Αμφνθσ και των Γενικϊν Επιτελείων. 

(Β) φςταςθ και Λειτουργία Κεντρικϊν Αρχϊν Αγορϊν 

Οι αγορζσ δθμοςίων ςυμβάςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ παρουςιάηουν ζντονθ τάςθ ςυγκζντρωςθσ τθσ 
ηιτθςθσ, με ςτόχο τθν επίτευξθ οικονομιϊν κλίμακασ, ςυμπεριλαμβανομζνων χαμθλότερων τιμϊν και 
κόςτουσ ςυναλλαγισ, κακϊσ και τθν καλφτερθ και πιο επαγγελματικι διαχείριςθ των ςυμβάςεων. Οι 
δθμόςιοι φορείσ επιδιϊκουν να ςυγκεντρϊνουν τισ αγορζσ τουσ και να οργανϊνουν και διαχειρίηονται 
κατά τρόπο ορκολογικό τισ ανάγκεσ προμθκειϊν τουσ, επιτυγχάνοντασ ζλεγχο των δαπανϊν τουσ. Στο 
πλαίςιο αυτό, παρατθρείται μια αυξανόμενθ διεκνισ τάςθ τθσ χριςθσ τθσ ςυμφωνίασ-πλαίςιο, θ οποία 
κεωρείται ωσ μία από τισ πλζον αποτελεςματικζσ τεχνικζσ προμθκειϊν ςε ολόκλθρθ τθν Ευρϊπθ. 

Στθν ελλθνικι ζννομθ τάξθ αναγνωρίηεται ο ρόλοσ των κεντρικϊν αρχϊν προμθκειϊν. Ειδικότερα, ςτο 
άρκρο 4 του ν. 4155/201360  προβλζπεται ρθτά ο οριςμόσ ωσ Εκνικϊν Κεντρικϊν Αρχϊν Ρρομθκειϊν τθσ 
Γενικισ Διεφκυνςθσ Κρατικϊν Ρρομθκειϊν τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου του πρϊθν Υπουργείου 
Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ (νυν Υπουργείο Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ) και τθσ 
Επιτροπισ Ρρομθκειϊν Υγείασ του Υπουργείου Υγείασ. 
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Ειδικότερεσ ρυκμίςεισ για τισ ςυγκεντρωτικζσ δραςτθριότθτεσ αγορϊν και τισ κεντρικζσ αρχζσ αγορϊν 
περιλαμβάνονται ςτα άρκρα 37 και 55 των Οδθγιϊν 2014/24 και 2014/25 αντίςτοιχα. Ραρόμοιεσ 
διατάξεισ περιλαμβάνονται και ςτισ ιςχφουςεσ Οδθγίεσ 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ. Οι ανακζςεισ 
δθμοςίων ςυμβάςεων ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ παρουςιάηουν ζντονθ τάςθ ςυγκζντρωςθσ τθσ ηιτθςθσ με 
ςτόχο τθν επίτευξθ οικονομιϊν κλίμακασ, με χαμθλότερεσ τιμζσ και κόςτοσ ςυναλλαγισ. 

Θ χριςθ ςυγκεντρωτικϊν δραςτθριοτιτων αγορϊν μζςω κεντρικϊν αρχϊν αγορϊν κα μποροφςε: 

α) να καταςτεί υποχρεωτικι για τθν απόκτθςθ οριςμζνων ειδϊν αγακϊν ι/και υπθρεςιϊν ι/και ζργων 
μζςω τθσ πράξθσ ενςωμάτωςθσ των Οδθγιϊν ι 

β) να επαφίεται ςτθ διακριτικι ευχζρεια των ανακετουςϊν αρχϊν/ανακετόντων φορζων που κα μποροφν 
να επιλζξουν τθν τεχνικι αυτι, εκτιμϊντασ, ανά περίπτωςθ, τισ ειδικότερεσ περιςτάςεισ κάκε 
ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ προκειμζνου να επιτευχκεί θ καλφτερθ δυνατι ςχζςθ ποιότθτασ-τιμισ (“value 
for money”). 

Ρροκειμζνου να επιτευχκοφν τα προςδοκϊμενα οφζλθ του ςυςτιματοσ των ςυγκεντρωτικϊν αγορϊν, 
όπωσ θ επίτευξθ οικονομιϊν κλίμακασ ι θ μείωςθ του διοικθτικοφ βάρουσ, θ εμπειρία από τα κράτθ-μζλθ 
τθσ ΕΕ ζχει δείξει ότι οι κατθγορίεσ των ςυμβάςεων για τισ οποίεσ εφαρμόηεται το ςφςτθμα των 
ςυγκεντρωτικϊν αγορϊν, κα πρζπει να καλφπτουν κοινζσ ανάγκεσ των φορζων, να ζχουν τυποποιθμζνα 
χαρακτθριςτικά ϊςτε να μποροφν να ομαδοποιθκοφν και να ζχουν χαμθλό επίπεδο πολυπλοκότθτασ (π.χ. 
προϊόντα και υπθρεςίεσ τεχνολογίασ, προϊόντα τθλεπικοινωνίασ, ζπιπλα γραφείου, ταξιδιωτικζσ 
υπθρεςίεσ, αναλϊςιμα γραφείου, οχιματα και υπθρεςίεσ μεταφοράσ, καφςιμα, ςίτιςθ61. 

Στο πλαίςιο διαμόρφωςθσ ενόσ αποτελεςματικοφ ςυςτιματοσ ςυγκεντρωτικϊν αγορϊν, κα πρζπει να 
ςυςτακοφν νζεσ κεντρικζσ αρχζσ αγορϊν, είτε ςε επίπεδο διαφορετικϊν κατθγοριϊν φορζων του 
δθμοςίου τομζα, είτε ςε επίπεδο τομζων ι κλάδων τθσ αγοράσ, είτε κατά γεωγραφικζσ ενότθτεσ, είτε με 
ςυνδυαςμζνθ εφαρμογι των κριτθρίων αυτϊν. 

Σφςτθμα ςυγκεντρωτικϊν αγορϊν για τεχνικζσ μελζτεσ και ζργα τθσ χϊρασ κα μποροφςε να υποςτθριχτεί 
από Κεντρικι Αρχι οριηόμενθ ςτο Υπουργείο Υποδομϊν και Δικτφων, που με το κατάλλθλο προςωπικό και 
υψθλι επάρκεια οργάνωςθσ, κα ςχεδιάηει και προγραμματίηει με αςφάλεια ςυγκεντρωτικζσ αγορζσ ςε 
μελζτεσ και ζργα τθσ χϊρασ. 

Ιδθ βρίςκεται ςε εξζλιξθ θ εκπόνθςθ ενόσ ςχεδίου δράςθσ για τθ ςχεδίαςθ και υλοποίθςθ του νζου 
κεντρικοφ ςυςτιματοσ προμθκειϊν και τον κακοριςμό των αρμοδίων αρχϊν/οργάνων, των κατθγοριϊν 
που κα καλφπτονται και των διοικθτικϊν διαδικαςιϊν που κα είναι αναγκαίεσ για τθ λειτουργία του. 
Αμζςωσ μετά τθν ολοκλιρωςι του κα πρζπει να υιοκετθκεί το τυχόν αναγκαίο κεςμικό πλαίςιο για τθν 
εφαρμογι του νζου ςυςτιματοσ. Ζωσ ότου ολοκλθρωκοφν τα παραπάνω, και για τισ ανάγκεσ του 2016, θ 
Γενικι Γραμματεία Εμπορίου και Ρροςταςίασ Καταναλωτι κα ςυνεχίςει να ςυγκεντρϊνει τα  αιτιματα 
των φορζων και να υλοποιεί πιλοτικζσ ςυμφωνίεσ - πλαίςιο. Στθ ςυνζχεια, με βάςθ τα αποτελζςματα του 
ςχεδίου δράςθσ κα πρζπει να ξεκινιςει θ ςφςταςθ, οργάνωςθ και λειτουργία νζων Κεντρικϊν Αρχϊν 
Αγορϊν. Οι νζεσ ΚΑΑ, κακϊσ και οι υπάρχουςεσ, κα πρζπει να καταρτίςουν εξειδικευμζνεσ δράςεισ 
ςυγκεντρωτικϊν αγορϊν με βάςθ τθν αξιολόγθςθ των προγραμματιςμζνων αναγκϊν/αιτθμάτων (όροι 
ομαδοποίθςθσ) και να ςυντάςςουν και δθμοςιεφουν τον ετιςιο προγραμματιςμό τουσ με βάςθ τα 
ςυγκεντρωκζντα αιτιματα. 

(Γ) Δυναμικά υςτιματα Αγορϊν/ Ηλεκτρονικοί Κατάλογοι 

Άλλεσ νζεσ τεχνικζσ και εργαλεία για θλεκτρονικζσ και ςυγκεντρωτικζσ αγορζσ, όπωσ τα δυναμικά 
ςυςτιματα αγορϊν, οι θλεκτρονικοί πλειςτθριαςμοί και οι θλεκτρονικοί κατάλογοι, μετά τθν 
απλοφςτευςθ των διαδικαςιϊν τουσ που κα ςυντελεςτεί με τθν ενςωμάτωςθ των νζων οδθγιϊν, μποροφν 
να χρθςιμοποιοφνται ςτισ περιπτϊςεισ για τισ οποίεσ ενδείκνυνται, με ςτόχο τθν απλοποίθςθ των 
διαδικαςιϊν, τθν εξοικονόμθςθ χρόνου και τθν ενίςχυςθ του ανταγωνιςμοφ. 
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Για τθν εφαρμογι των ανωτζρω, κα πρζπει να προθγθκεί προςαρμογι τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ 
διενζργειασ των διαδικαςιϊν. Συμπλθρωματικζσ δράςεισ ενθμζρωςθσ των ανακετουςϊν αρχϊν κα 
ςυνζβαλαν ςτθν ενεργοποίθςθ των νζων τεχνικϊν και τθν εξάπλωςι τουσ ςτο ςφνολο του δθμοςίου 
τομζα. 

Με τθν υλοποίθςθ των δράςεων αυτϊν κα διαςφαλιςτεί θ αξιοποίθςθ των ευκαιριϊν για ενοποίθςθ τθσ 
ηιτθςθσ ςτο πλαίςιο των ανακετουςϊν αρχϊν (κοινζσ αγορζσ) και κυρίωσ θ αυξθμζνθ χριςθ των 
ςυμφωνιϊν πλαιςίων αντί των μεμονωμζνων διαγωνιςμϊν για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ. Με τον τρόπο αυτό 
κα μειωκεί ο αρικμόσ των διαγωνιςμϊν δθμόςιων ςυμβάςεων που πρζπει να λάβουν χϊρα, κακϊσ μία 
ανακζτουςα αρχι κα προμθκεφεται αγακά και υπθρεςίεσ με μια διαδικαςία προκειμζνου να 
ικανοποιιςει ανάγκεσ που υπερβαίνουν τθ δικι τθσ ηιτθςθ ι για λογαριαςμό περιςςότερων φορζων. 

Επίςθσ τίκεται δυνατότθτα οριςμοφ οριςμζνων ειδϊν ςυμβάςεων για υποχρεωτικι χριςθ θλεκτρονικϊν 
καταλόγων. 

 

IV. Τποςτιριξθ ςυςτιματοσ θλεκτρονικισ επικοινωνίασ ςτισ Δθμόςιεσ 
υμβάςεισ  

Θ διαμόρφωςθ τθσ ςτρατθγικισ από μόνθ τθσ αποτελεί καλι πρακτικι για τθν αφξθςθ του ποςοςτοφ 
υιοκζτθςθσ του e-procurement. Ζνα ςαφζσ όραμα για τισ θλεκτρονικζσ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, που 
προχωρά πζρα από τθν απλι ενςωμάτωςθ και τθ ςυμμόρφωςθ με τισ οδθγίεσ, κεωρείται ωσ ζνασ από 
τουσ βαςικοφσ παράγοντεσ επιτυχίασ για μια υψθλότερθ απορρόφθςθ του e-procurement.  

Κρίνεται δε ιδιαίτερα ςθμαντικό ότι θ ανάπτυξθ ενόσ λειτουργικοφ ςυςτιματοσ θλεκτρονικισ 
επικοινωνίασ ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ςυμβάλλει ςτθν ανίχνευςθ φαινομζνων απάτθσ και διαφκοράσ και 
εν γζνει παρατυπιϊν του ςυςτιματοσ, ςτθν ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ του και ακολοφκωσ ςτθν  
διαμόρφωςθ ςτακερϊν και αξιόπιςτων μζτρων καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ. Ο ςτόχοσ αυτόσ 
προτείνεται να επιτευχκεί μζςω των κατωτζρω αναλυτικϊν δράςεων. 

(Α) Χαρτογράφθςθ Ανακετουςϊν Αρχϊν / Ανακετόντων Φορζων -Ηλεκτρονικόσ κατάλογοσ 

Ο ακριβισ προςδιοριςμόσ του αρικμοφ των ανακετουςϊν αρχϊν και ανακετόντων φορζων τθσ χϊρασ, με 
τα διακζςιμα πλθροφοριακά ςυςτιματα δεν είναι εφικτόσ ςτθν παροφςα φάςθ, λόγω των διαφορετικϊν 
κατθγοριοποιιςεων και καταλόγων που χρθςιμοποιοφνται από το κακζνα. 

Για τθν επίλυςθ αυτοφ του κζματοσ, τθν ενδεδειγμζνθ λφςθ αποτελεί ζνασ ενιαίοσ θλεκτρονικόσ 
κατάλογοσ των ανακετουςϊν αρχϊν/ανακετόντων φορζων, προκειμζνου να υπάρχει ανά πάςα ςτιγμι 
επικαιροποιθμζνο προφίλ και λίςτα με τουσ φορείσ και να μπορεί να χρθςιμοποιθκεί από τα μεγάλα 
πλθροφοριακά ςυςτιματα τθσ χϊρασ, ωσ ςφςτθμα αναφοράσ φορζων και χρθςτϊν.  

(Β) Ενίςχυςθ δθμοςιότθτασ μζςω του ΚΗΜΔΗ 

Για τθν υλοποίθςθ των ςτόχων που περιγράφθκαν παραπάνω, πρζπει αρχικά να διαςφαλιςτεί θ φπαρξθ 
ενόσ ενιαίου ςθμείου για τθ δθμοςιότθτα των προκθρφξεων και των ανακζςεων δθμοςίων ςυμβάςεων. 

Θ δθμοςιότθτα των δθμοςίων ςυμβάςεων είναι ο βαςικόσ ρόλοσ που ζχει ανατεκεί ςτο Κεντρικό 
Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) με τον Ν.4013/2011, αλλά και με τον 
Ν.4281/2014. Το ΚΘΜΔΘΣ αποτελεί πλθροφοριακό ςφςτθμα καταχϊριςθσ δεδομζνων από τισ 
ανακζτουςεσ αρχζσ και δθμόςιουσ φορείσ, με ςκοπό τθ ςυλλογι, επεξεργαςία και δθμοςίευςθ ςτοιχείων 
που αφοροφν τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ςτο ςφνολο τουσ, ιτοι δθμόςιεσ προμικειεσ, υπθρεςίεσ και ζργα, 
ανεξαρτιτωσ προχπολογιςμοφ. Θ ΕΑΑΔΘΣΥ βάςει των αρμοδιοτιτων τθσ, παρακολουκεί και αξιολογεί τθ 
ςυλλογι, επεξεργαςία και δθμοςίευςθ ς' αυτό, των ςτοιχείων δθμοςίων ςυμβάςεων από τισ 
ανακζτουςεσ αρχζσ και τουσ αρμόδιουσ δθμόςιουσ φορείσ, που καταχωροφνται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
του άρκρου 11 του ν. 4013/2011. 
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Οι επιχειρθςιακζσ λειτουργίεσ του ΚΘΜΔΘΣ κα πρζπει να επαναπροςδιοριςκοφν ςτο ςφνολο τουσ, ϊςτε 
το ςφςτθμα να είναι ςε κζςθ να ειςάγει τθ φιλοςοφία του Ρρογραμματιςμοφ των δθμοςίων ςυμβάςεων 
ςτο ςφνολο του δθμοςίου τομζα, να περιλαμβάνει πλιρθ και μθ κατακερματιςμζνα, ζγκυρα και ζγκαιρα, 
ςτοιχεία από το ςφνολο των ςταδίων μίασ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (Ρρογραμματιςμό, Ρρωτογενζσ Αίτθμα, 
Ζγκριςθ, Ρροκιρυξθ, Ανάκεςθ / Κατακφρωςθ, Σφμβαςθ, Εντολζσ Ρλθρωμισ, Ρλθρωμζσ). 

Ζτςι κα αποτελεί ζνα αξιόπιςτο και ζγκυρο ςφςτθμα Ανοικτισ Διακυβζρνθςθσ ςτον τομζα των δθμοςίων 
ςυμβάςεων που κα εξαςφαλίηει τισ βαςικζσ αρχζσ που τθ χαρακτθρίηουν (ιτοι Συμμετοχι, Διαφάνεια, 
Λογοδοςία και Αποτελεςματικότθτα) και ζνα κεντρικό ςθμείο αναφοράσ για τουσ οικονομικοφσ φορείσ, το 
οποίο κα παρζχει διαφανι πρόςβαςθ ςε ςτοιχεία και λεπτομζρειεσ ςυναφκειςϊν δθμοςίων ςυμβάςεων, 
εφκολθ και αξιόπιςτθ αναηιτθςθ ευκαιριϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, δυνατότθτα ζγκυρου και 
ζγκαιρου προγραμματιςμοφ τθσ αγοράσ. 

Με αυτόν τον τρόπο, το ΚΘΜΔΘΣ κα υποςτθρίηει τθν αρχι τθσ «εφάπαξ» (Once-only Principle) 
καταχϊριςθσ των ςχετικϊν δεδομζνων. Αυτό εξαςφαλίηει ότι οι πολίτεσ και οι επιχειριςεισ παρζχουν 
οριςμζνεσ τυποποιθμζνεσ πλθροφορίεσ μόνο μία φορά, κακϊσ οι φορείσ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ 
αναλαμβάνουν το μοίραςμα αυτϊν των δεδομζνων, ζτςι ϊςτε να μθν προκφπτει καμία πρόςκετθ 
επιβάρυνςθ για τουσ πολίτεσ και τισ επιχειριςεισ. Μια άλλθ αποτελεςματικι ςτρατθγικι είναι θ διάκεςθ 
ψθφιακϊν υπθρεςιϊν, ελκυςτικϊν και εφκολων ςτθ χριςθ που όλοι κα επιλζγουν να τισ χρθςιμοποιοφν. 

(Γ) Ηλεκτρονικζσ Δθμόςιεσ υμβάςεισ 

Στθ ςυνζχεια, κα πρζπει να διαςφαλιςτεί θ δθμιουργία ενόσ μοντζλου πλιρωσ θλεκτρονικϊν διαδικαςιϊν 
ςφναψθσ ςυμβάςεων (Θλεκτρονικι διενζργεια διαγωνιςμϊν - αξιολόγθςθ - ανάκεςθ και παρακολοφκθςθ 
ςυμβάςεων). Το ςφςτθμα των δθμοςίων ςυμβάςεων κα πρζπει να διαμορφωκεί ζτςι ϊςτε να επιτρζπει 
πλιρωσ θλεκτρονικι επικοινωνία, υποβολι, αξιολόγθςθ και ανάκεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων, 
δεδομζνου ότι οι απαιτιςεισ αυτζσ κακίςτανται υποχρεωτικζσ από τα μζςα του 2018 για όλεσ τισ 
ανακζτουςεσ αρχζσ. 

- Εκνικό Σφςτθμα Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων  

Σιμερα βρίςκεται ςε λειτουργία το ΕΣΘΔΘΣ που ανικει ςτθν αρμοδιότθτα και τθν ευκφνθ τθσ Γενικισ 
Γραμματείασ Εμπορίου και Ρροςταςίασ Καταναλωτι (ΓΓΕΡΚ) του Υπουργείου Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και 
Τουριςμοφ. Ρρόκειται για πλατφόρμα θλεκτρονικισ διεξαγωγισ των διαδικαςιϊν ανάκεςθσ και 
παρακολοφκθςθσ τθσ εκτζλεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, με προχπολογιςκείςα αξία άνω των 60.000€, 
πλζον ΦΡΑ. 

Επιμζρουσ λειτουργίεσ του ςυςτιματοσ είναι θ δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ ενόσ διαγωνιςμοφ, θ υποβολι 
των προςφορϊν από τουσ υποψθφίουσ, θ αξιολόγθςι τουσ, και θ ανάκεςθ/κατακφρωςθ. Το ςφςτθμα κα 
πρζπει να ολοκλθρωκεί με τθν ανάρτθςθ τθσ ςφμβαςθσ, τθν παρακολοφκθςθ των ςταδίων εκτζλεςισ τθσ, 
τθν θλεκτρονικι παραγγελία, τθν θλεκτρονικι τιμολόγθςθ και τθν θλεκτρονικι πλθρωμι και να 
αποτελζςει τον εκνικό eSender, ιτοι ενιαία και αυτόματθ ανάρτθςθ ςτοιχείων δθμοςίων ςυμβάςεων  ςτο 
Tenders Electronic Daily (TED) ςε εκνικό επίπεδο (ϊςτε να μθν απαιτείται επανακαταχϊριςθ των 
ςτοιχείων ενόσ διαγωνιςμοφ). 

Μζςω του ςυςτιματοσ, κα πρζπει να δίδεται επιπρόςκετα θ δυνατότθτα ςτισ ανακζτουςεσ 
αρχζσ/ανακζτοντεσ φορείσ να εφαρμόςουν νζεσ τεχνικζσ ςτισ διαδικαςίεσ ανάκεςθσ ςυμβάςεων, όπωσ οι 
θλεκτρονικζσ δθμοπραςίεσ, τα δυναμικά ςυςτιματα αγορϊν, οι θλεκτρονικοί κατάλογοι, κακϊσ πρόκειται 
για τεχνικζσ που ενιςχφουν τθ διαφάνεια και τθν αποτελεςματικότθτα του ςυςτιματοσ δθμοςίων 
ςυμβάςεων. 

Επιπρόςκετα τθσ ςυνζχιςθσ τθσ υλοποίθςθσ τθσ διαδικαςίασ εξολοκλιρου θλεκτρονικϊν δθμόςιων 
ςυμβάςεων για προχπολογιςμοφσ άνω των 60.000 €, κα πρζπει να επιτρζπεται, αλλά όχι να απαιτείται, θ 
υποβολι προςφορϊν και υποςτθρικτικϊν εγγράφων ςε θλεκτρονικι μορφι και για τισ δθμόςιεσ 
ςυμβάςεισ μικρότερθσ αξίασ. 

- Θλεκτρονικά Τιμολόγια 
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Στο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ εκςυγχρονιςμοφ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ ςτθν Ευρϊπθ, οι υπουργοί τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ) ιρκαν ςε ςυμφωνία ςχετικά με νόμο που ςκοπό ζχει να διευκολφνει και να 
ενκαρρφνει τθ χριςθ των θλεκτρονικϊν τιμολογίων για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, ιδίωσ για ανάδοχεσ 
εταιρείεσ ςε άλλθ χϊρα τθσ ΕΕ. Ρρόκειται για τθν Οδθγία 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, τθσ 16θσ Απριλίου 2014, για τθν ζκδοςθ θλεκτρονικϊν τιμολογίων ςτισ δθμόςιεσ 
ςυμβάςεισ. 

Οι χϊρεσ τθσ ΕΕ ενζκριναν νζουσ νόμουσ για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ το 2014. Ραράλλθλα, ενζκριναν νόμο 
ο οποίοσ αναμζνεται να οδθγιςει ςε ευρφτερθ υιοκζτθςθ τθσ ζκδοςθσ θλεκτρονικϊν τιμολογίων ςε όλθ 
τθν Ευρϊπθ από εργολάβουσ για ζργα που αναλαμβάνουν για ι αγακά που παραδίδουν ςτον δθμόςιο 
τομζα. 

Θ ζκδοςθ θλεκτρονικϊν τιμολογίων από επιχείρθςθ ςε μια χϊρα τθσ ΕΕ για εργαςίεσ που ζγιναν για ι 
αγακά που παραδόκθκαν ςε μια δθμόςια αρχι μιασ άλλθσ χϊρασ τθσ ΕΕ, παρεμποδίηεται λόγω 
προβλθμάτων από τθν ζλλειψθ διαλειτουργικότθτασ, ιτοι μθ ςυμβατϊν ςυςτθμάτων θλεκτρονικισ 
τιμολόγθςθσ ςε διαφορετικζσ χϊρεσ. 

Ο νόμοσ εφαρμόηεται ςε τιμολόγια που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ των οδθγιϊν για τισ δθμόςιεσ 
ςυμβάςεισ, αλλά δεν ιςχφει για ςυμβάςεισ που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ τθσ οδθγίασ 2009/81/ΕΚ 
ςτουσ τομείσ τθσ άμυνασ και τθσ αςφάλειασ, ςτισ οποίεσ θ ςφναψθ και θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ζχουν 
χαρακτθριςτεί απόρρθτεσ ι πρζπει να ςυνοδεφονται από ειδικά μζτρα αςφαλείασ. 

Εντόσ τριϊν ετϊν από τθ κζςθ ςε ιςχφ τθσ οδθγίασ, κα δθμιουργθκεί και κα υπαχκεί ςε δοκιμι από τουσ 
ευρωπαϊκοφσ οργανιςμοφσ τυποποίθςθσ ευρωπαϊκό πρότυπο για τθν ζκδοςθ θλεκτρονικϊν τιμολογίων. 
Μόλισ το πρότυπο καταςτεί διακζςιμο, οι δθμόςιεσ αρχζσ ςε ολόκλθρθ τθν Ευρϊπθ κα υποχρεοφνται να 
παραλαμβάνουν και να επεξεργάηονται θλεκτρονικά τιμολόγια που ςυμμορφϊνονται με το πρότυπο. 

Το πρότυπο κα πρζπει να δίνει τθ δυνατότθτα δθμιουργίασ φιλικϊν προσ τον χριςτθ (κατανοθτϊν και 
εφχρθςτων) ςυςτθμάτων θλεκτρονικισ τιμολόγθςθσ. Θ άςκθςθ τυποποίθςθσ κα λαμβάνει υπόψθ τισ 
ειδικζσ ανάγκεσ των μικρομεςαίων επιχειριςεων, κακϊσ και των μικρϊν ανακετουςϊν αρχϊν και 
ανακετόντων φορζων, οι οποίοι ζχουν περιοριςμζνο προςωπικό και περιοριςμζνουσ οικονομικοφσ 
πόρουσ. Το πρότυπο κα είναι επίςθσ κατάλλθλο προσ χριςθ ςε εμπορικζσ ςυναλλαγζσ μεταξφ 
επιχειριςεων πλζον του τομζα των δθμόςιων ςυμβάςεων. 

Μετά τθ δθμοςίευςθ του νζου προτφπου, οι κεντρικζσ κυβερνθτικζσ ανακζτουςεσ αρχζσ των χωρϊν τθσ 
ΕΕ ζχουν 18 μινεσ ςτθ διάκεςι τουσ για να το υλοποιιςουν. Θ εν λόγω περίοδοσ μπορεί να παρατακεί 
ςτουσ 30 μινεσ για τοπικζσ και περιφερειακζσ ανακζτουςεσ αρχζσ. 

Στο πλαίςιο αυτό κα πρζπει να λθφκοφν δράςεισ για τθν υιοκζτθςθ του προτφπου θλεκτρονικισ 
τιμολόγθςθσ, κεςμικά και τεχνικά. 

- Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ 

Στο πλαίςιο τθσ απλοποίθςθσ των διαδικαςιϊν και με βάςθ ευρωπαϊκζσ οδθγίεσ και πρότυπα, κα 
καταργθκεί θ ανάγκθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν ςτοιχείων που να αποδεικνφουν τθν πλιρωςθ των 
κριτθρίων τθσ προκιρυξθσ διαγωνιςμοφ και κα αντικαταςτακεί από μια ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ 
του οικονομικοφ φορζα θ οποία κα λειτουργεί ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ για τθ μθ ςυνδρομι των 
λόγων αποκλειςμοφ, τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ και τθν πλιρωςθ των ςχετικϊν αντικειμενικϊν 
κανόνων και κριτθρίων. Θ υποβολι δικαιολογθτικϊν κα απαιτείται μόνο πριν τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ με τον υποψιφιο ανάδοχο. Επίςθσ, κα καταργθκεί θ απαίτθςθ υποβολισ των ίδιων 
δικαιολογθτικϊν από ζναν οικονομικό φορζα, εάν ζχει υποβάλει πρόςφατα τισ ίδιεσ πλθροφορίεσ ςτθν 
ίδια αρχι και θ τυπικι περίοδοσ εγκυρότθτασ δεν ζχει παρζλκει. Θ πλιρθσ εφαρμογι του Ευρωπαϊκοφ 
Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) και ακολοφκωσ θ αποκλειςτικά θλεκτρονικι μορφι του κα 
ςυμβάλλουν προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι. Ο ςτόχοσ του είναι να μπορεί θ ανακζτουςα αρχι να λάβει τα 
δικαιολογθτικά απευκείασ από βάςεισ δεδομζνων, προςβάςιμεσ από ανακζτουςεσ αρχζσ όλων των 
κρατϊν μελϊν. 
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- e-Certis 

Επιπλζον με τισ νζεσ οδθγίεσ, τα κράτθ μζλθ πρζπει να τθροφν ςτο e-Certis επικαιροποιθμζνο πλιρθ 
κατάλογο των βάςεων δεδομζνων που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν από ανακζτουςεσ αρχζσ άλλων 
κρατϊν μελϊν. Κα πρζπει να διαςφαλιςτεί ότι οι ανακζτουςεσ αρχζσ κα προςφεφγουν ςτο e-Certis και κα 
απαιτοφν, κατά κφριο λόγο, είδθ πιςτοποιθτικϊν/μορφζσ εγγράφων που περιλαμβάνονται εκεί. Επιπλζον, 
κα πρζπει να κεςπιςτοφν υποδείγματα για κοινζσ δθλϊςεισ/πιςτοποιιςεισ ϊςτε να διαςφαλιςτεί ότι 
γίνονται δεκτά από όλεσ τισ Ανακζτουςεσ Αρχζσ. 

(Δ) Ανάπτυξθ υποςυςτιματοσ Επιχειρθματικισ Ευφυΐασ ςτθν Εκνικι Βάςθ Δεδομζνων Δθμοςίων 
υμβάςεων (ΕΒΔΔΗΤ) 

Θ ΕΒΔΔΘΣΥ κα αποτελζςει κεντρικό κόμβο πλθροφορίασ για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, ενϊ για το ςκοπό 
αυτό, ζχουν ιδθ καταγραφεί οι επιχειρθςιακζσ και διοικθτικζσ διαδικαςίεσ τθσ ΕΒΔΔΘΣΥ και του 
Ολοκλθρωμζνου Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Ψθφιακϊν Υπθρεςιϊν (ΟΡΣ Ψθφιακϊν Υπθρεςιϊν) τθσ 
Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. Θ ανάπτυξθ ενόσ υποςυςτιματοσ Επιχειρθματικισ Ευφυΐασ (Business Intelligence) κρίνεται 
απαραίτθτθ για τθν ανάλυςθ και παρουςίαςθ των δεδομζνων, με ςκοπό τθν ζγκαιρθ, ζγκυρθ και 
αποτελεςματικι λιψθ αποφάςεων. Το υποςφςτθμα επιχειρθματικισ ευφυΐασ κα προςφζρει τθ 
δυνατότθτα ςυγκζντρωςθσ, οργάνωςθσ και επεξεργαςίασ δεδομζνων από διάφορα ςθμεία-πθγζσ, 
δθμιουργϊντασ ζνα ομοιογενζσ και ολοκλθρωμζνο ςφνολο μεγάλου όγκου δεδομζνων, και κα ςυμβάλει 
ςτθν επίτευξθ  του ςτόχου τθσ ΕΒΔΔΘΣΥ να αποτελζςει κεντρικό κόμβο πλθροφορίασ για τισ δθμόςιεσ 
ςυμβάςεισ. 

(Ε) Πολιτικι διαχείριςθσ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων 

Για τθν πλιρθ αξιοποίθςθ των ΤΡΕ ςτο χϊρο των δθμοςίων ςυμβάςεων, πζραν τθσ υιοκζτθςθσ των 
βαςικϊν πλθροφορικϊν υποδομϊν και υπθρεςιϊν που περιγράφθκαν, απαραίτθτθ κρίνεται και θ ορκι 
διαχείριςθ, λειτουργία και ςυντιρθςι τουσ, αλλά, και ο ςχεδιαςμόσ πολιτικισ για τθν περαιτζρω 
ανάπτυξθ και τον εκςυγχρονιςμό τουσ. 

Για τισ βαςικζσ πλθροφοριακζσ υποδομζσ του ΚΘΜΔΘΣ και του ΕΣΘΔΘΣ απαιτείται να αναπτυχκεί μία 
ολοκλθρωμζνθ πολιτικι διαχείριςθσ - εξζλιξθσ, και να επιλυκοφν προβλιματα διάκεςθσ αδειϊν χριςθσ. 

Θ Γενικι Γραμματεία Εμπορίου και Ρροςταςίασ Καταναλωτι, ςτθν αρμοδιότθτα τθσ οποίασ ανικει θ 
λειτουργία του ΚΘΜΔΘΣ και του ΕΣΘΔΘΣ, κα πρζπει να καταρτίςει ςχζδιο ςτελζχωςθσ των υπθρεςιϊν 
πλθροφορικισ τθσ, ϊςτε να είναι ςε κζςθ μακροπρόκεςμα να ανταποκρικεί ςτισ απαιτιςεισ λειτουργίασ, 
ςυντιρθςθσ και αναβάκμιςθσ των ςυςτθμάτων. 

Θ απλοποίθςθ των διαδικαςιϊν που προτείνεται για τισ ανακζτουςεσ αρχζσ κα ςυμβάλει και ςτθ μείωςθ 
των διοικθτικϊν βαρϊν (υπό τθν ζννοια του κόςτουσ τθσ ςυμμόρφωςθσ από τισ υποχρεϊςεισ που 
απορρζουν από επιβαλλόμενεσ νομοκετικζσ και κανονιςτικζσ διατάξεισ) για τισ επιχειριςεισ, ενϊ 
επιπλζον μπορεί να ενιςχυκεί με τθν ενςωμάτωςθ εργαλείων θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ, τθν ζξυπνθ 
χριςθ των πλθροφοριϊν που οι πολίτεσ και οι επιχειριςεισ πρζπει να παρζχουν ςτισ δθμόςιεσ αρχζσ και 
τθ χριςθ των θλεκτρονικϊν διαδικαςιϊν ωσ το κυρίαρχο κανάλι για τθν παροχι υπθρεςιϊν θλεκτρονικισ 
διακυβζρνθςθσ, κζματα που κα αντιμετωπιςτοφν με τθν εφαρμογι του e-procurement. 

Ο αναςχεδιαςμόσ κάποιων χρονοβόρων διοικθτικϊν διαδικαςιϊν (π.χ. δθμοςίευςθσ, ανάκεςθσ και 
υλοποίθςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων) αφενόσ με τθν προςαρμογι τουσ ςτο πλαίςιο κακιζρωςθσ ενιαίων 
διαδικαςιϊν για διαςφάλιςθ διαφάνειασ και τιρθςθ των ευρωπαϊκϊν προδιαγραφϊν, αφετζρου με τθν 
πλιρθ θλεκτρονικοποίθςθ των διαδικαςιϊν αυτϊν με τθ χριςθ των ΤΡΕ, αποςκοπεί ςτθ μείωςθ των 
διοικθτικϊν βαρϊν με χρονικά και οικονομικά οφζλθ τόςο για τισ ανακζτουςεσ αρχζσ/φορείσ, όςο και για 
τουσ ενδιαφερόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ. 

Ραράδειγμα αναςχεδιαςμοφ διαδικαςίασ αποτελεί θ χριςθ από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ τυποποιθμζνων 
εγγράφων και προδιαγραφϊν για τθ γνωςτοποίθςθ προκιρυξθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ. Αυτό κα επιτρζψει 
ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξοικειωκοφν περιςςότερο με το περιεχόμενο και τθ μορφι των 
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γνωςτοποιιςεων και αναμζνεται να μειϊςει τον χρόνο που απαιτείται για τθν κατανόθςθ των 
απαιτιςεων ενόσ διαγωνιςμοφ. 

Θ απλοποίθςθ των διαδικαςιϊν με ςτόχο τθ μείωςθ των διοικθτικϊν βαρϊν κα πρζπει να αποτελεί 
φψιςτθσ προτεραιότθτασ ςτόχο, κακϊσ "οι υποχρεϊςεισ πλθροφόρθςθσ που επιλζχκθκαν για τισ δθμόςιεσ 
ςυμβάςεισ αποτελοφν το τρίτο μεγαλφτερο ποςοςτό διοικθτικοφ κόςτουσ και διοικθτικϊν βαρϊν ςτο 
παρόν ζργο. Αντιςτοιχοφν ςε ςυνολικό διοικθτικό κόςτοσ φψουσ 393,13 εκατομμυρίων ευρϊ, το οποίο 
βαρφνει τισ επιχειριςεισ ςτθν Ελλάδα. Ζχει ταξινομθκεί ςτο ςφνολό του ωσ διοικθτικό βάροσ, κακϊσ δεν 
υπάρχει κόςτοσ ςυνικουσ επιχειρθματικισ λειτουργίασ που πικανϊσ να ςυνεχίςει να υφίςταται εάν 
εξαλειφκοφν οι υποχρεϊςεισ".62  

"Η ουςιαςτικι μετάβαςθ ςτισ πλιρωσ θλεκτρονικζσ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ δεν αποτελεί μια τεχνικι ι 
τεχνολογικι πρόκλθςθ. Ρρόκειται κυρίωσ για μια οικονομικι και πολιτικι πρόκλθςθ, θ οποία δεν μπορεί 
να αντιμετωπιςτεί χωρίσ ιςχυρι δζςμευςθ ςτο υψθλότερο πολιτικό επίπεδο. Ωσ εκ τοφτου, κα πρζπει να 
δοκεί ζνα ςαφζσ πολιτικό μινυμα για τθν αποφαςιςτικότθτα τθσ διοίκθςθσ να αντιμετωπίςει αυτιν τθν 
πρόκλθςθ, ιδίωσ μζςω τθσ κζςπιςθσ τθσ ανακεωρθμζνθσ δζςμθσ νομοκετικϊν μζτρων για τισ δθμόςιεσ 
ςυμβάςεισ, ζτςι ϊςτε θ μετάβαςθ ςτισ πλιρωσ θλεκτρονικζσ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ να ζχει επιτευχκεί και 
ςτθ χϊρα μασ ζωσ τα μζςα του 2016"63. 

 

V. Βελτίωςθ επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ ΜΜΕ κατά τθν 
διαχείριςθ δθμοςίων ςυμβάςεων  

(Α) Ζκδοςθ Οδθγίασ για τθν προϊκθςθ ςυμμετοχισ Μικρομεςαίων Επιχειριςεων ςτισ δθμόςιεσ 
ςυμβάςεισ 

Στο πλαίςιο ταυτοποίθςθσ των ενδογενϊν με τον κλάδο των Μικρομεςαίων Επιχειριςεων (ΜΜΕ) πεδίων 
αναφοράσ και ενδιαφζροντοσ  και των προβλεπόμενων ευχερειϊν που παρζχονται από τισ νζεσ Οδθγίεσ 
ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ προκρίνεται θ ζκδοςθ ςχετικισ κατευκυντιριασ οδθγίασ προσ τουσ αρμόδιουσ 
δθμόςιουσ φορείσ και τισ ανακζτουςεσ αρχζσ με κφρια κεματικά τα κάτωκι: 

Μζγεκοσ των ςυμβάςεων/δυςαναλογία διαχειριςτικοφ κόςτουσ ςε ςχζςθ με μεγαλφτερουσ οικονομικοφσ 
φορείσ. Ζχει παρατθρθκεί ότι ςυμβάςεισ χαμθλισ ςχετικά αξίασ είναι πιο εφκολα προςβάςιμεσ, υπό τθν 
ζννοια τθσ ανάκεςθσ, ςτισ ΜΜΕ, λόγω ςειράσ παραγόντων, όπωσ το περιοριςμζνο εφροσ των 
υλικοτεχνικϊν ικανοτιτων και χρθματοοικονομικϊν χαρακτθριςτικϊν των επιχειριςεων μικρότερθσ 
κεφαλαιοποίθςθσ, το επίπεδο τθσ  εμπειρίασ και τθσ εν γζνει παρουςίασ τουσ αναφορικά με το χϊρο των 
δθμοςίων ανακζςεων και τθ γενικότερθ διαχειριςτικι και επιχειρθςιακι επάρκεια των εν λόγω 
επιχειριςεων. Επιπλζον, επιςθμαίνεται ότι ο αυξανόμενοσ όγκοσ των δθμοςίων ςυμβάςεων, θ ανάγκθ 
περικοπισ του κόςτουσ, οι περιοριςμζνεσ διαχειριςτικζσ δυνατότθτεσ των ανακετουςϊν αρχϊν ζχουν 
οδθγιςει ςτθν μθ ευρεία χριςθ διαγωνιςμϊν κατά τμιματα από τθ μεριά τθσ Διοίκθςθσ,  περιορίηοντασ 
με τον τρόπο αυτό τθν ςυμμετοχι των ΜΜΕ ςτισ ςυμβάςεισ υψθλισ αξίασ και οριοκετϊντασ τον 
ανταγωνιςμό εκ νζου. 

Ρεδία ενδιαφζροντοσ: 

 Επιμεριςμόσ των ςυμβάςεων ςε μικρότερα τμιματα ζτςι ϊςτε να υπάρχει επαρκισ ικανότθτα 
διαχείριςθσ από τισ ΜΜΕ και μεγαλφτερθ πικανότθτα επιτυχοφσ ςυμμετοχισ ςτισ διαδικαςίεσ 
ανάκεςθσ από τισ εν λόγω επιχειριςεισ. 

 Εξζταςθ χρόνου διάρκειασ ιςχφοσ των ςυμφωνιϊν πλαίςιο.  

 Ενκάρρυνςθ του ςχθματιςμοφ κοινοπραξιϊν αποτελοφμενων από μικροφ μεγζκουσ επιχειριςεισ αντί 
των μοναδικϊν/ιςχυρϊν προμθκευτϊν. 
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 Εκπόνθςθ ςυγγραφισ εγγράφων ςφμβαςθσ με ποιοτικά χαρακτθριςτικά που αποςκοποφν ςτθν 
κζςπιςθ κριτθρίων ανάκεςθσ πλθν  των ανταγωνιςτικϊν τιμϊν. 

Δυνατότθτεσ πρόςβαςθσ ςτθν πλθροφόρθςθ/Ρολυπλοκότθτα και αςάφεια των ςχετικϊν 
πλθροφοριϊν/Απαιτοφμενθ γνϊςθ των διαδικαςιϊν/Ρεριοριςμζνθ εμπειρία και ικανότθτα υποβολισ 
προςφοράσ. Θ εξαςφάλιςθ ελεφκερθσ και εφκολθσ πρόςβαςθσ ςτισ ςχετικζσ πλθροφορίεσ, όςον αφορά 
ςτισ επιχειρθματικζσ ευκαιρίεσ αλλά και θ ικανότθτα κατανόθςθσ του τρόπου εφαρμογισ του νομικοφ 
πλαιςίου και χειριςμοφ των πολφπλοκων διαδικαςιϊν ανάκεςθσ είναι κακοριςτικισ ςθμαςίασ αναφορικά 
με τθν αυξθμζνθ ςυμμετοχι των ΜΜΕ και τθ διαςφάλιςθ τθσ ιςότιμθσ παρουςίασ τουσ με τισ 
μεγαλφτερεσ επιχειριςεισ ςτισ διαγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ. 

Ρεδία ενδιαφζροντοσ: 

 Αυξθμζνθ διακεςιμότθτα αναφορικά με τισ επιχειρθματικζσ ευκαιρίεσ ςτο τομζα των δθμοςίων 
ςυμβάςεων βάςει ζγκαιρου προγραμματιςμοφ των αναγκϊν τθσ διοίκθςθσ και επαρκοφσ ςχεδιαςμοφ 
και δθμοςιοποίθςθσ  του χρονοδιαγράμματοσ των προβλεπόμενων δράςεων και διαδικαςιϊν 

 Μειωμζνθ πρόςβαςθ ςε τεφχθ διακθρφξεων και ςτα ζγγραφα τεκμθρίωςθσ 

 Ευρεία χριςθ των ΤΡΕ, κακιζρωςθ προκαταρκτικϊν ανακοινϊςεων δθμοςίων ςυμβάςεων και παροχι 
δυνατότθτασ δθμιουργίασ διακριτοφ επιχειρθματικοφ προφίλ ανά δυνθτικό προςφζροντα με 
δυνατότθτεσ ενθμζρωςθσ και μεταφόρτωςθσ εγγράφων, υλικοφ τεκμθρίωςθσ και ςχετικϊν 
δικαιολογθτικϊν μζςω τθσ ανάδραςθσ και των πολυλειτουργικϊν μθχανϊν αναηιτθςθσ που κακιςτά 
δυνατι θ δθμιουργία δικτυακϊν πφλεων. Διαςφνδεςθ με βάςεισ δεδομζνων τθσ κεντρικισ διοίκθςθσ, 
όπωσ φορολογικζσ υπθρεςίεσ, φορείσ πιςτοποίθςθσ/αδειοδότθςθσ κλπ   

 

Αναλογικότθτα κριτθρίων επιλογισ και οικονομικϊν κριτθρίων. Θ  αναλογικότθτα των κριτθρίων επιλογισ 
και ανάκεςθσ είναι κακοριςτικισ ςθμαςίασ για τισ ΜΜΕ, κακϊσ οι ανακζτουςεσ αρχζσ που κεςπίηουν 
αδικαιολόγθτα υψθλά επίπεδα δυνατοτιτων και ικανοτιτων αποκλείουν εκ των πραγμάτων τθ 
ςυμμετοχι μεγάλου ποςοςτοφ ΜΜΕ ςε διαδικαςίεσ υποβολισ προςφορϊν64. Κρίςιμο γεγονόσ αποτελεί θ 
χριςθ κριτθρίων, κατάλλθλων για το είδοσ τθσ αγοράσ που αφορά θ ςφμβαςθ με βάςθ τθν 
προχπολογιςκείςα αξία τθσ. Πλα τα κριτιρια πρζπει να τεκμθριϊνονται αντικειμενικά, να μθ διαβρϊνουν 
τθν ουςία του φυςικοφ αντικειμζνου (materiality), να είναι ςαφι και αναλογικά προσ τθ ςυγκεκριμζνθ 
ςφμβαςθ και να μθν ειςάγουν διακρίςεισ και εμπόδια τα οποία περιορίηουν τον ανταγωνιςμό. 

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ δεν μποροφν να απορρίπτουν προςφορζσ οικονομικϊν φορζων, που ακολουκοφν 
τθν ευρωπαϊκι τεχνικι ζγκριςθ/ διεκνι πρότυπα/ τεχνικό πλαίςιο αναφοράσ που ζχουν εκπονθκεί από 
εγκεκριμζνο οργανιςμό τυποποίθςθσ, εφόςον οι  προδιαγραφζσ αυτϊν καλφπτουν τισ επιδόςεισ ι τισ 
λειτουργικζσ απαιτιςεισ που ζχουν οριςκεί. 

Τα απαιτοφμενα χρθματοοικονομικά κριτιρια πρζπει να ανταποκρίνονται ςτισ οικονομικζσ ςυνκικεσ που 
επικρατοφν, ςτθν δυνατότθτα  πρόςβαςθσ ςτισ πιςτωτικζσ γραμμζσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ, 
ςτθν επιτοκιακι επιβάρυνςθ τθσ εξυπθρζτθςθσ των δανειακϊν υποχρεϊςεων, ςτθν αναγκαία 
προςαρμογι του κφκλου εργαςιϊν τθσ πλθκϊρασ των δυνθτικϊν αναδόχων του εκάςτοτε τομζα 
οικονομικισ δραςτθριότθτασ και να εφαρμόηουν τθν αρχι τθσ αναλογικότθτασ. 

Εγγυιςεισ. Θ προςαρμογι του φψουσ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ςτισ ιδιαιτερότθτεσ κάκε ςφμβαςθσ κα 
ςυμβάλει ςτθν ενίςχυςθ του ανταγωνιςμοφ, τθν ευρφτερθ ςυμμετοχι οικονομικϊν φορζων 
λαμβανομζνου υπόψθ του δυςμενοφσ οικονομικοφ περιβάλλοντοσ και τθσ κρίςθσ ςτθν τραπεηικι πίςτθ 
και αναμζνεται να μειϊςει τα ζξοδα ςυμμετοχισ ςτισ διαδικαςίεσ με ςυνακόλουκο αποτζλεςμα τθν 
υποβολι καλφτερων προςφορϊν65. Επίςθσ, α)λόγω τθσ αυξθμζνθσ παρουςίασ των ΜΜΕ ςε ςυμβάςεισ 
κάτω των Κοινοτικϊν Ορίων κα μποροφςε να εξεταςκεί το ενδεχόμενο κατάργθςθσ των απαιτιςεων 
τραπεηικϊν εγγυιςεων για τισ προςκλιςεισ υποβολισ προςφορϊν ςε διαγωνιςμοφσ κάτω από τα 

                                                      
64

 Ευρωπαϊκόσ κϊδικασ βζλτιςτων πρακτικϊν που διευκολφνει τθν πρόςβαςθ των ΜΜΕ ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, ςελ. 16, 

Βρυξζλλεσ 25.6.2008 SEC(2008)2193 
65

 βλ. Αιτιολογικι ζκκεςθ του Ν. 4281/14 (αρκ. 157) 



ΜΕΡΟ Β - ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΗ ΓΙΑ ΣΙ ΔΗΜΟΙΕ ΤΜΒΑΕΙ 2016-2020 

 

 

ΕΝΛΑΛΑ ΑΝΕΞΑΤΘΤΘ ΑΧΘ ΔΘΜΟΣΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Σελίδα 83 

κατϊφλια και β)λόγω των ιδιαίτερων χαρακτθριςτικϊν των ΜΜΕ, κα μποροφςε να επιτραπεί θ 
προςκόμιςθ των εγγυιςεων ανά διακριτό ςτάδιο τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ με αντίςτοιχα ζγγραφα, 
αναφορικά με τθν περίπτωςθ τθσ  εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ. Επιπροςκζτωσ, κα μποροφςε ενδεχομζνωσ 
να γίνει ευρφτερθ χριςθ χρθματοοικονομικϊν υποκατάςτατων (ομόλογα/ζντοκα γραμμάτια του 
Ελλθνικοφ Δθμοςίου)που δφνανται να προςφζρουν τθν προβλεπόμενθ κάλυψθ, βάςει δυνατότθτασ 
ρευςτοποίθςθσ επί τθσ ονομαςτικισ τουσ αξίασ (αξία εκποίθςθσ), ςτισ οικονομικοφ περιεχομζνου 
αςφαλιςτικζσ δικλείδεσ που παρζχει ςιμερα το κακεςτϊσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν. Τα υποβλθκζντα 
χρεόγραφα κα μποροφςαν να προςφζρουν τθν αναλογικι με τθν αξία τθσ ςφμβαςθσ κάλυψθ που 
απαιτείται μζςω τθσ άμεςα ρευςτοποιιςιμθσ αξίασ τουσ, όπωσ αυτι κακορίηεται και να επιτρζψει τθν 
αποδζςμευςθ των ιςοδφναμων κεφαλαίων. 

Δυνατότθτα ςχθματιςμοφ κοινοπραξιϊν από τουσ οικονομικοφσ φορείσ και χριςθσ τθσ ςυνδυαςμζνθσ 
οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ και τθσ τεχνικισ τουσ ικανότθτασ και για τισ ςυμβάςεισ 
κάτω των κατωφλίων των ευρωπαϊκϊν Οδθγιϊν. Μία κοινοπραξία ΜΜΕ μπορεί να λάβει μζροσ ςε 
διαγωνιςμό  ςφνκετων δθμοςίων ςυμβάςεων, όπου απαιτοφνται διάφορεσ δεξιότθτεσ  και αυξθμζνθ 
κεφαλαιακι επάρκεια. Για τθ διευκόλυνςθ του ευρφτερου δυνατοφ ανταγωνιςμοφ, οφείλουν οι  
ανακζτουςεσ αρχζσ να δίδουν ιδιαίτερθ προςοχι ςτθν προκιρυξθ τθσ ςφμβαςθσ για τθ ςυγκεκριμζνθ 
δυνατότθτα66 

Ρροτεραιότθτα ςτθ ςχζςθ κόςτουσ -απόδοςθσ/ωφζλειασ αντί ςτθν τελικι τιμι/Χριςθ κριτθρίου τθσ 
πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικισ άποψθσ προςφοράσ, λειτουργικζσ απαιτιςεισ, κόςτοσ κφκλου 
ηωισ. Λδιαίτερα ςθμαντικι είναι θ δυνατότθτα που εναπόκειται ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ να λάβουν 
υπόψθ διάφορα ςτοιχεία που ςυνδζονται με το ςυμβατικό αντικείμενο όπωσ τθν ποιότθτα, τεχνικι αξία, 
λειτουργικά χαρακτθριςτικά ,κόςτοσ λειτουργίασ, αποδοτικότθτα, τεχνικι ςυνδρομι, μζςω επιλογισ του 
κριτθρίου τθσ ςυμφζρουςασ από οικονομικισ άποψθσ προςφορά67. Σε ςυνδυαςμό με τθ δυνατότθτα 
αξιολόγθςθσ του άμεςου κόςτουσ τθσ αγοράσ αλλά και του κόςτουσ του κφκλου ηωισ (ςυνυπολογιςμόσ 
του ςυνολικοφ κόςτουσ κακϋ όλθ τθ διάρκεια ηωισ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου)παρζχεται θ δυνατότθτα 
διαςφάλιςθσ τθσ προςτικζμενθσ αξίασ (παράπλευρεσ ωφζλειεσ) και των κατάλλθλων κινιτρων για 
παροχι καινοτόμων προϊόντων και οριοκζτθςθσ τομζων τεχνολογικισ εξειδίκευςθσ από τισ ΜΜΕ. 

Επιπλζον, προτείνεται α)θ χριςθ ευζλικτων τεχνικϊν προδιαγραφϊν με τθ μορφι τθσ επαρκοφσ 
απόδοςθσ και των λειτουργικϊν δυνατοτιτων / επιδόςεων αντί για τθ μζχρι τϊρα αναφορά ςε πρότυπα 
και β)θ υποβολι εναλλακτικϊν προςφορϊν που επιτρζπει τθν επικαιροποιθμζνθ γνϊςθ των αγακϊν και 
υπθρεςιϊν που διατίκενται ςτισ αγορζσ. 

Επαρκζσ χρονικό διάςτθμα κατάρτιςθσ προςφορϊν. Οι ΜΜΕ διακζτουν περιοριςμζνεσ διοικθτικζσ 
ικανότθτεσ αναφορικά με τθν προςικουςα προετοιμαςία των εγγράφων προσ υποβολι ςτο πλαίςιο ενόσ 
διαγωνιςμοφ. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ οφείλουν να λάβουν υπόψθ τουσ τθν πικανι επζκταςθ πζραν των 
νομοκετθμζνων ελάχιςτων ορίων αναφορικά με τισ προκεςμίεσ ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίςουν επαρκι 
δθμοςιότθτα και ευρφτερθ βάςθ του ανταγωνιςμοφ. Επίςθσ, αναφορικά με τον κακοριςμό των 
προκεςμιϊν για τθν παραλαβι προςφορϊν και αιτιςεων ςυμμετοχισ, οι αρμόδιεσ αρχζσ οφείλουν να 
λάβουν υπόψθ τθν πολυπλοκότθτα τθσ ςφμβαςθσ και το χρόνο που απαιτείται για τθν προετοιμαςία των 
προςφορϊν, ακόμα και αν αυτό ςυνεπάγεται  τον κακοριςμό προκεςμιϊν τυχόν μεγαλφτερων από τα 
ελάχιςτα όρια που προβλζπουν οι Οδθγίεσ68. Σε κάκε περίπτωςθ θ αυξθμζνθ χριςθ των ΤΡΕ και θ 
παρεπόμενθ ευρφτερθ διακεςιμότθτα των ςχετικϊν με τθ διαδικαςία ανάκεςθσ εγγράφων, προβλζπεται 
να οδθγιςει ςε ςφντμθςθ του απαιτοφμενου μζχρι ςιμερα χρόνου. Επίςθσ, υπάρχει θ δυνατότθτα μζςω 
των PIN's (προκαταρκτικζσ ανακοινϊςεισ) αλλά και των προτεινόμενων κοινοποιιςεων (προφίλ) των 
αγοραςτϊν ςχετικά με τισ προβλεπόμενεσ ετιςιεσ αγορζσ, τισ ςχεδιαηόμενεσ θμερομθνίεσ διενζργειασ 
των διαγωνιςμϊν, το προχπολογιηόμενο κόςτοσ και το είδοσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ. Αυτζσ οι 
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πρακτικζσ ςχεδιαςμοφ και δθμοςιότθτασ μποροφν να δϊςουν τον απαιτοφμενο χρόνο προετοιμαςίασ ςτισ 
ΜΜΕ, ζτςι ϊςτε να αντεπεξζλκουν ςτο προαναφερκζν εμπόδιο. 

Ζγκαιρθ αποπλθρωμι των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων. Σφμφωνα με ζρευνα του 201069, δεφτερο κατά 
ςειρά αξιολόγθςθσ πιο ςθμαντικό πρόβλθμα  που αντιμετωπίηουν οι Ευρωπαϊκζσ επιχειριςεισ ιταν οι 
παρατεταμζνοι όροι πλθρωμϊν και οι αδικαιολόγθτα  μεγάλεσ κακυςτεριςεισ Ενϊ οι Κοινοτικζσ 
επιχειριςεισ είναι επιφορτιςμζνεσ με ζνα χρονικό διάςτθμα αποπλθρωμισ, βάςει ςυμβατικϊν όρων, το 
οποίο είναι κατά μζςο όρο 36 θμζρεσ, οι ελλθνικζσ επιχειριςεισ πλθρϊνονται βάςει όρων πλθρωμισ ςε 
60 θμζρεσ. Επίςθσ οι μζςοι κοινοτικοί όροι κακυςτζρθςθσ πλθρωμισ αγγίηουν τισ 29 θμζρεσ, τθ ςτιγμι 
που ςτθν Ελλάδα το αντίςτοιχο χρονικό διάςτθμα  υπερβαίνει τισ 113 θμζρεσ, ςφμφωνα με ςτοιχεία του 
2012. Θ υφιςτάμενθ Ενωςιακι νομοκεςία  προβλζπει τθν αποπλθρωμι των εμπορικϊν ςυναλλαγϊν για 
αγακά και υπθρεςίεσ εντόσ των 30 και ςε εξαιρετικζσ ςυνκικεσ 60 θμερολογιακϊν θμερϊν, εκτόσ και ζχει 
ςυμφωνθκεί διαφορετικά (αρκ. 4 Οδθγία 2011/7/ΕΚ).Το πρόβλθμα των εξοφλθτικϊν χρθματορροϊν 
γίνεται εντονότερο ςτθν περίπτωςθ όπου μία επιχείρθςθ ςυμμετζχει ςε ζνα δθμόςιο διαγωνιςμό με τθ 
μορφι του υπεργολάβου, ο οποίοσ αποπλθρϊνεται από τον βαςικό ανάδοχο τθσ ςφμβαςθσ, (άμα τθ 
εκτζλεςθ των παραδοτζων που τον αφοροφν), με ζτι χειρότερουσ όρουσ λόγω κακυςτζρθςθσ ςε αυτι τθν 
περίπτωςθ με υπαιτιότθτα του αναδόχου. 

Στθν περίπτωςθ αυτι, θ μθ ζγκαιρθ αποπλθρωμι των ΜΜΕ όταν αναλαμβάνουν το ρόλο του 
υπεργολάβου αποτελοφν κακοριςτικό παράγοντα τθσ βιωςιμότθτασ των εν λόγω επιχειριςεων λόγω τθσ 
ζλλειψθσ κεφαλαιακισ επάρκειασ, ςτακερϊν πιςτωτικϊν γραμμϊν και τθσ περιοριςμζνθσ ικανότθτασ 
εξυπθρζτθςθσ των οικονομικϊν υποχρεϊςεων που ανακφπτουν. Εκ των άνωκεν προκφπτει ότι είναι 
επιτακτικι θ ανάγκθ των ζγκαιρων αποπλθρωμϊν των υπεργολαβικϊν ςχθμάτων βάςει των ςυμβατικϊν 
υποχρεϊςεων που απορρζουν από τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων. 

Ρροτείνεται, α)θ ενςωμάτωςθ ρθτρϊν ςτα ςυμβατικά ζγγραφα ϊςτε να διαςφαλιςκεί θ εμπρόκεςμθ 
πλθρωμι των υπεργολάβων, β)να υπάρξει νομοκετικι μζριμνα που να επιτρζπει τθν προκαταβολι και να 
διαςφαλίηει τισ ενδιάμεςεσ πλθρωμζσ βάςει παραδοτζων, γ)να επιτραπεί θ απευκείασ πλθρωμι των 
υπεργολάβων και να γίνουν οι απαραίτθτεσ ενζργειεσ από τθν μεριά τθσ Διοίκθςθσ ζτςι ϊςτε να γίνουν οι 
απαραίτθτεσ ρυκμίςεισ (ΥΔΕ, Επίτροποσ, Υπόλογοσ, τραπεηικι ςυναλλαγι, απαραίτθτα παραςτατικά 
πιςτοποίθςθσ δαπάνθσ, θλεκτρονικι επιβεβαίωςθ, αναφορά πλθρωμισ ςε βάςθ δεδομζνων κλπ), 
δ)απλοφςτευςθ των αναγκαίων εγγράφων για τθν πραγματοποίθςθ πλθρωμισ και προϊκθςθ ενόσ 
κεντροποιθμζνου ςυςτιματοσ θλεκτρονικισ τιμολόγθςθσ, με ςκοπό τθν επιτάχυνςθ των εμπλεκόμενων 
διαδικαςιϊν, ε)κρατικι χρθματοδότθςθ των εκπρόκεςμων πλθρωμϊν των δθμόςιων αρχϊν και φορζων. 

Υποδιαίρεςθ ςυμβάςεων ςε τμιματα. Θ διοίκθςθ πρζπει να λάβει υπόψθ τισ ιδιαιτερότθτεσ των ΜΜΕ και 
να παρζχει κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τον τρόπο εφαρμογισ του πλαιςίου δθμοςίων ςυμβάςεων ζτςι 
ϊςτε διαςφαλίςει τθν ςυμμετοχι των ΜΜΕ μζςω κακολικϊν αλλά  και ςτοχευμζνων παρεμβάςεων. 

Οι οδθγίεσ για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ επιτρζπουν τθν ανάκεςθ ςυμβάςεων με τθ μορφι χωριςτϊν 
τμθμάτων 70. Θ υποδιαίρεςθ των δθμόςιων ςυμβάςεων ςε τμιματα κα μποροφςε να γίνει είτε ςε 
ποςοτικι βάςθ, ϊςτε να διευκολφνει τθν αυξθμζνθ ςυμμετοχι των ΜΜΕ κατϋ αναλογία με τον 
διευρυμζνο ρόλο που καλοφνται να διαδραματίςουν ςτθν παραγωγι του ΑΕΡ, είτε ςε ποιοτικι βάςθ, 
ϊςτε να προςαρμόηεται το περιεχόμενο των ςυμβάςεων ςτουσ διακριτοφσ τομείσ εξειδίκευςθσ και 
ςυγκριτικοφ πλεονεκτιματοσ που απολαφουν οι ΜΜΕ. Το μζγεκοσ των τμθμάτων βάςει παραγωγικισ 
ικανότθτασ και μεκοδολογικισ βελτιςτοποίθςθσ και το αντικείμενο αυτϊν βάςει βακμοφ διαφοροποίθςθσ 
και ιδιαίτερων χαρακτθριςτικϊν, κα μποροφςε υπό τον κατάλλθλο ςχεδιαςμό και προγραμματιςμό να 
διευρφνει τον ανταγωνιςμό, να υποςτθρίξει τθν βιωςιμότθτα παραγωγισ των καινοτόμων 
προϊόντων/υπθρεςιϊν και να ενιςχφςει επενδυτικά ςχιματα των νεοφυϊν επιχειριςεων. 
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 “Potential impact on smes of certain EP amendments to two proposed public procurement directives “(IMPA) : P. 11 
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 Άρκρο 9 παρ. 5 Οδθγία 2004/18/ΕΚ 
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Οι ανακζτουςεσ αρχζσ/φορείσ κα πρζπει: να τεκμθριϊνουν τθν απόφαςθ τουσ ςτθν περίπτωςθ που 
κρίνουν ςκόπιμο να μθν προβοφν  ςτθν επιτρεπόμενθ υποδιαίρεςθ μιασ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κατόπιν 
ςυνεκτίμθςθσ των οικονομικϊν και τεχνικϊν πτυχϊν.  

Επιπλζον, κα πρζπει α)να εξεταςκεί θ δυνατότθτα αναλογικισ διαςφνδεςθσ των κριτθρίων επιλογισ με τα 
επιμζρουσ τμιματα και όχι με το ςφνολο των παρτίδων τθσ ςφμβαςθσ και β)να προβλζπεται θ 
δυνατότθτα αξιολόγθςθσ μζςω αντιπαράκεςθσ των υποβλθκζντων προςφορϊν με ςκοπό να 
προςδιοριςκεί εάν θ προςφορά για ζνα ςυνδυαςμό τμθμάτων ικανοποιεί ωσ ςφνολο τα κριτιρια 
ανάκεςθσ καλφτερα από τισ προςφορζσ διακριτϊν τμθμάτων, μεμονωμζνα71. 

Χριςθ τθσ δυνατότθτασ ςφναψθσ ςυμβάςεων-πλαιςίου με περιςςότερουσ οικονομικοφσ φορείσ. Οι 
διαδικαςίεσ δθμόςιων ςυμβάςεων παρζχουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ τθ δυνατότθτα να ςυνάπτουν μια 
ςυμφωνία-πλαίςιο με περιςςότερουσ οικονομικοφσ φορείσ και να οργανϊνουν επιμζρουσ  διαγωνιςμοφσ 
για τα μζρθ τθσ ςυμφωνίασ-πλαίςιο κάκε φορά που προκφπτουν για τθν ανακζτουςα αρχι πραγματικζσ 
ανάγκεσ εξυπθρζτθςθσ διαφόρων δθμόςιων αναγκϊν μζςω αγορϊν72. 

Εν αντικζςει με τθν κατακφρωςθ ςε ζναν «μοναδικό» προμθκευτι υλοποίθςθσ του ςυμβατικοφ 
αντικειμζνου, παρζχεται θ δυνατότθτα ςε περιςςότερουσ οικονομικοφσ φορείσ να ανταγωνιςτοφν ςτο 
πλαίςιο των περιςςότερων επιμζρουσ ςυμβάςεων, είτε μζςω κατακερματιςμοφ μιασ ςυμφωνίασ πλαίςιο 
ςε παρτίδεσ ,είτε ςτθν περίπτωςθ των -υποδιαιρεμζνων ςε τμιματα – επιμζρουσ ςυμβάςεων που 
απαρτίηουν μια ςυμφωνία-πλαίςιο, υπό τθν προχπόκεςθ εφαρμογισ τθσ αναλογικότθτασ των κριτθρίων 
επιλογισ. 

Ρεριοριςμόσ του διοικθτικοφ φόρτου. Ζνα ςθμαντικό εμπόδιο ςτθ ςυμμετοχι των  ΜΜΕ ςτισ δθμόςιεσ 
ςυμβάςεισ είναι ο διοικθτικόσ φόρτοσ που απορρζει από τθν ανάγκθ προςκόμιςθσ ςθμαντικοφ αρικμοφ 
πιςτοποιθτικϊν ι άλλων εγγράφων που ςχετίηονται με τα κριτιρια αποκλειςμοφ και τα κριτιρια 
επιλογισ. Ο περιοριςμόσ των εν λόγω απαιτιςεων είναι ο ςτόχοσ ,όςον αφορά ςτθν πρόβλεψθ των 
Οδθγιϊν73  για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), το οποίο αποτελεί μία υπεφκυνθ διλωςθ, 
θ χριςθ του οποίου κα μποροφςε να απλοποιιςει ςθμαντικά τθ διαδικαςία, προσ όφελοσ τόςο των 
ανακετουςϊν αρχϊν όςο και των ΜΜΕ. Κακόςον τα Κράτθ-Μζλθ κα αποφαςίηουν τα αποδεικτικά 
ζγγραφα που κα υποβλθκοφν από τουσ υποψιφιουσ, όπωσ επίςθσ τον τρόπο και το χρόνο υποβολισ 
αυτϊν, οι προςφζροντεσ κα κλθκοφν να υποβάλουν μία υπεφκυνθ διλωςθ και ςτθν περίπτωςθ 
κατακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ κα υποχρεοφνται να προςκομίςουν τα πρωτότυπα αποδεικτικά ζγγραφα. Στο 
πλαίςιο τθσ απλοφςτευςθσ των διαδικαςιϊν  θ χριςθ τυποποιθμζνων εντφπων υπεφκυνων δθλϊςεων 
(ΕΕΕΣ) πρόκειται να κεςπιςτεί μζςω εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ, από τθν  Ευρωπαϊκι Επιτροπι. 

Επιπρόςκετα, θ θλεκτρονικι διαςφνδεςθ των Ανακετουςϊν Αρχϊν με επίςθμεσ βάςεισ δεδομζνων κα 
ζδινε τθν δυνατότθτα ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ να προμθκευτοφν  τα προβλεπόμενα αποδεικτικά 
ζγγραφα, όπωσ επιβεβαιϊςουν τθν κατάςταςθ των προςφερόντων. Γενικά θ ευρφτερθ χριςθ των ΤΡΕ 
μζςω των θλεκτρονικϊν εργαλείων κα ςυνδράμει ςθμαντικά ςτθν ςυλλογι και επεξεργαςία του 
απαραίτθτου αποδεικτικοφ υλικοφ (δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ, πιςτοποιθτικά, θλεκτρονικοί φάκελοι) 
και  κα περιορίςει αιςκθτά το διοικθτικό βάροσ των ΜΜΕ. 

(Β) Ανάπτυξθ εξειδικευμζνθσ Βάςθσ Δεδομζνων 

Καταγραφι και επεξεργαςία δεδομζνων 

Βαςικι προχπόκεςθ πρόβλεψθσ των οικονομικϊν επιπτϊςεων του τομζα των δθμοςίων ςυμβάςεων ςτισ 
ΜΜΕ, αναφορικά με τισ επιλογζσ πολιτικϊν ςτο πλαίςιο ςυγκρότθςθσ ενιαίασ ςτρατθγικισ, είναι θ 
δυνατότθτα καταγραφισ και ανάλυςθσ αξιόπιςτων ςυγκριτικϊν δεδομζνων. Σε αυτιν τθ γενικι 
διαπίςτωςθ τείνουν να ςυμφωνιςουν διάφορεσ Ευρωπαϊκζσ υπθρεςίεσ και ανεξάρτθτοι οργανιςμοί  ςτθν 
προςπάκεια να οδθγθκοφν  ςε  αςφαλι, από επιςτθμονικισ άποψθσ, ςυμπεράςματα κατόπιν 
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 Ζγγραφο εργαςίασ των υπθρεςιϊν τθσ Επιτροπισ “Ευρωπαϊκόσ κϊδικασ βζλτιςτων πρακτικϊν που διευκολφνει τθν 
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 αρκ. 59 Οδθγία 2014/24/ΕΕ και αρκ. 80 παρ. 3 Οδθγία 2014/25/ΕΕ 
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επεξεργαςίασ των ςτοιχείων που εμπεριζχονται ςτθ βάςθ δεδομζνων του TED. Θ δυνατότθτα πρόβλεψθσ 
ςυγκεκριμζνων μεταβλθτϊν και ωσ εκ τοφτου επιβεβαίωςθσ του βακμοφ επιτυχίασ των προκρικζντων 
Ενωςιακϊν και Εκνικϊν ςτόχων, προχποκζτει τθν καταγραφι εξειδικευμζνων ποςοτικϊν και ποιοτικϊν 
ςτοιχείων που αφοροφν ςτο χϊρο των δθμοςίων ςυμβάςεων. Ρεριοριςμοί τθσ ςχετικισ βάςθσ 
δεδομζνων, (όπωσ αποκλειςτικι καταγραφι μόνο των ςυμβάςεων άνω των ορίων, αδυναμία 
διαςφνδεςθσ προκθρφξεων δθμόςιων διαγωνιςμϊν με τισ επιμζρουσ ιςςονοσ αξίασ ςυμβάςεισ 
τμθμάτων, ικανόσ αρικμόσ μεταβλθτϊν, επάρκεια υποβλθκζντων ςτοιχείων),μποροφν να περιορίςουν 
αιςκθτά τθν αξιοπιςτία των παραγόμενων αποτελεςμάτων (πχ περίπτωςθ, όπου θ ανάπτυξθ ςχετικοφ 
μοντζλου παλινδρομικισ ανάλυςθσ είχε αποτζλεςμα R squared 17%, δθλαδι ελλιπισ προςαρμοςτικότθτα 
μοντζλου ςτθν πραγματικότθτα).Μζκοδοι βάςει των οποίων επιχειρικθκε μζςω παρζκταςθσ 
(extrapolation) θ χριςθ οριηόντιων και αντιπροςωπευτικϊν ςυντελεςτϊν, με ςκοπό να προςδιοριςκεί θ 
ςυμμετοχι εγχϊριασ κατθγορίασ φορζων ςε ανακζςεισ δθμοςίων ςυμβάςεων, απλϊσ παρουςιάηουν 
αποτελζςματα κατά προςζγγιςθ και υπό το πλαίςιο κάποιων παραδοχϊν. Ανάλογα προβλιματα 
προκφπτουν ιδιαίτερα ςτθν προςπάκεια διενζργειασ παρόμοιασ ανάλυςθσ ςυγκεκριμζνων κατθγοριϊν 
εγγραφϊν (περίπτωςθ ΜΜΕ), όπωσ αυτζσ υποβάλλονται ςτο υφιςτάμενο πλθροφοριακό ςφςτθμα 
(ΕΣΘΔΘΣ). 

Ειδικότερα, οι ΜΜΕ παρουςιάηουν δραςτθριότθτα ςε όλεσ τισ κεματολογικά διακριτζσ κατθγορίεσ 
ςυμβάςεων (πράςινεσ, καινοτόμεσ, κοινωνικισ αναφοράσ/θκικισ). Ωσ εκ τοφτου πζραν τθσ 
διαφοροποίθςθσ τουσ επί τθ βάςει των κριτθρίων τθσ Σφςταςθσ τθσ Ζνωςθσ (2003),οι ςυμβάςεισ αυτζσ 
κατατάςςονται  οριηοντίωσ  ςε όλο το φάςμα των δθμοςίων ςυμβάςεων βάςει ςυμβατικοφ αντικειμζνου. 
Ωσ εκ τοφτου, οι ΜΜΕ, λόγω τθσ κακετοποιθμζνθσ (λόγω διακριτϊν χαρακτθριςτικϊν), αλλά και τθσ 
οριηόντιασ (λόγω ςχεδόν κακολικισ ςυμμετοχισ) διάςταςθσ που τισ χαρακτθρίηει, χριηουν διαφορετικϊν 
προςεγγίςεων ςτο πλαίςιο διακριτϊν ςτρατθγικϊν ,όπωσ αυτζσ υπαγορεφονται από τισ διαφορετικζσ 
κατθγοριϊν αγακϊν/υπθρεςιϊν των ξεχωριςτϊν τομζων επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ ςτουσ οποίουσ 
ενεργοποιοφνται. Επιπλζον, ςυνάγεται ότι λόγω ιςχυρισ παρουςίασ και διαφοροποίθςθσ των ΜΜΕ 
ςυνολικά, θ απλι παράκεςθ κάποιων γενικϊν μεγεκϊν που δεν εμβακφνουν περαιτζρω ςτα ιδιαίτερα 
χαρακτθριςτικά κατθγοριϊν φορζων, οι οποίοι δεν υφίςτανται ωσ ξεχωριςτζσ κατθγορίεσ βάςει 
κεφαλαιοποίθςθσ, αρικμοφ προςωπικοφ, τομζα δραςτθριότθτασ, είδουσ ςφμβαςθσ και πολλϊν άλλων 
παραμζτρων, δεν επιτρζπουν τθ εξαγωγι ςυμπεραςμάτων μζςω των προβλεπόμενων τεχνικϊν 
ανάλυςθσ. Αυτι θ διαπίςτωςθ αποκτά ιδιαίτερθ ςθμαςία, διότι θ ςυμμετοχι των ΜΜΕ ωσ γενικι 
κατθγορία οικονομικϊν οντοτιτων παρουςιάηει αυξθμζνθ ςυμμετοχι ςτο εν γζνει χϊρο των δθμοςίων 
ςυμβάςεων  βάςει ςυγκριτικισ αντιπαράκεςθσ με ςτοιχεία άλλων κρατϊν-μελϊν κατόπιν ανάλυςθσ των 
δεδομζνων του TED. Ρζραν τθσ αμφιςβθτιςιμθσ αξιοπιςτίασ των παραγόμενων εκκζςεων, λόγω 
ανεπάρκειασ δεδομζνων, ζλλειψθσ ςυνεχόμενων μεταβλθτϊν και γενικά μθ καταγραφισ κατάλλθλων 
ποιοτικϊν και ποςοτικϊν παραμζτρων, οι ΜΜΕ αντικειμενικά αντιμετωπίηουν ςυγκεκριμζνα εμπόδια, 
που αφοροφν ςτθν ποιοτικι, αποδοτικι και διαφανι -ωσ προσ τισ διαδικαςίεσ- και όχι απλϊσ ευρεία 
(ποςοτικά) ςυμμετοχι τουσ ςτο χϊρο των δθμόςιων διαγωνιςμϊν. Συναφϊσ, κρίνεται ςκόπιμο να 
αναλυκοφν οι κάτωκι αναφερόμενεσ παράμετροι, προκειμζνου να προκφψουν οι αναγκαίεσ νομοκετικζσ 
παρεμβάςεισ: 

 το μζγεκοσ των ςυμβάςεων,  

 αρικμόσ των τμθμάτων και το βελτιςτοποιθμζνο μζγεκοσ αυτϊν,  

 θ (ενδεχόμενθ) ανάκεςθ ςυμβάςεων ςε κατθγορίεσ φορζων βάςει ςτακερϊν ποςοςτϊν επί του 
ςυνόλου του προχπολογιςμοφ,  

 ο βζλτιςτοσ αρικμόσ των εκνικϊν Κεντρικϊν Αρχϊν Αγορϊν,  

 οι κακυςτεριςεισ αποπλθρωμισ,  

 το διοικθτικό κόςτοσ,  

 θ καταλλθλότερθ διαδικαςία ανάκεςθσ,  

 ο αντίκτυποσ ευρφτερθσ εφαρμογισ ςυγκεντρωτικϊν αγορϊν,  

 θ ανάγκθ επαγγελματοποίθςθσ,  

 θ ευρφτθτα χριςθσ των ΤΡΕ,  
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 θ τεκμθρίωςθ με δεδομζνα των προτεινόμενων ςυγχωνεφςεων και των κοινϊν προςφορϊν ωσ 
λφςθ κεφαλαιακισ επάρκειασ και τεχνικισ ικανότθτασ,  

 θ ανάλυςθ πικανοτιτων κατακφρωςθσ,  

 θ ικανότθτα διεφρυνςθσ των αγορϊν,  

 θ προςτικζμενθ αξία,  

 ο βακμόσ δικτφωςθσ και ςυνζργειασ,  

 θ αποτίμθςθ των προεξοφλθμζνων χρθματοροϊν ςτο πλαίςιο του κφκλου διάρκειασ ηωισ ανά 
είδοσ ςφμβαςθσ και βάςει των χαρακτθριςτικϊν των διακριτϊν κατθγοριϊν των ΜΜΕ. 

Εκ των άνωκεν, προτείνεται θ ανάπτυξθ εξειδικευμζνθσ και επαρκοφσ βάςεωσ δεδομζνων που να αφορά 
τισ ΜΜΕ αναφορικά με τθν ςυμμετοχι τουσ ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ με δυνατότθτα διαςφνδεςθσ με 
άλλεσ βάςεισ δεδομζνων (ιδιωτικζσ, δθμόςιεσ, Ευρωπαϊκζσ) και τθν ανάπτυξθ κατάλλθλθσ μεκοδολογίασ 
επεξεργαςίασ δεδομζνων και εξαγωγισ ςυμπεραςμάτων. Θ αναμόρφωςθ τθσ Εκνικισ Βάςθσ Δεδομζνων 
και θ ανάπτυξθ επιπρόςκετων τεχνικϊν δυνατοτιτων που επιτρζπουν τθν επικαιροποίθςθ ςχετικϊν 
πλθροφοριϊν, διαςφαλίηουν τθν αξιοπιςτία των ςτοιχείων και κακιςτοφν δυνατι τθν επεξεργαςία  
επαρκοφσ ποιοτικά όγκου δεδομζνων, κα μποροφςε να ανταποκρικεί ςτθν ικανοποίθςθ εξειδικευμζνθσ 
ανάλυςθσ των πλθροφοριϊν που αφοροφν τισ ΜΜΕ. 

(Γ) Εξατομίκευςθ ςχεδίων δράςθσ ανά αρμόδιο κυβερνθτικό φορζα 

Οι ΜΜΕ, λόγω του εφρουσ των δραςτθριοτιτων τουσ, τθσ γενικότερθσ διάςταςθσ και παρουςίασ τουσ ςε 
διαφορετικοφσ κλάδουσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ και τθσ βαρφνουςασ ςθμαςίασ που διακατζχουν 
αναφορικά με το παραγόμενο του ΑΕΡ, χριηουν διαφορετικϊν προςεγγίςεων ςτο πλαίςιο διακριτϊν 
ςτρατθγικϊν, όπωσ αυτζσ υπαγορεφονται από τισ διαφορετικζσ κατθγοριϊν αγακϊν/υπθρεςιϊν των 
διακριτϊν τομζων επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ ςτουσ οποίουσ ενεργοποιοφνται και τθν 
εξατομικευμζνθ και διαφοροποιοφμενθ αντιμετϊπιςθ των ενδογενϊν- με τον εκάςτοτε κλάδο – 
προβλθμάτων, πζραν αυτϊν που παρουςιάηουν οριηόντια διάςταςθ (φορολογικό κακεςτϊσ, 
χρθματοδοτικζσ γραμμζσ, ”κόκκινα” επιχειρθματικά δάνεια). 

Εκ των άνωκεν, προτείνεται θ επζκταςθ τθσ διαδικαςίασ διαβοφλευςθσ ανάμεςα ςτθ Διοίκθςθ και 
φορζων τθσ αγοράσ, μζςω τακτικϊν επαφϊν και θμερίδων των εμπλεκόμενων φορζων. Αυτό κα 
ςυνδράμει ςτθν επιδιωκόμενθ κατάρτιςθ εξειδικευμζνων δεςμϊν δράςεων ςε επίπεδο ςτρατθγικισ 
κατόπιν ςφςταςθσ ομάδων εργαςίασ ι Επιτροπϊν με εμπειρογνϊμονεσ ανά κεματικι ενότθτα και 
κακϋφλθν αρμόδιο φορζα και επί τθ βάςει του πλαιςίου αρμοδιοτιτων των εκάςτοτε φορζων τθσ 
Διοίκθςθσ, όπωσ αυτό ζχει οριςκεί νομοκετικά. 

 

VI. Προϊκθςθ καινοτομίασ ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ  

Ο χϊροσ των δθμοςίων ςυμβάςεων κεωρείται ωσ ζνασ από τουσ πιο ςθμαντικοφσ τομείσ όςον αφορά τθν 
ενίςχυςθ τθσ ηιτθςθσ για καινοτόμα αγακά και υπθρεςίεσ. Θ ζμπρακτθ υποςτιριξθ, εκ μζρουσ τθσ 
Επιτροπισ, των καινοτόμων πρωτοβουλιϊν μζςω του ςυςτιματοσ των δθμοςίων προμθκειϊν ςυνάδει με 
τθν προςπάκεια δθμιουργίασ των πρωτοπόρων αγορϊν, προωκεί τθν καινοτόμο βιομθχανικι παραγωγι 
και τισ καινοτόμεσ ΜΜΕ και επιχειρεί να ενιςχφςει τθν ανταγωνιςτικότθτα και βιωςιμότθτα των 
Ευρωπαϊκϊν επιχειριςεων. 

Οι δθμόςιεσ ανάγκεσ αποτζλεςαν διαχρονικά παράγοντα ϊκθςθσ τθσ καινοτομίασ ςε πολλοφσ τομείσ, 
όπωσ οι τθλεπικοινωνίεσ, θ ενζργεια, θ υγεία, οι μεταφορζσ, θ αςφάλεια και θ άμυνα. Μζςα ςε ζνα 
ανταγωνιςτικό περιβάλλον να επανεξετάηεται ο ρόλοσ του δθμόςιου τομζα ,όςον αφορά τα οφζλθ από 
τισ καινοτομίεσ και τθν περαιτζρω προϊκθςι τουσ. Τοφτο ζχουν ςε μεγάλο βακμό πραγματοποιιςει οι 
μείηονεσ εμπορικοί εταίροι τθσ ΕΕ - όπωσ οι ΘΡΑ και θ Λαπωνία, όπου θ ανάκεςθ ςυμβάςεων Ζρευνασ & 
Ανάπτυξθσ (Research&Development) για τθν αντιμετϊπιςθ δθμόςιων αναγκϊν για τισ οποίεσ δεν 
υφίςταται λφςθ ςτθν αγορά, χρθςιμοποιείται ωσ ςθμαντικόσ μθχανιςμόσ για τθν τόνωςθ τθσ καινοτομίασ. 
Το εργαλείο που επιτρζπει τθν προϊκθςθ των καινοτόμων εφαρμογϊν μζςω των δθμοςίων ςυμβάςεων 
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είναι οι προμικειεσ καινοτόμων λφςεων (PPI) και οι ςτοχευμζνεσ ςτθν προϊκθςθ τθσ Ε&Α προεμπορικζσ 
ςυμβάςεισ (PCP)74. 

(Α) Ζκκεςθ/μελζτθ ςκοπιμότθτασ με ςκοπό τθν προϊκθςθ τθσ καινοτομίασ ςτουσ καίριουσ τομείσ 

Θ επιδιωκόμενθ ενίςχυςθ καινοτόμων λφςεων επικεντρϊνεται κυρίωσ ςτουσ τομείσ τθσ ενζργειασ, υγείασ, 
περιβάλλοντοσ και μεταφορϊν. Οι αρμόδιοι φορείσ προτείνεται να προβοφν ςτθν διενζργεια 
ζκκεςθσ/μελζτθσ ςκοπιμότθτασ ,ζτςι ϊςτε να προςδιορίςουν τα εμπόδια και τισ πικανζσ ωφζλειεσ  τθσ 
ευρφτερθσ εφαρμογισ των τεχνολογικά ανεπτυγμζνων προϊόντων και υπθρεςιϊν τθσ εγχϊριασ αγοράσ 
ςτθ δθμόςια διοίκθςθ και να προωκιςουν τθν ενίςχυςθ των ςυμβάςεων καινοτόμων λφςεων και των 
προεμπορικϊν ςυμβάςεων ςτο ευρφτερο χϊρο των δθμόςιων διαγωνιςμϊν. 

Γενικά, θ ζκκεςθ μεταξφ άλλων καλείται να κακορίςει τον τρόπο που κα ιταν δυνατόν να ξεπεραςκοφν τα 
εμπόδια υλοποίθςθσ, μζςω υποςτιριξθσ των Ευρωπαϊκϊν μθχανιςμϊν και τθ δζςμθ ενεργειϊν μζςω των 
οποίων οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ κα μποροφςαν να βελτιςτοποιιςουν τα δυνθτικά οφζλθ τθσ Κοινοτικισ 
προςτικζμενθσ αξίασ, αναφορικά με τθν πρόςβαςθ ςε τεχνογνωςία, τθν πικανότθτα και τισ ςυνκικεσ 
ςυγχρθματοδότθςθσ των δαπανϊν ενίςχυςθσ τθσ Ε&Α, τθν δυνατότθτα ςυμμετοχισ ςε Ευρωπαϊκά 
μορφϊματα ςυνεργαςίασ και ανταλλαγισ εμπειρίασ και τθ δυνατότθτα  προϊκθςθσ αγακϊν και 
υπθρεςιϊν ςτισ διεκνείσ αγορζσ ςτα πλαίςια τθσ εμπορικισ εκμετάλλευςθσ. Ρροτεινόμενα και μθ 
δεςμευτικά κζματα ανάπτυξθσ: 

1)Ρικανά εμπόδια του κεςμικοφ πλαιςίου, κατευκυντιριων γραμμϊν, ερμθνευτικϊν διατάξεων (soft law) 

2)Είδοσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, ζτςι ϊςτε να προςδιοριςκεί ο πιο ενδεδειγμζνοσ οικονομικόσ φορζασ 
παροχισ καινοτόμων λφςεων αναφορικά με τουσ δθμόςιουσ διαγωνιςμοφσ. 

3)Κεματικζσ ενότθτεσ που πρζπει να επιλεγοφν προσ προϊκθςθ ςτο πλαίςιο δθμιουργίασ 
(ΡΡΑ)/διεφρυνςθσ των αγορϊν. Ρροςδιοριςμόσ ομάδων προϊόντων και υπθρεςιϊν που ικανοποιοφν τουσ 
ςτόχουσ τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ μζςω τθσ καινοτομίασ ανά ενότθτα πολιτικισ τθσ Διοίκθςθσ και 
κατθγορία αγακϊν/υπθρεςιϊν. 

4) Κατάλλθλοσ μθχανιςμόσ μζςω του οποίου το τελικό προϊόν/υπθρεςία φκάνει ςτον τελικό χριςτθ με 
τθν μζγιςτθ δυνατι επάρκεια/αποτελεςματικότθτα. 

5)Συνδετικόσ κρίκοσ ανάμεςα ςτθν εμπορευματοποίθςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων και ςτο τελικό 
αποτζλεςμα των καινοτόμων διαδικαςιϊν παραγωγισ.   

6) Διαςφνδεςθ αναγκϊν και προδιαγραφϊν των Ευρωπαϊκϊν Ανακετουςϊν Αρχϊν 

7) Ανάπτυξθ και διάχυςθ τθσ πλθροφορίασ τθσ τεχνολογίασ αιχμισ ανά κεματικό τομζα 

8) Διάςταςθ του κακεςτϊτοσ κρατικϊν ενιςχφςεων και επιτρεπόμενθ ζνταςθ ενίςχυςθσ υπό το πλαίςιο 
του υγιοφσ ανταγωνιςμοφ. 

9) Δυνατότθτεσ εξαςφάλιςθσ και φψοσ ςτακερϊν κονδυλίων για τθν υποςτιριξθ των καινοτόμων 
προϊόντων / υπθρεςιϊν, δθμιουργία ςχιματοσ αςφαλιςτικισ κάλυψθσ και ςφςτθμα αποηθμιϊςεων ςε 
περίπτωςθ αποτυχίασ του καινοτόμου εγχειριματοσ. 

10)Ανάπτυξθ μεκοδολογίασ βαςιςμζνθσ ςτον κφκλο διάρκειασ ηωισ ανά κατθγορία  καινοτόμων 
προϊόντων / υπθρεςιϊν (ωφζλιμθ διάρκεια ηωισ, προςτικζμενθ αξία, εκτίμθςθ χρθματοροϊν ςτο παρόν 
και ορκι αποτίμθςθ κόςτουσ, υπολειπόμενθ αξία),με ςκοπό τθν ευρφτερθ εφαρμογι τθσ 
αξίασ/ποιότθτασ-απόδοςθσ, ωσ κριτιριο ανάκεςθσ ςε αντίκεςθ με τθ ευρεία εφαρμοςμζνθ χαμθλότερθ 
τιμι. 

11) Κακοριςμόσ όρων και ςυνκθκϊν τθσ παροχισ Ευρωπαϊκισ αρωγισ, κυρίωσ όςον αφορά ςτθν 
διακρατικι ςυνεργαςία,  με ςκοπό τθν ανάπτυξθ και εμπορευματοποίθςθ των καινοτόμων λφςεων. 

                                                      
74

 Βλ. Αναλυτικά Ραράρτθμα ΛΛ 
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12) Αξιολόγθςθ ανάλογων διεκνϊν προγραμμάτων ενίςχυςθσ τθσ καινοτομίασ (πχ US Small business 
innovation research) 

13) Διαδικαςία επιβεβαίωςθσ και ςυνκικεσ ανανζωςθσ των προδιαγραφϊν προϊόντων, ςθμάτων και 
πιςτοποιθτικϊν ςε ςχζςθ με τθν ιςορρόπθςθ ανάμεςα ςτθν προϊκθςθ τθσ καινοτομίασ και τθν απόδοςθ 
των επενδυτικϊν ςχθμάτων (ανά επιχειρθματικό τομζα) 

14) Διαδικαςία εποπτείασ/παρακολοφκθςθσ και διαςφάλιςθσ τθσ απόδοςθσ των καινοτόμων 
αγακϊν/υπθρεςιϊν κακ όλθ τθ διάρκεια του κφκλου ηωισ ςφμφωνα με τουσ ςυμπεφωνθμζνουσ 
ςυμβατικοφσ όρουσ. 

(Β) Δθμιουργία θλεκτρονικισ πλατφόρμασ 

Λδιαίτερα χριςιμθ κρίνεται θ δθμιουργία θλεκτρονικισ πλατφόρμασ ζτςι ϊςτε να είναι δυνατι: α)θ 
ςυνεργαςία με τισ επιχειρθματικζσ οντότθτεσ τθσ αγοράσ, β)θ πλθροφόρθςθ αναφορικά με τισ  
προδιαγραφζσ απόδοςθσ εγχϊριων και άλλων Ευρωπαϊκϊν οργανιςμϊν, γ) θ επάρκεια διάχυςθσ των 
τεχνολογικϊν εφαρμοςμζνων εξελίξεων και  των αποτελεςμάτων Ζρευνασ και Ανάπτυξθσ ςτισ 
Ανακζτουςεσ Αρχζσ, τισ Κεντρικζσ Αρχζσ Αγορϊν, τουσ δυνθτικοφσ επενδυτζσ και δ)θ προϊκθςθ 
ςυνεργατικϊν ςχθματιςμϊν. 

 

VII. Ενίςχυςθ κοινωνικισ οικονομίασ μζςω προϊκθςθσ ςφναψθσ 
δθμοςίων ςυμβάςεων κοινωνικισ αναφοράσ  

Οι δθμόςιεσ αρχζσ που επικυμοφν να επιτφχουν κοινωνικοφσ ςτόχουσ μζςω των δθμοςίων ςυμβάςεων με 
κοινωνικζσ πτυχζσ κα πρζπει να χαράξουν μια ςτρατθγικι εφαρμογισ των κοινωνικά υπεφκυνων 
δθμοςίων ςυμβάςεων. 

Οι κοινωνικά υπεφκυνεσ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ (SRPP) επιδιϊκουν να δϊςουν το παράδειγμα και να 
επθρεάςουν τθν αγορά. Ρροάγοντασ τισ κοινωνικά υπεφκυνεσ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, οι δθμόςιεσ αρχζσ 
μποροφν να δϊςουν ςτισ εταιρείεσ πραγματικά κίνθτρα να αναπτφξουν κοινωνικά υπεφκυνθ διαχείριςθ. 

Κάνοντασ αγορζσ με ςφνεςθ, οι δθμόςιεσ αρχζσ μποροφν να προάγουν τισ ευκαιρίεσ απαςχόλθςθσ, τθν 
αξιοπρεπι εργαςία, τθν κοινωνικι ζνταξθ, τθν προςβαςιμότθτα, τον ςχεδιαςμό για όλουσ, το θκικό 
εμπόριο και επιδιϊκουν να επιτφχουν ευρφτερθ ςυμμόρφωςθ με κοινωνικά πρότυπα. Βαςικι επιδίωξθ 
είναι θ κετικι και δυναμικι αλλθλεπίδραςθ ανάμεςα ςτθν οικονομικι πολιτικι, τθν πολιτικι 
απαςχόλθςθσ και κυρίωσ τθν κοινωνικι πολιτικι ςτον βακμό που αυτι κακίςταται εφικτι μζςω του 
τομζα των δθμοςίων ςυμβάςεων. Οι δθμόςιεσ ςυμβάςεισ μποροφν να αποτελζςουν για τισ ανακζτουςεσ 
αρχζσ ζνα μζςο για τθν ενκάρρυνςθ τθσ επίτευξθσ κοινωνικϊν ςτόχων μζςω τθσ επιβολισ μζτρων υπζρ 
οριςμζνων κατθγοριϊν ατόμων, κακϊσ και τθσ ανάλθψθσ κετικϊν δράςεων ςτον τομζα τθσ 
απαςχόλθςθσ. Οι οδθγίεσ περί δθμοςίων ςυμβάςεων παρζχουν δυνατότθτεσ ζτςι ϊςτε να λαμβάνονται 
υπόψθ, κατά τισ διαδικαςίεσ δθμοπράτθςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, κοινωνικζσ πτυχζσ που ςχετίηονται με 
τα ηθτοφμενα προϊόντα ι υπθρεςίεσ, ιδίωσ κατά τον κακοριςμό των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και των 
κριτθρίων επιλογισ. 

Ο όροσ «κοινωνικζσ πτυχζσ» αφορά, ςυγχρόνωσ, μζτρα που εξαςφαλίηουν το ςεβαςμό των κεμελιωδϊν 
δικαιωμάτων και τθν τιρθςθ των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ απαγόρευςθσ των διακρίςεων (π.χ. 
μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν), εκνικζσ νομοκετικζσ διατάξεισ που ιςχφουν ςτον κοινωνικό τομζα, κακϊσ 
και τισ κοινοτικζσ οδθγίεσ που ζχουν εκδοκεί ςτον εν λόγω τομζα. Ο όροσ «κοινωνικζσ πτυχζσ» καλφπτει 
επίςθσ τθν ζννοια των  ρθτρϊν ειδικισ ςτόχευςθσ (π.χ., για τθν επανζνταξθ μειονεκτοφντων ατόμων ι 
ατόμων που είναι αποκλειςμζνα από τθν αγορά απαςχόλθςθσ, κακϊσ και τθν εφαρμογι κετικϊν 
δράςεων ι διακρίςεων, ιδίωσ ςτο πλαίςιο τθσ καταπολζμθςθσ τθσ ανεργίασ ι του κοινωνικοφ 
αποκλειςμοφ). 
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(Α) Τποςτιριξθ ςφναψθσ ςυμβάςεων ανατικζμενεσ κατά αποκλειςτικότθτα ςε Προςτατευόμενα 
Παραγωγικά Εργαςτιρια/Κοινωνικοφσ υνεταιριςμοφσ Περιοριςμζνθσ Ευκφνθσ/Κοινωνικζσ 
υνεταιριςτικζσ Επιχειριςεισ Ζνταξθσ κλπ 

Στο πλαίςιο τθσ ενςωμάτωςθσ των νζων οδθγιϊν ςτθν εκνικι ζννομθ τάξθ οι ανακζτουςεσ αρχζσ 
μποροφν να παραχωροφν κατ’ αποκλειςτικότθτα το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ 
δθμοςίασ ςφμβαςθσ αξίασ ςε Φορείσ όπωσ είναι: 

(α) Ρροςτατευμζνα Ραραγωγικά Εργαςτιρια του άρκρου 17 του ν. 2646/1998 (Αϋ 236), 

(β) Κοινωνικοφσ Συνεταιριςμοφσ Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ του άρκρου 12 του ν. 2716/1999 (Αϋ 96), 

(γ) Κοινωνικζσ Συνεταιριςτικζσ Επιχειριςεισ Ζνταξθσ τθσ περίπτωςθσ (α) τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 2 
του ν. 4019/2011 και 

(δ) κάκε άλλο τυχόν οικονομικό φορζα που ζχει ωσ κφριο ςκοπό, δυνάμει του καταςτατικοφ του, τθν 
επαγγελματικι και κοινωνικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων προςϊπων, εφόςον 
περιςςότεροι από ζνα οριςμζνο ποςοςτό των εργαηομζνων του φορζα είναι εργαηόμενοι με αναπθρία ι 
μειονεκτοφντεσ εργαηόμενοι. 

Ρεραιτζρω κα πρζπει να ρυκμιςτοφν ςτοιχεία όπωσ το κατϊτατο ποςοςτό των ςυμβάςεων τισ οποίεσ οι 
ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ανακζτουν υποχρεωτικά, τα είδθ και οι κατθγορίεσ των ςυμβάςεων,  οι 
ειδικότεροι όροι ανάκεςθσ των και άλλεσ λεπτομζρειεσ ςτο πλαίςιο τθσ περαιτζρω εξειδίκευςθσ. 

(Β) Παρακολοφκθςθ τιρθςθσ υποχρεϊςεων κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου  ςτισ δθμόςιεσ 
ςυμβάςεισ με προγράμματα επικεωριςεων/ελζγχων από ΕΠΕ 

Σφμφωνα με  ςυγκεκριμζνεσ διατάξεισ  των νζων  οδθγιϊν  για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, όπωσ αυτζσ 
περιγράφονται ςτο μζροσ Α του παρόντοσ προβλζπεται ωσ πρϊτθ δράςθ θ παρακολοφκθςθ τιρθςθσ 
υποχρεϊςεων κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, που κα μποροφςε να 
υλοποιθκεί μζςω προγραμμάτων επικεωριςεων/ελζγχων από το Σϊμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ 75 . Από 
τισ κυριότερεσ αρμοδιότθτεσ του Σϊματοσ είναι θ επίβλεψθ και ο ζλεγχοσ εφαρμογισ των διατάξεων τθσ 
εργατικισ νομοκεςίασ ςε όλεσ τισ επιχειριςεισ ιδιωτικοφ και δθμόςιου τομζα, θ ζρευνα, ανακάλυψθ και 
δίωξθ των περιπτϊςεων παράβαςθσ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ και παράνομθσ απαςχόλθςθσ, θ εξζταςθ 
υποβαλλόμενων καταγγελιϊν εργαηομζνων, θ επιβολι διοικθτικϊν κυρϊςεων ςτουσ παραβάτεσ ι 
ποινικϊν μετά από προςφυγι ςτθ δικαιοςφνθ, θ ςυμφιλιωτικι παρζμβαςθ για τθν επίλυςθ των ατομικϊν 
ι ςυλλογικϊν διαφορϊν εργαςίασ. 

Στισ παροφςεσ ςυνκικεσ οικονομικισ και κοινωνικισ κρίςθσ τθσ χϊρα μασ, ο ρόλοσ του Σϊματοσ 
Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ (Σ.ΕΡ.Ε.), ωσ ο κατεξοχιν κρατικόσ μθχανιςμόσ ελζγχου τθσ τιρθςθσ τθσ εργατικισ 
νομοκεςίασ, αποκτά ακόμθ μεγαλφτερθ ςπουδαιότθτα. Με τθν οικονομικι ανάπτυξθ και τθν κοινωνικι 
ευθμερία να «περνάει» μζςα από τουσ χϊρουσ εργαςίασ, το Σ.ΕΡ.Ε. καλείται να ςυμβάλλει και ςτθν 
τιρθςθ των αρχϊν τθσ ιςότθτασ, διαφάνειασ και προςικουςασ υλοποίθςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, 
λαμβάνοντασ μζριμνα για τθν κατά προτεραιότθτα ζνταξθ ςτον προγραμματιςμό των ελζγχων του των 
επιχειριςεων που εκτελοφν ωσ ανάδοχοι δθμόςιεσ ςυμβάςεισ. 

(Γ) Ολοκλθρωμζνο ςχζδιο ενςωμάτωςθσ πολιτικϊν δθμοςίων ςυμβάςεων κοινωνικισ αναφοράσ 

Κομβικισ ςθμαςίασ αξία για τθν προϊκθςθ πολιτικϊν δθμοςίων ςυμβάςεων κοινωνικισ αναφοράσ 
αποτελεί θ κατάρτιςθ ενόσ ολοκλθρωμζνου επιχειρθςιακοφ ςχεδίου πολιτικϊν δθμοςίων ςυμβάςεων.  
Κα πρζπει να λθφκοφν υπόψθ οι κάτωκι τομείσ παρζμβαςθσ και ςτόχοι: 

1. Ρροϊκθςθ «ευκαιριϊν απαςχόλθςθσ» 

2. Ρροϊκθςθ τθσ «αξιοπρεποφσ εργαςίασ» 

3. Ρροϊκθςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ με «κοινωνικά και εργαςιακά δικαιϊματα» 
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  Βλ. Διατάξεισ του π.δ. 136/1999(ΦΕΚ 134Α)   
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4. Υποςτιριξθ τθσ «κοινωνικισ ζνταξθσ» και προϊκθςθ των οργανιςμϊν κοινωνικισ οικονομίασ 

5. Ρροϊκθςθ τθσ «προςβαςιμότθτασ και του ςχεδιαςμοφ για όλουσ» 

6. Συνεκτίμθςθ κεμάτων “θκικοφ εμπορίου” 

7. Επιδίωξθ τθσ επίτευξθσ ευρφτερθσ εκοφςιασ δζςμευςθσ για τθν «εταιρικι κοινωνικι ευκφνθ» (ΕΚΕ), 
δθλαδι εταιρείεσ που ενεργοφν εκοφςια και λειτουργοφν πζραν των νομοκετικϊν τουσ υποχρεϊςεων, 
επιδιϊκοντασ περιβαλλοντικοφσ και κοινωνικοφσ ςτόχουσ ςτισ κακθμερινζσ δραςτθριότθτεσ τουσ, όπωσ 

 ςυνεργαςία με εργολιπτεσ για τθν ενίςχυςθ τθσ δζςμευςθσ ςτισ αξίεσ τθσ ΕΚΕ 

 προςταςία από τθν κατάχρθςθ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων και ενκάρρυνςθ του ςεβαςμοφ 
τουσ 

8. Ρροϊκθςθ των ΜΜΕ, εφόςον μποροφν να ςυνδεκοφν με τισ “κοινωνικζσ πτυχζσ” των δθμοςίων 
ςυμβάςεων 

 διατάξεισ που παρζχουν ςτισ ΜΜΕ μεγαλφτερθ πρόςβαςθ ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ μειϊνοντασ 
το κόςτοσ ι/και το βάροσ ςυμμετοχισ ςτισ ευκαιρίεσ των δθμοςίων ςυμβάςεων με κοινωνικζσ 
πτυχζσ/ ριτρεσ 

 ίςεσ ευκαιρίεσ μζςω μεγαλφτερθσ προβολισ των δυνατοτιτων υπεργολαβίασ 

Στόχοσ του εν λόγω ςχεδίου ενςωμάτωςθσ πολιτικϊν δθμοςίων ςυμβάςεων κοινωνικισ αναφοράσ είναι θ 
προϊκθςθ και υλοποίθςθ αυτϊν των ςυμβάςεων, μζςω ενδεικτικά των κάτωκι δράςεων: 

• πρόταςθ προϊόντων, υπθρεςιϊν και ζργων ςτα οποία κα εφαρμοςτοφν κριτιρια δθμόςιων 
ςυμβάςεων κοινωνικισ αναφοράσ 

• ειςιγθςθ κάκε αναγκαίασ νομοκετικισ ρφκμιςθσ και τροποποίθςθσ του υφιςτάμενου 
νομοκετικοφ πλαιςίου, όπου απαιτείται 

• ειςιγθςθ για τθν εφαρμογι τθσ κοινωνικισ ριτρασ εκτζλεςθσ ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 

Στο πλαίςιο τθσ Συςτθμικισ Ραρζμβαςθσ «Κοινωνικι Οικονομία και Κοινωνικι Επιχειρθματικότθτα» που 
εντάςςεται ςτον 1ο Άξονα Ρροτεραιότθτασ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου 
Δυναμικοφ, Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ» και αφορά ςτθ ςυνζχιςθ και ολοκλιρωςθ του 
απαιτοφμενου κεςμικοφ, κανονιςτικοφ, διοικθτικοφ και δθμοςιονομικοφ πλαιςίου για τθν προϊκθςθ τθσ 
κοινωνικισ οικονομίασ και τθσ κοινωνικισ επιχειρθματικότθτασ ςτο πλαίςιο του Στρατθγικοφ Σχεδίου για 
τθν ανάπτυξθ του τομζα τθσ Κοινωνικισ Επιχειρθματικότθτασ, που εκπονικθκε από τθν Ειδικι Υπθρεςία 
για τθν Κοινωνικι Ζνταξθ και τθν Κοινωνικι Οικονομία (ΕΥΚΕΚΟ) ςε ςυνεργαςία με τθν ΕΕ εντάχτθκε θ  
εκπόνθςθ Ολοκλθρωμζνου Σχεδίου Ενςωμάτωςθσ Ρολιτικϊν ΔΣΚΑ. 

(Δ) Μθχανιςμόσ ςτιριξθσ δθμοςίων ςυμβάςεων κοινωνικισ αναφοράσ /Δθμιουργία ςυμβουλευτικισ 
δομισ Κοινωνικϊν υνεταιριςτικϊν Επιχειριςεων -ΚΟΙΝ..ΕΠ. 

Λδιαίτερθ ςθμαςία αποκτά θ δθμιουργία ενόσ μθχανιςμοφ ςτιριξθσ των δθμοςίων ςυμβάςεων κοινωνικισ 
αναφοράσ μζςω μιασ ςυμβουλευτικισ δομισ Κοινωνικϊν Συνεταιριςτικϊν Επιχειριςεων, που αφορά 
ςτθν ςυμμετοχι αυτϊν ςε διαδικαςίεσ ανάκεςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων Κοινωνικισ Αναφοράσ». Ζργο τθσ 
Δομισ κα είναι, ενδεικτικά: 

 H ανάπτυξθ ικανότθτασ (capacity building) των ςτελεχϊν των Κοιν.Σ.Επ. μζςω π.χ. εκπαιδευτικϊν 
προγραμμάτων προκειμζνου να μποροφν να ςυμμετζχουν με αξιϊςεισ ςτισ διαγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ 
Δθμοςίων Συμβάςεων Κοινωνικισ Αναφοράσ 

 Θ ςυμβουλευτικι κακοδιγθςθ των Κοιν.Σ.Επ., όςον αφορά τθν ςυμμετοχι τουσ ςε διαδικαςίεσ 
ανάκεςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων Κοινωνικισ Αναφοράσ 

 Θ ςυλλογι, μελζτθ και διάχυςθ διεκνϊν καλϊν πρακτικϊν αξιοποίθςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων 
Κοινωνικισ Αναφοράσ τόςο ςτισ Κοιν.Σ.Επ., όςο και ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ 

 Θ εξειδίκευςθ των κοινωνικϊν κριτθρίων 

 H ανάπτυξθ απλουςτευμζνων κατευκυντιριων γραμμϊν για τουσ υπεφκυνουσ εκτζλεςθσ-ςφναψθσ 
Δθμοςίων Συμβάςεων Κοινωνικισ Αναφοράσ ςε όλα τα επίπεδα 
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 Θ κατάρτιςθ των ςτελεχϊν των ανακετουςϊν αρχϊν που εμπλζκονται ςτισ διαδικαςίεσ 
προγραμματιςμοφ, ανάκεςθσ και εκτζλεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων κοινωνικισ αναφοράσ 

 Θ κατάρτιςθ των ςτελεχϊν των ανακετουςϊν αρχϊν προκειμζνου να διεξάγουν προκαταρκτικζσ 
διαβουλεφςεισ με τουσ φορείσ τθσ Κοινωνικισ Οικονομίασ πριν από τθν ζναρξθ μιασ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ, με ςκοπό τον ακριβι κακοριςμό των αναγκϊν τουσ, τον προςδιοριςμό των τεχνικϊν 
προδιαγραφϊν και τθ διαμόρφωςθ των όρων και προχποκζςεων για τθν ανάκεςθ και τθν εκτζλεςθ 
τθσ ςφμβαςθσ κακϊσ και των προκακοριςμό των κοινωνικϊν κριτθρίων 

 Θ παρακολοφκθςθ τθσ αξιοποίθςθσ των Δθμοςίων Συμβάςεων Κοινωνικισ Αναφοράσ από φορείσ 
Κοινωνικισ Οικονομίασ ςτθ χϊρα μασ και θ ενθμζρωςθ τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ 

(Ε) Κακοδιγθςθ και ενθμζρωςθ 

Ρεραιτζρω για τθν διευκόλυνςθ των ανακετουςϊν αρχϊν και γενικότερα τθσ αγοράσ των δθμοςίων 
ςυμβάςεων προτείνεται θ δθμιουργία Εγχειρίδιου με Οδθγίεσ για τθ ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων 
κοινωνικισ αναφοράσ κακϊσ και ανάλθψθ  Δράςεων ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ για τθν 
προϊκθςθ πράςινων δθμόςιων ςυμβάςεων. 

Ειδικότερα ςτο Εγχειρίδιο κα πρζπει να αξιοποιθκοφν οι δυνατότθτεσ που παρζχονται με τισ νζεσ 
Οδθγίεσ, όπωσ τθν ανάγκθ διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ, τθσ ςυνζχειασ, τθσ προςβαςιμότθτασ, του 
οικονομικά προςιτοφ χαρακτιρα, τθσ διακεςιμότθτασ και τθσ πλθρότθτασ των υπθρεςιϊν, τισ ειδικζσ 
ανάγκεσ των διαφόρων κατθγοριϊν χρθςτϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων των μειονεκτουςϊν και των 
ευάλωτων ομάδων, τθν  επιλογι του παρόχου υπθρεςιϊν γίνεται βάςει προςφοράσ με τθ βζλτιςτθ ςχζςθ 
ποιότθτασ/τιμισ, λαμβανομζνων υπόψθ των κριτθρίων ποιότθτασ και βιωςιμότθτασ για τισ κοινωνικζσ 
υπθρεςίεσ. 76 

 Κοινωνικά ςιματα και θκικό εμπόριο: οι απαιτιςεισ βιωςιμότθτασ μποροφν να ενςωματωκοφν ςτισ 
τεχνικζσ προδιαγραφζσ δθμόςιου διαγωνιςμοφ, υπό τον όρο ότι αυτά τα κριτιρια ςυνδζονται με το 
αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ. 

 Κοινωνικά Κριτιρια ςτθν επιλογι των αναδόχων, όπωσ κριτιρια αποκλειςμοφ - λόγω μθ καταβολισ 
κοινωνικϊν ειςφορϊν,  μθ αποκλειςμοφ αςυνικιςτα χαμθλισ προςφοράσ, εάν αποδεικνφεται ότι 
αυτι ςυνεπάγεται τθ μθ ςυμμόρφωςθ με περιβαλλοντικζσ, κοινωνικζσ ι εργαςιακζσ υποχρεϊςεισ 
που απορρζουν από το ενωςιακό ι το εκνικό δίκαιο, από ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι το διεκνζσ δίκαιο 
(καταπολζμθςθ του κοινωνικοφ dumping), αξιολόγθςθ διαδικαςίασ παραγωγισ των αγακϊν, των 
υπθρεςιϊν και των ζργων που προτίκενται να αποκτιςουν, ωσ εκ τοφτου κα μποροφν να ανακζτουν 
τισ ςυμβάςεισ ςτισ επιχειριςεισ που απαςχολοφν τον μεγαλφτερο αρικμό μειονεκτοφντων ατόμων 
π.χ. μακροχρόνια άνεργων, για τθν παραγωγι των εκάςτοτε  αγακϊν ι τθν παροχι των υπθρεςιϊν. 

 Νζο απλουςτευμζνο κακεςτϊσ για τον κοινωνικό, πολιτιςτικό και υγειονομικό τομζα 

 Αποκλειςμό ςε περίπτωςθ καταδίκθσ για τθν μθ πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
(ο αποκλειςμόσ είναι δυνατόσ και όταν δεν υπάρχει θ ςχετικι απόφαςθ, εφόςον όμωσ θ δθμόςια 
αρχι/ ανακζτουςα ζχει αποδείξεισ για τθ μθ πλθρωμι), μθ ςυμμόρφωςθσ με τθν οριηόντια κοινωνικι 
ριτρα 

 Προι εκτζλεςθσ ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ με βάςθ τουσ υποχρεωτικοφσ κανόνεσ που βρίςκονται 
ςε ιςχφ, ςυμπεριλαμβανομζνων των κοινωνικϊν κανονιςμϊν και των κανονιςμϊν για τθν υγεία. 

(Σ) Κοινωνικά χαρακτθριςτικά ςε Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ/Σιμολόγια 

Στο ανωτζρω πλαίςιο προτείνονται  αφενόσ θ προςαρμογι των Εκνικϊν Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν ϊςτε οι 
Δθμόςιεσ Συμβάςεισ να ςυμβάλλουν ςτθν προϊκθςθ τθσ προςβαςιμότθτασ ςτα άτομα με αναπθρία και 
αφετζρου ο Εμπλουτιςμόσ των Ενιαίων Τιμολογίων Οδοποιίασ, Υδραυλικϊν, Λιμενικϊν, Οικοδομικϊν, 
Ρραςίνου και Θ/Μ εργαςιϊν με άρκρα ςχετιηόμενων με καταςκευζσ ςχετικζσ με προςβαςιμότθτα ςτα 
ΑμεΑ. 
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 Βλ. ςχετικά διατάξεισ  άρκρου 76 τθσ οδθγίασ 2014/24/ΕΕ και άρκρου 93 τθσ οδθγίασ 2014/25/ΕΕ αντιςτοίχωσ. 
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VIII.   Ενίςχυςθ αειφόρου ανάπτυξθσ / Πράςινεσ Δθμόςιεσ υμβάςεισ  

Θ τομεακι πολιτικι τθσ Ευρϊπθσ για το Ρεριβάλλον  αποτυπϊνεται  ςτο  7ο Ρρόγραμμα Δράςθσ για το 
Ρεριβάλλον, με ορίηοντα ωσ το  ζωσ το 2020,  και  ορίηει 9 ςθμαντικοφσ ςτόχουσ προτεραιότθτασ μεταξφ 
των οποίων : 

• τθ μεγιςτοποίθςθ των οφελϊν τθσ περιβαλλοντικισ νομοκεςίασ τθσ Ζνωςθσ μζςω βελτίωςθσ τθσ 
εφαρμογισ  και 

• τθν αφξθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ Ζνωςθσ όςον αφορά τθν αντιμετϊπιςθ διεκνϊν 
περιβαλλοντικϊν και κλιματικϊν προκλιςεων. 

Σθμειϊνεται ότι το πνεφμα του 7ου  Ρρογράμματοσ Δράςθσ για  το Ρεριβάλλον ενςωματϊνεται και ςτθν 
αναπτυξιακι ςτρατθγικι τθσ ΕΕ, "Ευρϊπθ 2020", μζςω  ςυγκεκριμζνων  δράςεων που προωκοφν τθ 
βιϊςιμθ ανάπτυξθ. 

(Α) Παρακολοφκθςθ τιρθςθσ υποχρεϊςεων περιβαλλοντικοφ δικαίου 

Σφμφωνα με  ςυγκεκριμζνεσ διατάξεισ  των νζων  οδθγιϊν  για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, όπωσ αυτζσ 
περιγράφονται ςτο μζροσ Α του παρόντοσ προβλζπεται ωσ πρϊτθ δράςθ θ παρακολοφκθςθ τιρθςθσ 
υποχρεϊςεων περιβαλλοντικοφ δικαίου ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ που κα μποροφςε να υλοποιθκεί με 
προγράμματα επικεωριςεων/ελζγχων από το Σϊμα Επικεϊρθςθσ Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ, Δόμθςθσ 
και Μεταλλείων, βάςει των αρμοδιοτιτων που προβλζπονται ςτο άρκρο 10 του π.δ. 100/2014.  

Το ζργο τθσ επικεϊρθςθσ  ςυμβάλλει ςτθ  βελτίωςθ των  περιβαλλοντικϊν επιδόςεων  των  
λειτουργοφντων ζργων και δραςτθριοτιτων, μζςω του ελζγχου   τιρθςθσ των  περιβαλλοντικϊν όρων και 
τθσ  ενθμζρωςθσ των Ρολιτϊν και των φορζων εκμετάλλευςθσ, ςχετικά με δυνατζσ επεμβάςεισ  
βελτίωςθσ τθσ απόδοςθσ  και βζλτιςτεσ τεχνικζσ, πιο φιλικζσ ςτο περιβάλλον. 

(Β) χζδιο δράςθσ για πράςινεσ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ (ΠΔ) και ζρευνα αγοράσ 

Για να εξαςφαλιςτεί θ βιϊςιμθ ανάπτυξθ ςτθν ΕΕ πρζπει να προωκθκεί θ χριςθ πόρων με τον πλζον 
ζξυπνο και βιϊςιμο τρόπο. Είναι ςαφζσ ότι το γραμμικό μοντζλο οικονομικισ ανάπτυξθσ που αποτελοφςε 
βάςθ κατά το παρελκόν δεν είναι πλζον κατάλλθλο για τισ ςθμερινζσ ανάγκεσ των ςφγχρονων κοινωνιϊν. 
Ρολλοί φυςικοί πόροι είναι πεπεραςμζνοι. Ρρζπει να βρεκεί περιβαλλοντικά και οικονομικά βιϊςιμοσ 
τρόποσ χριςθσ τουσ. Επίςθσ, είναι προσ το οικονομικό ςυμφζρον των επιχειριςεων να κάνουν τθν 
καλφτερθ δυνατι χριςθ των πόρων τουσ. 

Ο γενικόσ ςτόχοσ τθσ μείωςθσ των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων από τισ καταναλωτικζσ ςυνικειεσ του 
δθμοςίου τομζα  οδθγεί ςτθν ενκάρρυνςθ των δθμόςιων αρχϊν να  χρθςιμοποιοφν τισ πράςινεσ 
δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, οι οποίεσ μποροφν να ςυνειςφζρουν ςε μείωςθ του κόςτουσ, δεδομζνου ότι θ αξία 
μίασ ςφμβαςθσ αποτιμάται με όρουσ του κόςτουσ κφκλου ηωισ τθσ ςφμβαςθσ  και όχι μόνο με βάςθ τθν 
τιμι αγοράσ των προϊόντων, υπθρεςιϊν ι ζργων. Θ επιλογι αυτϊν  που εγγυϊνται  τθν αποδοτικότθτα 
των πόρων, τθν ανκεκτικότθτα ςτο χρόνο,  τθν οικονομικι ςυντιρθςθ  και τθν δυνατότθτα ανακφκλωςθσ 
μετά το πζρασ  ηωισ μειϊνει τθν ανάγκθ για αντικατάςταςθ παλαιοφ εξοπλιςμοφ και εξαςφαλίηει τθ 
βζλτιςτθ  ςχζςθ ποιότθτασ τιμισ . 

Ρροσ υλοποίθςθ των ανωτζρω προτείνεται θ εκπόνθςθ Σχεδίου Δράςθσ για τθν προϊκθςθ των Ρράςινων 
Δθμόςιων Συμβάςεων το οποίο κα λαμβάνει υπόψθ: 

 τισ ανάγκεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων του δθμοςίου, 

 τθν ετοιμότθτα τθσ ελλθνικισ αγοράσ 

 τισ περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ των προϊόντων και υπθρεςιϊν αλλά και 

 το κόςτοσ του κφκλου ηωισ των προϊόντων και υπθρεςιϊν 

Θ βαςικι αντίλθψθ που διαπνζει τισ ΡΔΣ παραπζμπει ςτθν φπαρξθ περιβαλλοντικϊν κριτθρίων για τα 
προϊόντα και τισ υπθρεςίεσ. 

Μζχρι ςιμερα ζχουν εκπονθκεί διάφορα εκνικά κριτιρια και υιοκετθκεί ποικίλεσ εκνικζσ προςεγγίςεισ 
για τισ ΡΔΣ . 
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Κακϊσ όμωσ θ χριςθ των ςυμβάςεων αυτϊν αυξάνεται, τα κράτθ μζλθ καλοφνται να εφαρμόηουν 
ςυμβατά μεταξφ τουσ κριτιρια, ϊςτε να αποτρζπεται θ ςτρζβλωςθ τθσ ενιαίασ αγοράσ και θ μείωςθ του 
ανταγωνιςμοφ εντόσ τθσ ΕΕ. 

Θ κζςπιςθ ενιαίασ δζςμθσ κριτθρίων κα περιόριηε ςθμαντικά τθ διοικθτικι επιβάρυνςθ για τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ και τισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ που ςυνάπτουν ΡΔΣ. 

Τα κοινά κριτιρια για τισ ΡΔΣ κα ιταν ιδιαίτερα επωφελι, τόςο για τισ επιχειριςεισ που 
δραςτθριοποιοφνται ςε περιςςότερα του ενόσ κράτθ μζλθ, όςο και για τισ ΜΜΕ (με περιοριςμζνεσ 
δυνατότθτεσ να χειρίηονται ποικίλεσ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιων ςυμβάςεων). 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ζχουν κεςπιςτεί περιβαλλοντικά κριτιρια – επί παραδείγματι ςτο πλαίςιο του 
οικολογικοφ ςιματοσ Ecolabel, του κανονιςμοφ «Energy Star» και τθσ οδθγίασ για τον οικολογικό 
ςχεδιαςμό όςον αφορά τα προϊόντα που καταναλϊνουν ενζργεια. 

Ειδικότερα θ Ε.Επιτροπι ςτο πλαίςιο των Ρράςινων Δθμόςιων Συμβάςεων, κζςπιςε αρχικά κριτιρια για 
προϊόντα που εμπίπτουν ςτισ ακόλουκεσ δζκα ομάδεσ προϊόντων και υπθρεςιϊν77 

Θ ειςαγωγι  των ΡΔΣ ςτισ διαδικαςίεσ των δθμοςίων ςυμβάςεων, μπορεί να πραγματοποιθκεί ςε πρϊτθ 
φάςθ με τθ χριςθ των κριτιριων αυτϊν ωσ ελάχιςτεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τισ οποίεσ πρζπει να 
πλθροφν όλεσ οι προςφορζσ. 

Επόμενο βιμα μπορεί να αποτελζςει θ χριςθ οριςμζνων κριτιριων ΡΔΣ ωσ περιβαλλοντικά κριτιρια 
ανάκεςθσ, για τθν προϊκθςθ πρόςκετων περιβαλλοντικϊν επιδόςεων, χωρίσ να ζχουν υποχρεωτικό 
χαρακτιρα και να αποκλείουν επομζνωσ από τθν αγορά προϊόντα τα οποία δεν επιτυγχάνουν τισ 
προτεινόμενεσ επιδόςεισ. 

Ανάλογα με το είδοσ του προϊόντοσ και το πλικοσ και τθ βαρφτθτα των άλλων – μθ περιβαλλοντικϊν – 
κριτθρίων ανάκεςθσ, μπορεί να κεωρθκεί «ςθμαντικό» ζνα ποςοςτό ςτάκμιςθσ τθσ τάξθσ του 15% και 
άνω. 

Θ υιοκζτθςθ ποςοτικϊν ςτόχων για ςφναψθ ςυμβάςεων με χριςθ κριτθρίων ανάκεςθσ ΡΔΣ για 
ςυγκεκριμζνεσ κατθγορίεσ προϊόντων όπωσ πχ χαρτί, ι Θ/Υ προτείνεται να γίνει κατόπιν ζρευνασ αγοράσ 
και διαβουλεφςεων ϊςτε να εκτιμθκεί θ ετοιμότθτα τθσ αγοράσ να υποςτθρίξει τισ πρωτοβουλίεσ αυτζσ. 

Επομζνωσ θ ζρευνα αγοράσ προϊόντων και υπθρεςιϊν κατάλλθλων για τθν εφαρμογι περιβαλλοντικϊν 
κριτθρίων κρίνεται ωσ μία απαραίτθτθ δράςθ  ςτθν κατεφκυνςθ  του πραςινίςματοσ των δθμοςίων 
ςυμβάςεων. 

(Γ) Κακοδιγθςθ και ενθμζρωςθ 

Ρεραιτζρω για τθν διευκόλυνςθ των ανακετουςϊν αρχϊν και γενικότερα τθσ αγοράσ των δθμοςίων 
ςυμβάςεων προτείνεται θ δθμιουργία Εγχειρίδιου με Οδθγίεσ για τθ ςφναψθ πράςινων δθμοςίων 
ςυμβάςεων κακϊσ και ανάλθψθ  Δράςεων ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ για τθν προϊκθςθ 
πράςινων δθμόςιων ςυμβάςεων. 

 

(Δ) Περιβαλλοντικά χαρακτθριςτικά ςε Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ/Σιμολόγια 

Στο ανωτζρω πλαίςιο προτείνονται  αφενόσ θ προςαρμογι των Εκνικϊν Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν ϊςτε οι 
Δθμόςιεσ Συμβάςεισ να ςυμβάλουν ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ με ταυτόχρονθ 
εξοικονόμθςθ δθμόςιων πόρων και αφετζρου ο Εμπλουτιςμόσ των Ενιαίων Τιμολογίων Οδοποιίασ, 
Υδραυλικϊν, Λιμενικϊν, Οικοδομικϊν, Ρραςίνου και Θ/Μ εργαςιϊν με άρκρα φιλικά προσ το περιβάλλον. 
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 Τα κριτιρια είναι χαρτί για γραφι και αντίγραφα, προϊόντα και υπθρεςίεσ κακαριςμοφ, γραφειακόσ εξοπλιςμόσ 

πλθροφορικισ, καταςκευζσ, μεταφορζσ, επίπλωςθ, θλεκτρονικό ρεφμα, υπθρεςίεσ επιςιτιςμοφ και τροφοδοςίασ, 
κλωςτοχφαντουργία, προϊόντα και υπθρεςίεσ κθπουρικισ. Toν Λοφλιο του 2010 κατζλθξε ςε 8 επιπλζον κριτιρια για τισ εξισ 
κατθγορίεσ: υαλοπίνακεσ, κερμομόνωςθ, υλικά ςκλθροφ δαπζδου, πάνελ τοίχου, ςυμπαραγωγι κερμικισ και θλεκτρικισ 
ενζργειασ, καταςκευι οδικοφ δικτφου και ςιμανςθ, φωτιςμόσ οδϊν και ςθματοδότθςθ, κινθτά τθλζφωνα βλ. 
http://ec.europa.eu/environment/gpp/case_group_en.htm 
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IX. Καλι Διακυβζρνθςθ  

Στο πλαίςιο τθσ καλι διακυβζρνθςθσ, που αποτελεί αφενόσ βαςικό πυλϊνα τθσ μεταρρφκμιςθσ του 
νομοκετικοφ πλαιςίου των δθμοςίων ςυμβάςεων και αφετζρου ζναν από τουσ βαςικοφσ ςτόχουσ τθσ 
εκνικισ ςτρατθγικισ τον τομζα των δθμοςίων ςυμβάςεων, προβλζπονται, όπωσ ιδθ ζχει προθγουμζνωσ  
αναπτυχκεί, τρεισ  επιμζρουσ κατευκφνςεισ, ιτοι: 

 θ ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ ςυμμετοχισ 

 θ ορκι  διαχείριςθ ςυςτιματοσ δθμοςίων ςυμβάςεων και 

 θ ακεραιότθτα κατά τον προγραμματιςμό, τθν ανάκεςθ και τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων 
ςυμβάςεων 

Με τισ ανωτζρω επιμζρουσ ςτρατθγικζσ κατευκφνςεισ διαςφαλίηεται ο κομβικόσ ρόλοσ τθσ καλισ 
διακυβζρνθςθσ που αποβλζπει ςτθν επίτευξθ τθσ ςυνοχισ, τθσ αποτελεςματικότθτασ και εναρμόνιςθσ 
των διαδικαςιϊν ανάκεςθσ και εκτζλεςθσ των δθμοςίων ςυμβάςεων προσ το ευρωπαϊκό και εκνικό 
δίκαιο και τθν διαρκι βελτίωςθ του νομικοφ πλαιςίου των δθμοςίων ςυμβάςεων, κακϊσ και τον ζλεγχο 
τθσ τιρθςισ του από τα δθμόςια όργανα και τισ ανακζτουςεσ αρχζσ με κατεξοχιν Πργανο-Εγγυθτι αυτοφ 
τθν Ενιαία Ανεξάρτθτθ Αρχι Δθμοςίων Συμβάςεων78. 

Ρεραιτζρω, για τθν εφαρμογι των ανωτζρω κατευκφνςεων προτείνεται θ λιψθ μιασ ςειράσ δζςμεσ 
δράςεων, όπωσ: 

(Α) Εξορκολογιςμόσ Διοικθτικϊν Δομϊν Δθμοςίων υμβάςεων-Πιςτοποίθςθ 

Ο εξορκολογιςμόσ των διοικθτικϊν δομϊν αποτελεί πρωταρχικι δζςμθ δράςεων που ενιςχφει τον ρόλο 
μιασ χρθςτισ διακυβζρνθςθσ ςτον τομζα των δθμοςίων ςυμβάςεων αλλά και τον εκςυγχρονιςμό τθσ 
λειτουργίασ του ςυςτιματοσ αυτοφ. 

(i)  Συνταγματικι Κατοχφρωςθ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων 

Πταν θ ίδρυςθ και λειτουργία ανεξάρτθτων αρχϊν, ιςοδυναμεί με τθν ειςαγωγι πρόςκετων εγγυιςεων 
διαφάνειασ, οι οποίεσ ςχετίηονται με το δικαιοκρατικό χαρακτιρα του πολιτεφματοσ (ςφγχρονο Κράτοσ 
δικαίου), θ μζκοδοσ τθσ ςυνταγματικισ κατοχφρωςθσ αυτϊν φαίνεται ωσ θ πλζον ενδεδειγμζνθ. Στθν 
περίπτωςθ τθσ ςυνταγματικισ κατοχφρωςθσ μίασ ανεξάρτθτθσ αρχισ, αυτι θ τελευταία καλείται και 
εγγυάται εν τζλει το κεςμικό πλαίςιο του πολιτεφματοσ υπό τθν ζννοια τθσ ενίςχυςθσ τθσ αυτονομίασ τθσ 
πολιτικισ λειτουργίασ ζναντι τθσ υπερςυγκζντρωςθσ οικονομικισ, επικοινωνιακισ, οικονομικισ, ι 
πολιτικισ επιρροισ79. Άλλωςτε, θ εξειδίκευςθ και τεκμθρίωςθ τθσ αρχισ του Κράτουσ δικαίου (αρ. 25 
Συντ.) επιτυγχάνεται, μεταξφ άλλων, με τον κεςμό των ανεξάρτθτων αρχϊν και με βαςικι παράμετρο τθν 
αρχι τθσ διαφάνειασ. 

Συναφϊσ με τα παραπάνω επιςθμαίνεται, εν προκειμζνω, ότι ο χϊροσ των δθμοςίων ςυμβάςεων, 
παγκόςμια και ιδίωσ ςτθν Ελλάδα, είναι διαχρονικά βεβαρθμζνοσ με τθν διάχυτθ αιχμι ζλλειψθσ 
διαφάνειασ ι ακόμα και νομιμότθτασ ςτθ διαχείριςθ δθμόςιου -και ευρωπαϊκοφ- χριματοσ80. Εξάλλου θ 
ορκι λειτουργία του τομζα αυτοφ ζχει αναχκεί ςε ζναν από τουσ ςθμαντικότερουσ δείκτεσ διαφάνειασ81. 
Ταυτόχρονα αποτελεί ςυχνι διαπίςτωςθ θ εμπλοκι – ςυμμετοχι, ςτισ διαδικαςίεσ ανάκεςθσ και 
εκτζλεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων και ςυμβάςεων παραχϊρθςθσ, κυλάκων εξουςίασ που δεν είναι 
δθμοκρατικά νομιμοποιθμζνοι, κυλάκων υπερςυγκζντρωςθσ οικονομικισ, επικοινωνιακισ και άλλθσ 
επιρροισ. Άλλωςτε, το φψοσ τθσ δαπάνθσ για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ςτθν Ελλάδα εκτιμάται ότι ανζρχεται 
ςε 18,4 δις. ευρϊ ι ςε ποςοςτό 8,8% του Α.Ε.Ρ. Οι διαπιςτϊςεισ αυτζσ εγγράφονται ςτο γενικότερο 
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 Αρκ. 1 του Ν.4013/2011 “Σφςταςθ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ 

Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων” 
79

 βλ. Ε. Βενιηζλου, Μακιματα Συνταγματικοφ Δικαίου, Ανακεωρθμζνθ ζκδοςθ, Εκδόςεισ Αντ. Ν. Σάκκουλα Ακινα- Κομοτθνι 

2008 
80

 βλ. ενδεικτικά αιτιολογικι ζκκεςθ ν. 4281/2014 (Αϋ 160) 
81

 βλ. ενδεικτικά Κατευκυντιρια Οδθγία 9/2015 Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. 
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μεγάλο πρόβλθμα τθσ ςφγχρονθσ αντιπροςωπευτικισ δθμοκρατίασ, κακϊσ θ υπεράςπιςθ τθσ πολιτικισ 
αποτελεί υπεράςπιςθ τθσ δθμοκρατίασ και άρα υπεράςπιςθ των πολιτϊν82. 

Ραράλλθλα, το κράτοσ δικαίου επιβάλει τον αυτοπεριοριςμό τθσ νομοκετικισ εξουςίασ ςε όλουσ τουσ 
τομείσ τθσ κρατικισ δράςθσ. Ειδικά ςτθν περίπτωςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων, θ εμπειρία ζχει 
καταδείξει, ωσ μείηονα πακογζνεια, τον κατακερματιςμό τθσ νομοκεςίασ, τθν ςυχνι ειςαγωγι 
διάςπαρτων ι αποςπαςματικϊν, ι εξαιρετικϊν ρυκμίςεων, τθν επανειλθμμζνθ υιοκζτθςθ διατάξεων 
νομιμοποίθςθσ και τθ ςυνακόλουκθ αναςφάλεια δικαίου83. 

Από τα παραπάνω διαφαίνεται μία αυξθμζνθ ανάγκθ για τθν φπαρξθ εγγυιςεων/εγγυθτϊν, του 
δθμοκρατικοφ κράτουσ δικαίου, ςτο πλαίςιο αυτισ τθσ δράςθσ τθσ κρατικισ λειτουργίασ. Τθν ανάγκθ 
αυτι διαπίςτωςε ζγκαιρα ο ςυνταγματικόσ νομοκζτθσ με τθν υιοκζτθςθ αφενόσ τθσ διάταξθσ τθσ 
παραγράφου 9 του άρκρου 14 Συντ. περί τθσ ειςαγωγισ αςυμβίβαςτθσ ιδιότθτασ “βαςικοφ μετόχου” ςε 
επιχείρθςθ ΜΜΕ και αναδόχου δθμόςιασ ςφμβαςθσ, αφετζρου δε τθσ διάταξθσ τθσ περίπτωςθσ (β) τθσ 
παραγράφου 1 του άρκρου 98 Συντ. για τον υποχρεωτικό ζλεγχο νομιμότθτασ ςυμβάςεων μεγάλθσ 
οικονομικισ αξίασ από το Ελεγκτικό Συνζδριο. Ωςτόςο, δεκαπζντε και πλζον ζτθ μετά τθν ειςαγωγι των 
εν λόγω ρυκμίςεων, αυτζσ οι κεςμικζσ εγγυιςεισ φαίνονται ατελείσ, είτε λόγω τθσ υπερίςχυςθσ και 
εφαρμογισ του ενωςιακοφ δικαίου (ςε ςυνζχεια τθσ δικαςτικισ περιπζτειασ του  “βαςικοφ μετόχου”), είτε 
λόγω τθσ ειςαγωγισ κατϊτατων χρθματικϊν ορίων  για τθ διενζργεια του ελζγχου από το ΕΣ και τθσ 
ςυνεχιηόμενθσ αφξθςθσ αυτϊν, ιδίωσ ςε ςυμβάςεισ που ςυγχρθματοδοτοφνται από τθν Ευρωπαϊκι 
Ζνωςθ, οι οποίεσ ωςτόςο αποτελοφν τθ “μερίδα του λζοντοσ”. 

Ραράλλθλα, λόγω και του ελλείμματοσ αυτοφ μεταξφ άλλων, το 2011, ιδρφεται θ Ενιαία Ανεξάρτθτθ Αρχι 
Δθμοςίων Συμβάςεων, με ςκοπό ιδίωσ τθν προαγωγι και διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ κατά το ςτάδιο 
ανάκεςθσ και εκτζλεςθσ των δθμοςίων ςυμβάςεων, τθ διαςφάλιςθ τθσ αρχισ τθσ νομιμότθτασ και τθν 
εναρμόνιςθ τθσ εκνικισ ζννομθσ τάξθσ προσ τθν ευρωπαϊκι νομοκεςία των δθμοςίων ςυμβάςεων84. Θ 
Αρχι αυτι αποτελεί ςιμερα, από τθν πλευρά τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, τον κφριο φορζα ειδικισ γνϊςθσ 
ςτον κρίςιμο τομζα των δθμοςίων ςυμβάςεων. 

Για όλουσ τουσ παραπάνω λόγουσ, κρίνεται ςκόπιμθ θ ειςαγωγι επιπλζον κεςμικισ εγγφθςθσ τθσ 
διαφάνειασ και του κράτουσ δικαίου ςτον τομζα των δθμοςίων ςυμβάςεων, με τθν ςυνταγματικι 
κατοχφρωςθ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και τθν ενίςχυςθ τθσ ανεξαρτθςίασ 
τθσ, προσ τον ςκοπό τθσ κωράκιςθσ τθσ λειτουργίασ του δθμοκρατικοφ πολιτικοφ ςυςτιματοσ απζναντι ςε 
ακζμιτεσ επιρροζσ που απορρζουν μζςα από τισ υπερςυγκεντρϊςεισ πλοφτου και επιρροισ, τθσ 
εμπζδωςθσ τθσ αρχισ τθσ νομιμότθτασ και τθσ εφαρμογισ εν τζλει τθσ πολιτικισ βοφλθςθσ του κοινοφ 
νομοκζτθ. Το Σφνταγμα μπορεί, και πρζπει, να ςτείλει το μινυμα, να ιςχυροποιιςει τισ υφιςτάμενεσ 
ρυκμίςεισ και να ωκιςει ςυνταγματικά προσ τθν εφαρμογι των αρχϊν του κράτουσ δικαίου και τθσ 
διαφάνειασ ςτον τομζα των δθμοςίων ςυμβάςεων, προςδίδοντασ ςτθν Ενιαία Ανεξάρτθτθ Αρχι 
Δθμοςίων Συμβάςεων και ςυνταγματικι υπόςταςθ85. 

(ii)  Ριςτοποίθςθ Διοικθτικϊν Δομϊν 

Ρροκειμζνου θ διοίκθςθ να μπορεί να ανταποκρικεί ςτο ρόλο τθσ ωσ ανακζτουςα αρχι ι ωσ Κεντρικι 
Αρχι Αγορϊν κα πρζπει να διακζτει επαρκι διοικθτικι ικανότθτα και επιχειρθςιακι ετοιμότθτα, θ οποία 
εξαςφαλίηεται μζςα από τθν κατάλλθλθ οργανωτικι δομι και ςτελζχωςθ. 

Θ οργανωτικι επάρκεια προχποκζτει τθν φπαρξθ όλων των απαραίτθτων μονάδων/τμθμάτων που 
εμπλζκονται ςτισ διαδικαςίεσ μία δθμόςιασ ςφμβαςθσ, από τον προγραμματιςμό και τθν μελζτθ 
ςκοπιμότθτασ ωσ τθν αποπλθρωμι μιασ δθμόςιασ ςφμβαςθσ. Ανάλογα με τθν φφςθ τθσ δθμόςιασ 
ςφμβαςθσ κα πρζπει να προςδιορίηονται  οι υπθρεςίεσ και τα αρμόδια αποφαινόμενα ι γνωμοδοτοφντα 
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85

 βλ. Ζκκεςθ Επιτροπισ Ανακεϊρθςθσ του Συντάγματοσ (2001) 



ΜΕΡΟ Β - ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΗ ΓΙΑ ΣΙ ΔΗΜΟΙΕ ΤΜΒΑΕΙ 2016-2020 

 

 

ΕΝΛΑΛΑ ΑΝΕΞΑΤΘΤΘ ΑΧΘ ΔΘΜΟΣΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Σελίδα 97 

όργανα. Ρεραιτζρω ςκόπιμο κρίνεται θ τεκμθρίωςθ ςυγκρότθςθσ κρίςιμων υπθρεςιϊν (π.χ. τεχνικι 
υπθρεςία, οικονομικι υπθρεςία) αλλά  και θ ςτελζχωςθ κάκε μονάδασ. 

Εναλλακτικόσ τρόποσ τεκμθρίωςθσ αποτελεί θ πιςτοποίθςθ κάκε φορζα από διαπιςτευμζνο 
πιςτοποιθτικό οργανιςμό. 

Αναφορικά με τθν επιχειρθςιακι ικανότθτα αυτι επιτυγχάνεται αφενόσ με τθν ικανοποίθςθ των ανωτζρω    
όρων και αφετζρου μζςω του ςυντονιςμοφ και τθσ ςυνεργαςίασ των εμπλεκομζνων μονάδων και 
ςτελεχϊν. 

Ραρόμοια χαρακτθριςτικά αυτισ τθσ πρακτικισ  τίκενται για  τθ διαχειριςτικι ικανότθτα δυνθτικϊν 
δικαιοφχων ςτο πλαίςιο του  ΕΣΡΑ 2014-202086. 

(iii)  Ριςτοποίθςθ Υπαλλιλων 

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ/ανακζτοντεσ φορείσ πρζπει να  εξαςφαλίηουν ότι το προςωπικό που είναι 
επιφορτιςμζνο με κακικοντα ςχετικά με τθν προπαραςκευι, ςφναψθ και εκτζλεςθ των  δθμοςίων 
ςυμβάςεων διακζτει τθν απαιτοφμενθ κατάρτιςθ, εμπειρία και εξειδίκευςθ.   

Θ ςφςταςθ ενόσ Μθτρϊου Ριςτοποιθμζνων Υπαλλιλων Δθμοςίων Συμβάςεων (Μθ.Ρ.Υ.Δθ.Συ.). που κα 
κακορίηει τισ προχποκζςεισ εγγραφισ/διαγραφισ των μελϊν του, τουσ όρουσ, τα τυχόν επίπεδα και τον 
τρόπο αξιολόγθςθσ τουσ κα αποτελοφςε ζνα δυναμικό εργαλείο  τόςο των φορζων τθσ Κεντρικισ 
Κυβζρνθςθσ όςο και των ανακετουςϊν αρχϊν, κακόςον με τθν διοικθτικι ικανότθτα των υπαλλιλων τουσ 
κα μποροφν να ανταποκρικοφν με αποτελεςματικότθτα ςτθν διαχείριςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων, 
παρζχοντασ ταυτόχρονα αςφάλεια δικαίου ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ. Στο πλαίςιο τθσ πιςτοποίθςθσ και 
τθσ ενίςχυςθσ του επαγγελματικοφ χαρακτιρα των δθμοςίων ςυμβάςεων δφναται περαιτζρω να δοκοφν 
κίνθτρα ελκυςτικισ, ανταγωνιςτικισ και με αξιοκρατικζσ επιλογζσ ςταδιοδρομίασ. 

(Β) Οργάνωςθ και πιςτοποίθςθ των οικονομικϊν φορζων 

Ρολφτιμο εργαλείο για τθν μείωςθ τθσ διοικθτικισ επιβάρυνςθσ, τθσ ενίςχυςθσ τθσ ςυμμετοχισ και τθσ 
ευελιξίασ του ςυςτιματοσ των δθμοςίων ςυμβάςεων αποτελεί θ χριςθ επίςθμων καταλόγων 
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων. Στο τομζα αυτό ιδθ λειτουργοφν Μθτρϊο Μελετθτϊν και Μθτρϊο 
Εργολθπτϊν Δθμοςίων Ζργων, τα οποία προβλζπεται να ςυνεχίςουν να τθροφνται αφοφ αναμορφωκοφν  
και επεκτακοφν.  Στο πλαίςιο αυτό προκρίνεται και θ κατάρτιςθ μθτρϊων για το τομζα των προμθκευτϊν 
και των παρόχων υπθρεςιϊν. 

Θ χριςθ μθτρϊων οικονομικϊν φορζων ςυντελεί αφενόσ ςτον εκςυγχρονιςμό τθσ λειτουργίασ του 
ςυςτιματοσ δθμοςίων ςυμβάςεων αφετζρου ςτθν ενίςχυςθ του ανταγωνιςμοφ, ιδίωσ δε ςτθν βελτίωςθ 
του επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ μικρομεςαίων επιχειριςεων. 

(Γ) Κακοδιγθςθ, Ενθμζρωςθ και Τποςτιριξθ Δθμοςίων Φορζων και Οικονομικϊν Φορζων ςτο τομζα 
των Δθμοςίων υμβάςεων 

Θ ςυςτθματικι και ορκι κακοδιγθςθ, ενθμζρωςθ και υποςτιριξθ των ανακετουςϊν αρχϊν αλλά και των 
οικονομικϊν φορζων ςυμβάλλει ςθμαντικά ςτθν αφξθςθ τθσ απόδοςθσ των δθμόςιων ςυμβάςεων χάρθ 
ςτθν καλφτερθ γνϊςθ, τθ μεγαλφτερθ αςφάλεια δικαίου και τθν ενίςχυςθ του επαγγελματικοφ 
χαρακτιρα των πρακτικϊν που ακολουκοφνται ςτισ ςυμβάςεισ. 

Θ κακοδιγθςθ αυτι κα πρζπει να είναι διακζςιμθ ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ και ςτουσ οικονομικοφσ 
φορείσ, όποτε κρίνεται αναγκαία θ βελτίωςθ τθσ ορκισ εφαρμογισ των κανόνων. Θ προςφερόμενθ 
κακοδιγθςθ δφναται να καλφπτει όλα τα κζματα που άπτονται των δθμόςιων ςυμβάςεων, όπωσ ο 
ςχεδιαςμόσ των αγορϊν, οι διαδικαςίεσ, θ επιλογι των τεχνικϊν και των μζςων και οι ορκζσ πρακτικζσ 
κατά τθ διεξαγωγι των διαδικαςιϊν. 

Θ κακοδιγθςθ και υποςτιριξθ των Φορζων -δθμόςιων και ιδιωτικϊν- μπορεί να επιτευχκεί μζςω χριςθσ 
ενόσ πλιρουσ Οδθγοφ για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ,  όπωσ και με τθν ςυςτθματικι ζκδοςθ 
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κατευκυντιριων οδθγιϊν  ςε καίρια ηθτιματα που απαςχολοφν τουσ διαχειριςτζσ των δθμοςίων 
ςυμβάςεων και οπωςδιποτε με τθν ζκδοςθ ςειράσ πρότυπων τευχϊν που κα διευκολφνουν ουςιωδϊσ τισ 
διαδικαςίεσ. 

Τα ανωτζρω εργαλεία εξυπθρετοφν τθν ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ ςυμμετοχισ, τθν ορκι 
διαχείριςθ του ςυςτιματοσ και τθν ενίςχυςθ τθσ ακεραιότθτασ κατά τον προγραμματιςμό, τθν ανάκεςθ 
και τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων. Ρεραιτζρω διευκολφνουν τθν ςυμμετοχι του ευρφτερου 
επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ και ςυμβάλλουν ςτθν ομοιόμορφθ και ορκι εφαρμογι του νζου 
κεςμικοφ πλαιςίου δθμοςίων ςυμβάςεων 

(Δ) Κατάρτιςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ Δθμοςίων και Ιδιωτικϊν Φορζων ςτο τομζα των δθμοςίων 
ςυμβάςεων 

Στο πλαίςιο τθσ εξαςφάλιςθσ τθσ διαχείριςθσ των δθμοςίων ςυμβάςεων από προςωπικό που διακζτει τθν 
απαιτοφμενθ κατάρτιςθ, εμπειρία και εξειδίκευςθ κα πρζπει να  τίκεται μζριμνα για τθν αρχικι και δια 
βίου κατάρτιςθ, κακϊσ και τθν αντίςτοιχθ πιςτοποίθςθ του προςωπικοφ των ανακετουςϊν αρχϊν που 
υπθρετεί με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ και το οποίο είναι επιφορτιςμζνο με κακικοντα ςχετικά με τθν 
άςκθςθ αρμοδιοτιτων τθσ διαχείριςθσ των δθμοςίων ςυμβάςεων . 

Θ αυξθμζνθ ικανότθτα διαχείριςθσ και γνϊςθσ των διαδικαςιϊν ανάκεςθσ, του ςχεδιαςμοφ και 
προγραμματιςμοφ των δθμόςιων διαγωνιςμϊν, των ιδιαίτερων χαρακτθριςτικϊν των υπό ανάκεςθ 
αγακϊν και υπθρεςιϊν απαιτείται τόςο για τισ ανακζτουςεσ αρχζσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ, ιδίωσ 
δε ςτο πλαίςιο των επερχόμενων ρυκμίςεων που κα επιφζρει θ ενςωμάτωςθ των νζων οδθγιϊν.  

Επιπλζον, θ ενίςχυςθ των δράςεων κατάρτιςθσ είναι μια διαπιςτωμζνθ αναγκαιότθτα για τθν Διοίκθςθ, 
ιδιαίτερα υπό τθν προοπτικι εντονότερθσ παρουςίασ ςτο χϊρο των ςυμβάςεων των Κεντρικϊν Αρχϊν 
Αγορϊν. Επιςθμαίνεται ότι θ επίτευξθ τθσ οικονομίασ μεγεκϊν και ο βακμόσ τυποποίθςθσ πρζπει να μθν 
περιορίηει τθν αρχι του ανταγωνιςμοφ και τθν τεχνολογικι εξζλιξθ. Θ κατάλλθλθ δόμθςθ των εν λόγω 
προγραμμάτων, όςον αφορά το παραγόμενο υλικό εκμάκθςθσ (διαφοροποίθςθ φυςικοφ 
αντικειμζνου/υπθρεςίασ) και τθν δυνατότθτα πρακτικισ εφαρμογισ των προςθκόντων διαδικαςιϊν και 
των εκ του νομικοφ πλαιςίου αυξθμζνων επιλογϊν,  κα επιτρζψει τθν επαρκι ενθμζρωςθ ςχετικά με τα  
ςτάδια των διαδικαςιϊν ανάκεςθσ εκ μζρουσ των ανακετουςϊν αρχϊν/φορζων, αναφορικά με τον 
προγραμματιςμό, το ςχεδιαςμό και τθν επιλογι κριτθρίων και προδιαγραφϊν. Με αυτόν τον τρόπο κα 
επιτευχκεί θ ποιοτικι αναβάκμιςθ και  ο αυξθμζνοσ βακμόσ ετοιμότθτασ, προετοιμαςίασ και των 
μικρομεςαίων κυρίωσ επιχειριςεων. 

Εξειδικευμζνα προγράμματα επιμόρφωςθσ κα μποροφςαν να εςτιάςουν και ςε οριςμζνουσ τομείσ 
ανάπτυξθσ τθσ οικονομίασ τθσ χϊρασ, όπωσ είναι θ  ενίςχυςθ τθσ Καινοτομίασ. 

Στo τομζα αυτό κρίνεται κομβικόσ ο ρόλοσ του Εκνικοφ Κζντρου Δθμόςιασ Διοίκθςθσ που με τθν υψθλι 
τεχνογνωςία και οργανωτικι επάρκεια που διακζτει μπορεί να υποςτθρίξει πλιρωσ τθσ παροχι 
κατάρτιςθσ των ςτελεχϊν τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ και να προωκιςει ςε ςυνεργαςία με τθν Ενιαία 
Ανεξάρτθτθ Αρχι Δθμοςίων Συμβάςεων τθν 'επαγγελματοποίθςθ' των διαχειριςτϊν των δθμοςίων 
ςυμβάςεων. 

Στο πλαίςιο αυτό εξυπθρετοφνται οι αρχζσ τθσ  ακεραιότθτασ, τθσ ορκισ διαχείριςθσ του ςυςτιματοσ, τθσ 
ενίςχυςθσ του επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ και τθσ ανάπτυξθσ υγιοφσ ανταγωνιςμοφ. 

(Ε) Παρακολοφκθςθ-υντονιςμόσ των Φορζων ςτο Σομζα των Δθμοςίων υμβάςεων 

(I) Θ παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ των δθμόςιων ςυμβάςεων αφορά ςτθ  ςυςτθματικι παρατιρθςθ 
του ςυςτιματοσ δθμοςίων ςυμβάςεων,  προκειμζνου να εκτιμθκεί ο τρόποσ με τον οποίο το ςφςτθμα 
λειτουργεί και αναπτφςςεται και να εξακριβωκεί αν οι ςτρατθγικοί ςτόχοι  που ζχουν τεκεί από τουσ 
φορείσ χάραξθσ πολιτικισ ικανοποιοφνται . 

Κα πρζπει να γίνει διάκριςθ μεταξφ τθσ παρακολοφκθςθσ τθσ εφαρμογισ των δθμόςιων ςυμβάςεων, 
όπωσ ορίςτθκε ανωτζρω, και των μεκόδων και διαδικαςιϊν που χρθςιμοποιοφνται, προκειμζνου να 
ανιχνευκοφν ι/και να κεραπευτοφν παραβάςεισ των κανόνων των δθμοςίων ςυμβάςεων. Ραρά το 
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γεγονόσ ότι ο εντοπιςμόσ και θ καταπολζμθςθ των παραβιάςεων των κανόνων των δθμοςίων ςυμβάςεων 
(μζςω τθσ αξιολόγθςθσ τθσ ςυμμόρφωςθσ) είναι κακοριςτικισ ςθμαςίασ για τθν επίτευξθ των ςτόχων που 
ζχουν οριςτεί για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, θ παρακολοφκθςθ αποτελεί ευρφτερθ ζννοια που δεν 
περιορίηεται ςτθν  εκτίμθςθ τθσ νομικισ ςυμμόρφωςθσ. 

Θ παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ των δθμόςιων ςυμβάςεων ςυνικωσ περιλαμβάνει δραςτθριότθτεσ 
όπωσ τθν ςυλλογι, τθν ανάλυςθ και τθν διάδοςθ των δεδομζνων που αφοροφν διάφορεσ πτυχζσ των 
δθμοςίων ςυμβάςεων (π.χ. τθσ διαφάνειασ, τθσ δθμοςιότθτασ, τθσ ανταγωνιςτικότθτασ,  τθσ 
αποτελεςματικότθτασ αλλά και τθσ αξιοπιςτίασ των πλθροφοριϊν και ςτοιχείων ςχετικά με τισ τιμζσ και 
το ςυνολικό κόςτοσ των ςυμβάςεων, τθ διάρκρωςθ των νζων εκτιμιςεων των αναγκϊν). 

Οι πλθροφορίεσ που ςυλλζγονται μζςω τθσ παρακολοφκθςθσ είναι χριςιμεσ για τουσ ςκοποφσ ανάπτυξθσ 
πολιτικισ, κακοριςμοφ τθσ ςχζςθσ ποιότθτασ- τιμισ (value-for-money), και τθν εξαγωγι ςυμπεραςμάτων 
όςον αφορά τθ ςυμμόρφωςθ με τισ κεμελιϊδεισ αρχζσ των δθμοςίων ςυμβάςεων και τθν τιρθςθ των 
προκακοριςμζνων ςκοπϊν και ςτόχων. Τα αποτελζςματα τθσ παρακολοφκθςθσ παρζχουν τθ βάςθ για τθν 
εκπόνθςθ τακτικϊν εκκζςεων ςχετικά με τθ λειτουργία του ςυςτιματοσ δθμόςιων ςυμβάςεων και ιδίωσ 
για τθν εκπόνθςθ ςυςτάςεων και προτάςεων για τθν μελλοντικι ανάπτυξθ του εν λόγω ςυςτιματοσ . 

Θ παρακολοφκθςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων ζχει τισ ακόλουκεσ λειτουργίεσ: 

 Εξζταςθ του τρόπου με τον οποίο το ςφςτθμα δθμόςιων ςυμβάςεων αναπτφςςεται ςτο ςφνολό του 
και εκφράηει νζεσ τάςεισ ανάπτυξθσ (κάποιεσ τάςεισ μποροφν να προςδιοριςτοφν μόνο μετά από 
χρόνια παρατιρθςθσ) 

 Ρροςδιοριςμό τθσ ανάγκθσ για τυχόν αλλαγζσ ςτο ςφςτθμα 

 φκμιςθ βραχυπρόκεςμων και μακροπρόκεςμων προτεραιοτιτων και αποτίμθςθ του βακμοφ 
ικανοποίθςθσ τουσ 

 Εξζταςθ και ανάλυςθ  εναλλακτικϊν προςεγγίςεων ςυςτθμικϊν προβλθμάτων ι αδυναμιϊν που 
εντοπίηονται 

 Ραροχι κατευκφνςεων για τθν πολιτικι δθμόςιων ςυμβάςεων και τθ λιψθ ςχετικϊν αποφάςεων και 
πρωτοβουλιϊν 

 Ραροχι πλθροφοριϊν που ςχετίηονται με αποφάςεισ που λαμβάνονται από άλλουσ φορείσ χάραξθσ 
πολιτικισ. 

Στο πλαίςιο αυτό κρίνεται ιδιαιτζρωσ χριςιμθ θ ανάπτυξθ δεικτϊν για τθν μζτρθςθ τθσ 
αποτελεςματικότθτασ του ςυςτιματοσ των δθμοςίων ςυμβάςεων. 

(ii) Ρεραιτζρω χριςιμο εργαλείο παρακολοφκθςθσ αποτελεί θ Εκνικι Βάςθ Δεδομζνων Δθμοςίων 
Συμβάςεων που τθρείται από τθν Ενιαία Ανεξάρτθτθ Αρχι Δθμοςίων Συμβάςεων. Στθν Εκνικι Βάςθ 
ςυλλζγονται πλθροφορίεσ πρωτογενείσ, όπωσ το νομοκετικό και κανονιςτικό πλαίςιο των δθμοςίων 
ςυμβάςεων, ςχετικι νομολογία, γνωμοδοτιςεισ, κατευκυντιριεσ οδθγίεσ, πρότυπα τεφχθ, ςυμβουλζσ, 
ελεγκτικά πορίςματα, ςτατιςτικά ςτοιχεία αλλά και δευτερογενείσ πλθροφορίεσ που κα ειςάγονται ςτθ 
βάςθ μζςω διαλειτουργικότθτασ με άλλα πλθροφοριακά ςυςτιματα, όπωσ προκθρφξεισ διαγωνιςμϊν, 
ςυμβάςεισ, πιςτοποιιςεισ ανακετουςϊν αρχϊν και υπαλλιλων, όπωσ και κάκε ςτοιχείο που αφορά ςτθν 
διαχείριςθ του ςυςτιματοσ των δθμοςίων ςυμβάςεων. Θ Εκνικι Βάςθ Δεδομζνων Δθμοςίων Συμβάςεων, 
θ οποία κα αποτελζςει κεντρικό κόμβο πλθροφορίασ για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ κα ςυμβάλλει ςτθν 
επιτυχι άςκθςθ πολιτικισ και δράςθσ ςτον τομζα των δθμοςίων ςυμβάςεων, ςτθν διαςφάλιςθ τθσ 
διαφάνειασ, αποτελεςματικότθτασ, και ςυνοχισ του ςυςτιματοσ.  

(iii) Επίςθσ για τθν αποτελεςματικι διοικθτικι ςυνεργαςία είναι απαραίτθτθ θ ανταλλαγι των 
πλθροφοριϊν που χρειάηονται για τθ διεξαγωγι διαδικαςιϊν ανάκεςθσ ςε διαςυνοριακζσ καταςτάςεισ, 
ιδίωσ όςον αφορά τθν εξακρίβωςθ των λόγων αποκλειςμοφ και των κριτθρίων επιλογισ, τθσ εφαρμογισ 
ποιοτικϊν και περιβαλλοντικϊν προτφπων κακϊσ και των καταλόγων των εγκεκριμζνων οικονομικϊν 
φορζων.. 

Το Σφςτθμα Ρλθροφόρθςθσ τθσ εςωτερικισ αγοράσ (ΛΜΛ) που κεςπίςτθκε με τον κανονιςμό (ΕΕ) αρικ. 
1024/2012 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ςτοχεφει να αποτελζςει ζνα χριςιμο 
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θλεκτρονικό μζςο διευκόλυνςθσ και ενίςχυςθσ τθσ διοικθτικισ ςυνεργαςίασ μζςω τθσ διαχείριςθσ τθσ 
ανταλλαγισ πλθροφοριϊν επί τθ βάςει απλϊν και ενιαίων διαδικαςιϊν που κα υπερβαίνουν τα γλωςςικά 
εμπόδια. Θ ανταλλαγι πλθροφοριϊν υπόκειται ςτουσ εκνικοφσ νόμουσ περί εχεμφκειασ. Τα κράτθ μζλθ 
δεν υποχρεϊνονται να ανταλλάςςουν πλθροφορίεσ πζραν αυτϊν ςτισ οποίεσ ζχουν πρόςβαςθ οι εκνικζσ 
ανακζτουςεσ αρχζσ. 

(iv) Εξάλλου οι δθμόςιεσ ςυμβάςεισ μποροφν να αποτελζςουν  ζνα από τα ςθμαντικά αντικείμενα των 
κεματικϊν δικτφων  για το  ΕΣΡΑ 2014-202087.  Θ Εκνικι Αρχι Συντονιςμοφ του Υπουργείου Ανάπτυξθσ 
εξαςφαλίηει τθν οργάνωςθ και ςυντονίηει τθ λειτουργία των Κεματικϊν Δικτφων Συντονιςμοφ με ςτόχο 
τθν επίτευξθ κοινισ αντίλθψθσ επί ςυναφϊν κεμάτων που αφοροφν ςτο ΕΣΡΑ, τθν ανταλλαγι απόψεων 
και καλϊν πρακτικϊν ςε ηθτιματα εφαρμογισ των αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων. 

Επίςθσ ςθμειϊνεται και θ χριςθ τθσ  "Ρλατφόρμασ Δίαυλοσ", που αποτελεί  εςωτερικι διαδικτυακι 
πλατφόρμα μεταξφ των εμπλεκόμενων με τθ διαχείριςθ φορζων του ΕΣΡΑ με πολυποίκιλεσ 
κεςμοκετθμζνεσ χριςεισ και δυνατότθτεσ. Στο πλαίςιο τθσ πολυςχιδοφσ λειτουργίασ του, υπάρχει ςτθν 
Ρλατφόρμα Δίαυλοσ θλεκτρονικι βιβλιοκικθ όπου αναρτάται θ ςχετικι με τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 
νομοκεςία (και διαχζεται και ςτουσ ενδιαφερόμενουσ εκτόσ ΕΣΡΑ), ενϊ οι δυνατότθτεσ του Διαφλου κα 
αξιοποιθκοφν και ςτο πλαίςιο τθσ λειτουργίασ του κεματικοφ δικτφου. 

(Σ) Εποπτεία -Αξιολόγθςθ του υςτιματοσ 

1. Τα Συςτιματα Ελζγχου διαδραματίηουν ςθμαντικό ρόλο ςτθν ενίςχυςθ τθσ λογοδοςίασ  και τθσ 
πρόλθψθσ φαινομζνων διαφκοράσ ςτισ διαδικαςίεσ των δθμοςίων ςυμβάςεων. Συνίςτανται ςτθν 
επαλικευςθ τθσ ορκισ εφαρμογισ των  νομικϊν διατάξεων για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ και 
περιλαμβάνουν τθν αξιολόγθςθ των δθμοςίων δαπανϊν από τθν άποψθ τθσ χρθςτισ διαχείριςθσ. 
Διακρίνονται δε ςε προλθπτικοφσ (ex -ante) και καταςταλτικοφσ (ex-post) ελζγχουσ. 

Επίςθσ, δεδομζνων των ευρθμάτων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζκκεςθσ για τθν διαφκορά αλλά και τα προβλιματα 
που αποτυπωνται ςε εκνικό επίπεδο88,  κα πρζπει να δοκεί ζμφαςθ αφενόσ ςτο πεδίο τθσ εκτζλεςθσ 
δθμοςίων ςυμβάςεων, το οποίο παρακολουκείται και ελζγχεται ςε μικρότερθ ζκταςθ μζχρι ςιμερα ςε 
ςχζςθ με το ςτάδιο τθσ ανάκεςθσ, αφετζρου ςε διαδικαςίεσ ανάκεςθσ ςυμβάςεων προχπολογιςμϊν 
κάτω των  κοινοτικϊν κατωφλίων που ςυχνά εφαρμόηεται μθ νόμιμθ κατάτμθςθ ςυμβάςεων ι / και τθν 
περιοριςμζνθ διαφάνεια. 

2. Στο  πλαίςιο υλοποίθςθσ τθσ εκνικισ ςτρατθγικισ για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ 
διαφκοράσ και τθσ απάτθσ που εκπονικθκε από τθν Γενικι Γραμματεία Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ 
του Υπουργείου Δικαιοςφνθσ προβλζπονται εξειδικευμζνα μζτρα και δράςεισ κατά υπουργείο και φορζα, 
τα οποία επικαιροποιοφνται ςφμφωνα με τισ ευρωπαϊκζσ και διεκνείσ εξελίξεισ. Θ Γενικι Γραμματεία 
παρακολουκεί τθν εφαρμογι τθσ, ελζγχει τθν τιρθςι τθσ και επεμβαίνει ςτισ περιπτϊςεισ που 
παρατθροφνται αποκλίςεισ, ςυντονίηει όλεσ τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ που εμπλζκονται ςτθν 
εφαρμογι τθσ εκνικισ ςτρατθγικισ για τθν καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ και τθσ απάτθσ. Ρροσ τον ςκοπό 
αυτόν αναλαμβάνει τισ αναγκαίεσ πρωτοβουλίεσ και ενζργειεσ για τθ διαςφάλιςθ τθσ ςυνεκτικότθτασ και 
τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ εκνικισ ςτρατθγικισ και ζχει οριςκεί ωσ θ αρμόδια αρχι για τον 
ςυντονιςμό τθσ καταπολζμθςθσ τθσ απάτθσ (AFCOS), ςφμφωνα με το άρκρο 325 τθσ Συνκικθσ για τθ 
λειτουργία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και κατά τθν ζννοια τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 3 του Κανονιςμοφ 
(EE, ΕΥΑΤΟΜ) αρ. 883/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 11θσ Σεπτεμβρίου 
2013. 

Βάςει των ανωτζρω αρμοδιοτιτων τθσ θ Γενικι Γραμματεία Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτο ςχζδιο 
εκνικισ ςτρατθγικισ για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ και τθσ απάτθσ που 
υλοποιεί, μεταξφ άλλων, αναπτφςςει δράςεισ με ςτόχο: α) τθν ενίςχυςθ των ικανοτιτων και δεξιοτιτων 
των μονάδων εςωτερικοφ ελζγχου, β) τθν ενίςχυςθ τθσ ακεραιότθτασ ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ ςτισ 

                                                      
87

 Βλ. άρκρο 25 του Ν. 4314/2014 «Για τθν διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν 

προγραμματικι περίοδο 2014-2020» 
88

 Βλ. αναλυτικά Α3.7 και Β.1 (ςτϋ) του παρόντοσ  Μζρουσ Α. 
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δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, ςτισ περιφζρειεσ και ςτθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ, γ) τθν υιοκζτθςθ κωδίκων 
δεοντολογίασ και θκικισ για όλουσ τουσ δθμόςιουσ και τοπικοφσ λειτουργοφσ και δ) τθν παροχι ενόσ 
ενιςχυμζνου ςυςτιματοσ για τθν ανίχνευςθ και τθν παρακολοφκθςθ των ςυγκροφςεων ςυμφερόντων.  

Επίςθσ ςτο εκνικό ςχζδιο κατά τθσ διαφκοράσ περιλαμβάνονται δράςεισ με ςτόχο: ε) τθν  εξζταςθ των 
ιδιαίτερων αναγκϊν των τομζων υψθλοφ κινδφνου ςτθν εκδιλωςθ φαινομζνων διαφκοράσ, όπωσ, μεταξφ 
άλλων, ςτισ υπθρεςίεσ υγείασ και ςτα δθμόςια ζργα, ςτ) τθν κακιζρωςθ κανόνων και αρχϊν επί των 
οποίων τα διοικθτικά ι κεςμικά όργανα κα πρζπει να βαςίςουν τισ προςπάκειζσ τουσ για τθν ενίςχυςθ 
καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ αναφορικά με τισ δραςτθριότθτζσ τουσ, η) τθν ανάπτυξθ ξεκάκαρθσ 
ςτρατθγικισ αξιολόγθςθσ κινδφνου για τον εντοπιςμό αλλά και για τθν ςυνεχι επικαιροποίθςθ των 
τομζων υψθλοφ κινδφνου, θ) τθν εφαρμογι των ςυγκεκριμζνων τομεακϊν ςτρατθγικϊν από τα αρμόδια 
Υπουργεία με βάςθ τισ εκτιμιςεισ κινδφνου και κ) τον ςχεδιαςμό και τθν εφαρμογι τριετοφσ ςυνζργειασ 
δθμοςίου-ιδιωτικοφ τομζα ενάντια ςτθ διαφκορά (ΣΔΛΤΕΔ). 

3. Θ Ενιαία Ανεξάρτθτθ Αρχι Δθμοςίων Συμβάςεων, ςτο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων τθσ, ζχει αναλάβει 
εποπτικό και ελεγκτικό ρόλο ςτο τομζα των δθμοςίων ςυμβάςεων, αποςκοπϊντασ ςτθν εξυγίανςθ ςτον 
τομζα των δθμοςίων ςυμβάςεων με γνϊμονα τουσ κανόνεσ και τισ αρχζσ τθσ ευρωπαϊκισ και εκνικισ 
νομοκεςίασ. 

Ειδικότερα, μεταξφ άλλων θ ΕΑΑΔΘΣΥ: 

i) παρακολουκεί και αξιολογεί τθν αποδοτικότθτα και αποτελεςματικότθτα των δράςεων των δθμοςίων 
φορζων ςτον τομζα των δθμοςίων ςυμβάςεων, ςυμπεριλαμβανομζνων αρμόδιων διοικθτικϊν οργάνων 
άςκθςθσ ελζγχου και εποπτείασ ςτο πλαίςιο του ιςχφοντοσ εκνικοφ και ευρωπαϊκοφ νομοκετικοφ και 
κανονιςτικοφ πλαιςίου περί ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

ii) Εποπτεφει και αξιολογεί τα, κατά περίπτωςθ, αρμόδια ελεγκτικά διοικθτικά όργανα ςτον εν λόγω 
τομζα, όςον αφορά ςτθν άςκθςθ των κακθκόντων τουσ ςφμφωνα με το ιςχφον εκνικό και ευρωπαϊκό 
νομοκετικό και κανονιςτικό πλαίςιο. 

iii) Αποτελεί το κεντρικό ςθμείο επικοινωνίασ και ςυντονιςμοφ των ελλθνικϊν αρχϊν με τα όργανα τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ςχετικά με φερόμενεσ παραβάςεισ τθσ ευρωπαϊκισ νομοκεςίασ επί των δθμοςίων 
ςυμβάςεων που εκκρεμοφν ςτθν Επιτροπι, με τθν επιφφλαξθ των αρμοδιοτιτων τθσ Ειδικισ Νομικισ 
Υπθρεςίασ του Υπουργείου Εξωτερικϊν 

4. Τα Ελεγκτικά Συςτιματα των δθμοςίων ςυμβάςεων περιλαμβάνοντασ και τον ζλεγχο των επιδόςεων 
αποςκοποφν ςτθν εκτίμθςθ κατά πόςον θ διαδικαςία και οι αποφάςεισ που λαμβάνουν οι ανακζτουςεσ 
αρχζσ πλθροφν τα κριτιρια τθσ οικονομίασ, τθσ αποδοτικότθτασ και τθσ αποτελεςματικότθτασ, ςτο τομζα 
αυτό. 

Αναφορικά με τθν αποτελεςματικότθτα των ελεγκτικϊν διαδικαςιϊν κα πρζπει να δθμιουργθκεί 
κατάλλθλοσ μθχανιςμόσ, ςφμφωνοσ με το ελεγκτικό αντικείμενο ςτον τομζα των δθμοςίων ςυμβάςεων 
και να γίνουν κατάλλθλεσ ρυκμίςεισ και προβλζψεισ ϊςτε να  αποφευχκοφν όςο το δυνατόν  
αλλθλοεπικαλφψεισ μεταξφ των διαφόρων ελζγχων, κακϊσ και εμφάνιςθ τυχόν  αντιφάςεων μεταξφ των 
ςυςτάςεων των φορζων ελζγχου. Επιπρόςκετα, όςα ελεγκτικά όργανα διενεργοφν ζλεγχο ςε δθμόςιεσ 
ςυμβάςεισ κα πρζπει να εναρμονίςουν ι ακόμα καλφτερα να ταυτίςουν τθν μεκοδολογικι προςζγγιςθ 
και να κάνουν χριςθ κοινϊν λιςτϊν ελζγχου. 

Για τθν εκπλιρωςθ του ανωτζρου ςτόχου κα πρζπει να αναπτυχκοφν και ςτρατθγικζσ διαχείριςθσ 
κινδφνου κακ 'όλθ τθ διάρκεια του κφκλου των δθμοςίων ςυμβάςεων. 

Ρροσ το ςκοπό αυτό ςυνιςτάται: 

1) Ανάπτυξθ εργαλείων εκτίμθςθσ κινδφνου για τον εντοπιςμό και τθν αντιμετϊπιςθ απειλϊν για τθν 
εφρυκμθ λειτουργία του ςυςτιματοσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Τα εργαλεία κα πρζπει να αναπτυχκοφν για 
τον εντοπιςμό όλων των κινδφνων - ςυμπεριλαμβανομζνων των λακϊν κατά τθν άςκθςθ των διοικθτικϊν 
κακθκόντων. 
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2) Κατάρτιςθ και δθμοςιοποίθςθ των ςτρατθγικϊν διαχείριςθσ κινδφνου, για παράδειγμα, ςχετικά με τα 
ςυςτιματα των κόκκινων ςθμαιϊν (red flags) ι με προγράμματα που καταγγζλλουν παρατυπίεσ. 

5.Ρεραιτζρω θ ςυνειςφορά των ελεγκτικϊν διαδικαςιϊν ςτθν καταπολζμθςθ τθσ απάτθσ και τθσ 
διαφκοράσ κρίνεται ιδιαιτζρωσ ςθμαντικι. Κα πρζπει ωςτόςο να επιςθμανκεί ότι οι ςτρατθγικζσ κατά τθσ 
απάτθσ δεν απαιτοφν επιπρόςκετεσ ςτρϊςεισ ελζγχων και διοικθτικοφ φόρτου, αλλά είναι αναγκαίο να 
ενςωματϊνονται καταλλιλωσ ςτουσ υπάρχοντεσ μθχανιςμοφσ ςχεδιαςμοφ, ελζγχου και κατάρτιςθσ 
εκκζςεων. Σκόπιμο είναι  να κεςπιςτοφν «ζξυπνοι» ζλεγχοι ςτθριηόμενοι ςτθ χριςθ εργαλείων 
πλθροφορικισ και κατάλλθλα προςαρμοςμζνοι ςτισ διαδικαςίεσ των δθμοςίων ςυμβάςεων. 

Για το λόγο αυτό ςυςτινεται θ ανάπτυξθ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ ελζγχων τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ 
Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και διαςφνδεςθ αυτισ με άλλα πλθροφοριακά ςυςτιματα, θ δθμιουργία 
κοινϊν προτφπων ελζγχου, διαμόρφωςθ κοινϊν κωδικϊν δεοντολογίασ μεταξφ των ελεγκτικϊν οργάνων, 
περαιτζρω ρυκμίςεισ και προβλζψεισ, ϊςτε να  αποφευχκοφν οι τυχόν αλλθλοεπικάλυψεισ των διαφόρων 
ελζγχων όπωσ προαναφζρκθκε (π.χ. μζςω κακοριςμοφ ςαφοφσ ελεγκτικοφ πεδίου, διαλειτουργικότθτα 
πλθροφοριακϊν ελεγκτικϊν ςυςτθμάτων), όπωσ και ανάπτυξθ και χριςθ κατάλλθλθσ μεκοδολογίασ 
εποπτείασ και αξιολόγθςθσ των αρμόδιων ελεγκτικϊν οργάνων. 

Εξάλλου, ςχετικά με τισ ςυγχρθματοδοτοφμενεσ ςυμβάςεισ το εγκεκριμζνο από τα αρμόδια όργανα 
Σφςτθμα Διαχείριςθσ και Ελζγχου τθσ προγραμματικισ περιόδου 2014-2020  περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνεσ 
διαδικαςίεσ αναφορικά με τθν αξιολόγθςθ των κινδφνων απάτθσ που δεν εντοπίηονται μόνο αλλά 
περιλαμβάνουν και τον τομζα των δθμοςίων ςυμβάςεων . Θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ εφαρμόηεται ςε 
ετιςια ι ςε διετι βάςθ από τισ Διαχειριςτικζσ Αρχζσ , με χριςθ του Εργαλείου Αξιολόγθςθσ Κινδφνων 
Απάτθσ που προτείνει θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι89. 

6. Επίςθσ ςτο Σφςτθμα Διαχείριςθσ και Ελζγχου του ΕΣΡΑ υπάρχουν διαδικαςίεσ που αφοροφν ςτον 
προλθπτικό ζλεγχο προκθρφξεων και ςυμβάςεων δυνάμει και τθσ Νζασ ΥΡΑΣΥΔ90. Σφμφωνα με το 
Ζγγραφο κακοδιγθςθσ για τα κράτθ μζλθ ςχετικά με τισ διαχειριςτικζσ επαλθκεφςεισ (EGESIF_14-0012  
παράγραφο 1.3) προκφπτει ότι βαςικι αρχι αποτελεί ότι οι διοικθτικζσ επαλθκεφςεισ αποτελοφν μζροσ 
του ςυςτιματοσ εςωτερικοφ ελζγχου κάκε οργανιςμοφ που υπόκειται ςε καλι διαχείριςθ. Με αυτι τθν 
παραδοχι το εν λόγω ζγγραφο κακοδιγθςθσ αναφζρει ότι «..και ςτισ περιπτϊςεισ πολυπλοκότερων 
διαδικαςιϊν, το εφροσ των επαλθκεφςεων είναι ςαφζσ ότι κα διευρυνκεί και κα μποροφςε να 
περιλαμβάνει τον ζλεγχο τθσ ςυμμόρφωςθσ προσ τουσ ςχετικοφσ κανόνεσ και κανονιςμοφσ. Σε κάκε 
περίπτωςθ οι επαλθκεφςεισ που διενεργεί ο φορζασ διαχείριςθσ ςτο πλαίςιο ενόσ οργανιςμοφ κα πρζπει 
να διαςφαλίηουν ότι οι διαδικαςίεσ, για τισ οποίεσ ο οργανιςμόσ αυτόσ είναι αρμόδιοσ 
πραγματοποιοφνται με ορκό τρόπο και ςφμφωνα με τουσ ςχετικοφσ κανόνεσ και κανονιςμοφσ». 
Καταλιγει δε ότι «…Οι διαχειριςτικζσ επαλθκεφςεισ αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ του ςυςτιματοσ 
εςωτερικοφ ελζγχου όλων των οργανιςμϊν και, όταν εφαρμόηονται με ορκό τρόπο, ςυμβάλλουν επίςθσ 
ςτθν πρόλθψθ και ςτον εντοπιςμό τθσ απάτθσ».  

Τα ανωτζρω αποτζλεςαν τθ βάςθ δυνάμει τθσ οποίασ ςχεδιάςτθκε από το Υπουργείο Ανάπτυξθσ το 
εγκεκριμζνο Σφςτθμα Διαχείριςθσ και Ελζγχου τθσ Ρρογραμματικισ περιόδου 2014-2020 (βλ. Ο.ΛΛ5.1 
Οδθγόσ Διαχειριςτικϊν Επαλθκεφςεων του εγκεκριμζνου ΣΔΕ), ζτςι ϊςτε οι διοικθτικζσ επαλθκεφςεισ 
ςτισ οποίεσ προβαίνουν οι Διαχειριςτικζσ Αρχζσ επί ζργων δικαιοφχων να μποροφν να κεωρθκοφν ωσ 
διαδικαςίεσ εςωτερικοφ ελζγχου, αφορϊςεσ τα ςυγκεκριμζνα ζργα. 

7. Ρεραιτζρω προσ ενίςχυςθ των δράςεων ελζγχου και εποπτείασ τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ προτείνεται 
θ  λειτουργία Αυτοτελοφσ Υπθρεςίασ Εποπτείασ Ο.Τ.Α., που κα διενεργεί τον ζλεγχο νομιμότθτασ των 
πράξεων των Ο.Τ.Α., ςφμφωνα με τα άρκρα 102 παρ.4 του Συντάγματοσ και 225 του ν.3852/2010, όπου 
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 Βλ. Κανονιςμό1303/2013 "Ρερί κακοριςμοφ κοινϊν διατάξεων για το ΕΤΡΑ, ΕΚΤ, Ταμείο Συνοχισ ...", αρ. 52 Ν. 4314/2014,  

GuidanceNoteonFraudRiskAssessmentandEffectiveandProportionateAnti-FraudMeasures (EGESIF 14-0021-00, 16/06/2014) 
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 ΥΡΑΣΥΔ: υπ'αρικ 81986/ΕΥΚΥ 712/31-7-2015 (ΦΕΚ Β 1822/24-8-2015) “Εκνικοί κανόνεσ επιλεξιμότθτασ δαπανϊν για τα 

προγράμματα του ΕΣΡΑ 2014 – 2020 − Ζλεγχοι νομιμότθτασ δθμοςίων ςυμβάςεων ςυγχρθματοδοτοφμενων πράξεων ΕΣΡΑ 
2014−2020 από Αρχζσ Διαχείριςθσ και Ενδιάμεςουσ Φορείσ – Διαδικαςία ενςτάςεων επί των αποτελεςμάτων αξιολόγθςθσ 
πράξεων” 
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ειδικά αναφζρεται ο ζλεγχοσ τθσ ανάκεςθσ ζργων, υπθρεςιϊν, μελετϊν και προμθκειϊν, με ςτελζχθ 
αυξθμζνων τυπικϊν και ουςιαςτικϊν προςόντων. Με τθ διαμόρφωςθ δε ενόσ κανονιςμοφ διαδικαςιϊν 
ελζγχου των αποφάςεων των Ο.Τ.Α.», επιδιϊκεται θ προτυποποίθςθ του  ελζγχου νομιμότθτασ των 
αποφάςεων τθσ διοίκθςθσ και θ εξαςφάλιςθ ομοιογενοφσ χαρακτιρα ωσ προσ το περιεχόμενο και ωσ 
προσ τον τφπο. Στόχοσ ςυνολικά του κεςμοφ είναι θ αντικειμενικοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ, θ διαφάνεια, θ 
ενιαία αντιμετϊπιςθ όμοιων πραγμάτων και νομικϊν περιςτατικϊν, θ ταχφτθτα και θ 
αποτελεςματικότθτα. 

8. Ρεραιτζρω των ανωτζρω δράςεων που διαμορφϊνονται ςτθ παροφςα πρόταςθ αλλά και των μζτρων 
που υλοποιοφνται ςτο πλαίςιο τθσ εκνικισ ςτρατθγικισ κατά τθσ διαφκοράσ προσ επαφξθςθ τθσ 
εποπτείασ και του ελζγχου ςτο τομζα των δθμοςίων ζργων προκρίνονται μια ςειρά δράςεων που κα 
ςυμβάλλουν ςτθν τιρθςθ τθσ εποπτείασ και τθσ λογοδοςίασ αλλά και ςτθν διευκόλυνςθ του 
επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ του τεχνικοφ κόςμου με τθν ευρεία διαφάνεια και τθν διοικθτικι 
απλοφςτευςθ ςτθν οποία ςτοχεφουν. Οι δράςεισ αυτζσ αφοροφν ςτθν καταγραφι των απαιτοφμενων 
αδειοδοτιςεων για τθν υλοποίθςθ ζργων  υποδομϊν ανάλογα με τθν κατθγορία του προσ υλοποίθςθ 
ζργου (π.χ. ζργο οδοποιίασ, λιμενικό ζργο, κτιριακό ζργο, κ.ά.) όπωσ είναι οι απαιτοφμενεσ 
περιβαλλοντικζσ αδειοδοτιςεισ, οι αδειοδοτιςεισ από αρχαιολογία,  πυροςβεςτικι κλπ και ςτθν 
περαιτζρω  ανάπτυξθ Θλεκτρονικοφ Συςτιματοσ  Αδειοδοτιςεων  με ςκοπό  τθν  θλεκτρονικι διαςφνδεςθ 
όλων των φορζων και υπθρεςιϊν  του ςτενοφ και ευρφτερου Δθμοςίου τομζα, που εμπλζκονται ςτθν 
αδειοδότθςθ  δθμοςίων αλλά και ιδιωτικϊν τεχνικϊν ζργων. 

Επιπλζον για τθν πλιρθ εποπτεία και παρακολοφκθςθ του κφκλου ηωισ ενόσ δθμοςίου ζργου 
προκρίνεται θ ανάπτυξθ ενόσ Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ  Συςτιματοσ Ραρακολοφκθςθσ Ζργων, Μελετϊν 
και ςυναφϊν τεχνικϊν υπθρεςιϊν,  ςτο οποίο κα καταχωροφνται ςε θλεκτρονικι διαδικτυακι φόρμα για 
κάκε τεχνικό δθμόςιο ζργο, όλα τα επιμζρουσ ςτοιχεία που το προςδιορίηουν ςε τεχνικό και οικονομικό 
επίπεδο. Τα ςτοιχεία τθσ εφαρμογισ παραμετροποιοφνται κατά τρόπο ϊςτε να είναι διαχειρίςιμα ςε 
διάφορεσ κλίμακεσ εκνικοφ, περιφερειακοφ, ι τοπικοφ επιπζδου, κακϊσ και με κριτιρια τεχνικοφ 
αντικειμζνου, γεωγραφικοφ προςδιοριςμοφ, αναδόχου, ανακζτουςασ αρχισ, προχπολογιςμοφ ι 
οποιαςδιποτε άλλθσ παραμζτρου αναηιτθςθσ. 

Στο ίδιο πλαίςιο τθσ αυξθμζνθσ ανάγκθσ εποπτείασ,  ελζγχου και λογοδοςίασ  προτείνεται και  θ ανάπτυξθ 
ενόσ Θλεκτρονικοφ Ραρατθρθτθρίου Τιμϊν που κα αποςκοπεί ςτθν αυτοματοποιθμζνθ θλεκτρονικι 
αποτφπωςθ, ςυλλογι, τιρθςθ και διάκεςθ με ενιαίο τρόπο των τιμϊν των πιςτοποιθμζνων δομικϊν 
υλικϊν, των μθχανθμάτων ζργων και του εργατικοφ κόςτουσ των τεχνικϊν εργαςιϊν. 

Τζλοσ, ςτο κρίςιμο τομζα των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, πεδίου που εντοπίηονται ςυςτθμικζσ παραβάςεισ 
ςτο ςφνολο των δθμοςίων ςυμβάςεων, ιδιαιτζρωσ χριςιμο εργαλείο κα αποτελζςει θ λειτουργία ενόσ 
Θλεκτρονικοφ Συςτιματοσ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν ανά κατθγορία ζργου, ςτο οποίο οι Τεχνικζσ 
Ρροδιαγραφζσ κα αποτελοφν ζνα ςφνολο τυποποιθμζνων και εναρμονιςμζνων αρχϊν, κανόνων και 
μεκόδων, βαςιςμζνων ςε περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτιρια κακϊσ και ςε Ευρωπαϊκά Ρρότυπα, 
Ευρωπαϊκζσ  Τεχνικζσ Εγκρίςεισ, Εκνικά Ρρότυπα, κοινζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ  και διεκνι Ρρότυπα  με 
ςκοπό τθ διαδικτυακι υποςτιριξθ του  προγραμματιςμοφ, ςχεδιαςμοφ, καταςκευισ, λειτουργίασ και 
ςυντιρθςθσ των τεχνικϊν ζργων.   

9. Επιπλζον ςτο χϊρο τθσ υγείασ προκρίνονται δράςεισ ενίςχυςθσ τθσ εποπτείασ και του ελζγχου, όπωσ με 
τθν αναμόρφωςθ του Ραρατθρθτθρίου Τιμϊν προσ το ςκοπό εξορκολογιςμοφ τθσ δθμόςιασ δαπάνθσ 
μζςω περιςτολισ τθσ υπερκοςτολόγθςθσ. Το Ραρατθρθτιριο τιμϊν κα ςυνεχίςει να λειτουργεί ωσ μζςο 
ελζγχου των τιμϊν των ειδϊν που εντάςςονται ςε αυτό, κα αποτελζςει δε και ςυμβουλευτικι βάςθ 
ςφγκριςθσ τιμϊν των προϊόντων και υπθρεςιϊν του τομζα υγείασ με τισ αντίςτοιχεσ τιμζσ των κρατϊν 
μελϊν τθσ Ε.Ε.91. 

Επιπλζον θ υιοκζτθςθ ενιαίων τεχνικϊν προδιαγραφϊν και προτφπων ανά υπθρεςία και προϊόν ςτο χϊρο 
τθσ υγείασ κα επιφζρει ςθμαντικι μείωςθ του διοικθτικοφ κόςτουσ και του χρόνου που απαιτείται για τθν 

                                                      
91

 Βλ. άρκρο 3 του ν. 3580/2007, όπωσ τροποποιικθκε με τον ν. 3846/2010. 
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προετοιμαςία των διαγωνιςτικϊν διαδικαςιϊν. Σθμειϊνεται δε ότι ο αρικμόσ των ιατροτεχνολογικϊν 
προϊόντων είναι εξαιρετικά μεγάλοσ, προτείνεται θ κατά προτεραιότθτα (με κριτιριο τθ ςυχνότθτα 
εμφάνιςθσ των αντίςτοιχων ανακζςεων ι τθ ςυνολικι ετιςια δαπάνθ) κατάρτιςθ των ενιαίων τεχνικϊν 
προδιαγραφϊν και προτφπων. 

Τζλοσ, και ςτον χϊρο τθσ υγείασ προτείνεται θ δθμιουργία ενόσ ενιαίου θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ 
παρακολοφκθςθσ των αναλϊςεων όλων των δθμοςίων φορζων υγείασ (με ςφνδεςθ ιδίωσ με το 
φαρμακείο και τθν αποκικθ τουσ). Ο μεγάλοσ αρικμόσ των ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων και 
φαρμακευτικϊν ςκευαςμάτων κακιςτά απολφτωσ αναγκαία τθν ειςαγωγι ολοκλθρωμζνου 
πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ, το οποίο, διαςυνδζοντασ τουσ φορείσ υγείασ με το κεντρικό ςυντονιςτικό 
όργανο προμθκειϊν κα παρζχει τθ δυνατότθτα άντλθςθσ  πραγματικϊν ςτοιχείων αποκεμάτων και 
ρυκμοφ ανάλωςθσ, βάςει των οποίων κα καταςτεί εφικτόσ ο ζγκαιροσ και ορκολογικόσ προγραμματιςμόσ 
και θ κάλυψθ των αναγκϊν των φορζων υγείασ (άμεςοσ, βραχυ-μεςοπρόκεςμοσ και μακροπρόκεςμοσ 
ςχεδιαςμόσ). Βαςικι προχπόκεςθ για τθν λυςιτελι λειτουργία του ανωτζρω πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ 
είναι θ χριςθ ενιαίων κωδικϊν ταυτοποίθςθσ υλικϊν και υπθρεςιϊν.  Για το λόγο αυτό επιβάλλεται θ 
χριςθ απο όλουσ τουσ δθμόςιουσ φορείσ υγείασ ενιαίασ κωδικοποίθςθσ υλικϊν και υπθρεςιϊν υγείασ.  

Τζλοσ, ςθμειϊνεται θ αναγκαιότθτα ενίςχυςθσ των ειδικϊν ςωμάτων ελζγχου για τομείσ των δθμοςίων 
ζργων και τθσ υγείασ με χριςθ εργαλείων αξιολόγθςθσ κινδφνων για τθν διενζργεια ελζγχων και 
επικεωριςεων ςτουσ τομείσ ευκφνθσ τουσ. 
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ΙΕΡΑΡΧΗΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΕΩΝ 
 

Ακολουκεί το Σχζδιο Δράςεων, κακϊσ και ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίθςισ τουσ. 
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Α/Α ΔΡΑΘ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

(ςε μινεσ)
ΕΝΑΡΞΘ ΛΘΞΘ

ΣΡΟΠΟ ΤΙΟΘΕΣΘΘ 

(νομοκετικόσ, 

διαχειριςτικόσ κλπ)

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙ ΦΟΡΕΙ ΠΟΤ ΕΠΘΡΕΑΗΟΝΣΑΙ
ΕΠΙΒΑΡΤΝΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ
ΔΕΙΚΣΕ ΕΚΡΟΩΝ

ΔΕΙΚΣΕ ΜΕΣΡΘΘ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟΤ 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ

ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΘΜΑΣΑ ΚΑΣΆ 

ΣΘΝ ΤΛΟΠΟΙΘΘ
ΧΟΛΙΑ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΘ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΔΘΜΟΙΩΝ ΤΜΒΑΕΩΝ 

(ΑΠΛΟΠΟΙΘΘ/ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΘΘ/ΕΝΩΜΑΣΩΘ ΝΕΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΪΝ ΟΔΘΓΙΩΝ)

1

Κατάρτιςθ  και υποβολι ςχεδίου νομοκετικϊν διατάξεων για τθν ανακεϊρθςθ του κεςμικοφ πλαιςίου 

που διζπει τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ με αντικείμενο τθν καταςκευι ζργων, τθν προμικεια αγακϊν, τθν 

παροχι υπθρεςιϊν ι τθν διενζργεια διαγωνιςμϊν μελετϊν (ενςωμάτωςθ Οδθγιϊν 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ) και υποβολι των εν λόγω ςχεδίων ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι (DG GROW) για διαβοφλευςθ

ΕΝ ΕΝΕΓΕΙΑ 2/2016 νομοκετικόσ Α.1 Β.1, Β.2 Γ Δ

ΕΑΑΔΗΣΥ,  ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΙΣΜΟΥ (ΓΓΕ-

ΓΓΥΔ), ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΫΝ, 

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΡΥ), ΥΡΟΥΓΕΙΟ 

ΕΣΫΤΕΙΚΫΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΣΥΓΚΟΤΗΣΗΣ, ΥΡΟΥΓΕΙΟ 

ΥΡΟΔΟΜΫΝ ΜΕΤΑΨΟΫΝ ΚΑΙ 

ΔΙΚΤΥΫΝ

ΠΛΟΙ
ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΙΡΤΫΣΕΫΝ ΤΗΣ 

ΕΡ.ΕΡΙΤΟΡΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
Σχζδιο νομοκετικϊν διατάξεων Σχζδιο νομοκετικϊν διατάξεων μθ επαρκζσ προβλεπόμενο χρονικό περικϊριο

2

Κατάρτιςθ και υποβολι ςχεδίου νομοκετικϊν διατάξεων για τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ ςυμβάςεων 

παραχϊρθςθσ ζργων και υπθρεςιϊν (ενςωμάτωςθ Οδθγίασ 2014/23/ΕΕ) και υποβολι των εν λόγω 

ςχεδίων ςτθν Ευρωπαικι Επιτροπι (DG GROW) για διαβοφλευςθ

ΕΝ ΕΝΕΓΕΙΑ 2/2016 νομοκετικόσ Α.1 Β.1, Β.2 Γ Δ

ΕΑΑΔΗΣΥ,  ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΙΣΜΟΥ (ΓΓΕ-

ΓΓΥΔ), ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΫΝ, 

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΡΥ), ΥΡΟΥΓΕΙΟ 

ΕΣΫΤΕΙΚΫΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΣΥΓΚΟΤΗΣΗΣ, ΥΡΟΥΓΕΙΟ 

ΥΡΟΔΟΜΫΝ ΜΕΤΑΨΟΫΝ ΚΑΙ 

ΔΙΚΤΥΫΝ

ΠΛΟΙ
ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΙΡΤΫΣΕΫΝ ΤΗΣ 

ΕΡ.ΕΡΙΤΟΡΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
Σχζδιο νομοκετικϊν διατάξεων Σχζδιο νομοκετικϊν διατάξεων

 Έναρξη ιςχφοσ νζων νόμων για τισ δημόςιεσ ςυμβάςεισ και τισ ςυμβάςεισ παραχώρηςησ ΟΡΟΗΜΟ 3/2017

ΑΝΑΜΟΡΦΩΘ ΣΟΤ ΤΣΘΜΑΣΟ ΕΝΝΟΜΘ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΙ ΔΘΜΟΙΕ ΤΜΒΑΕΙ

φςτθμα Προδικαςτικϊν / Διοικθτικϊν Προςφυγϊν

3

Κατάρτιςθ ςχεδίου νόμου για τθ μεταρρφκμιςθ τθσ προδικαςτικισ προςταςίασ των δθμοςίων 

ςυμβάςεων και κακοριςμόσ βαςικϊν ρυκμίςεων λειτουργίασ του νζου οργάνου ενδικοφανϊν 

προςφυγϊν

6 μινεσ 11/15 04/16 νομοκετικόσ Α.2 Γ Δ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΟΛΟΙ
ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΙΡΤΫΣΕΫΝ ΤΗΣ 

ΕΡ.ΕΡΙΤΟΡΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
Σχζδιο νόμου Σχζδιο νόμου

4
Θζςπιςθ δευτερογενοφσ δικαίου για τθ λειτουργία του Οργάνου Ενδικοφανϊν Ρροςφυγϊν και ίδρυςθ 

αυτοφ
ΕΝ ΕΝΕΓΕΙΑ 07/16 νομοκετικόσ Α.2 Γ Δ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΟΛΟΙ

ΟΟΣΗΜΑ ΩΟΝΙΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

(Ζναρξθ/Λιξθ)

ΟΟΣΗΜΑ ΩΟΝΙΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

(Ζναρξθ/Λιξθ)

 Έναρξη λειτουργίασ του Οργάνου Ενδικοφανών Προςφυγών ΟΡΟΗΜΟ 12/16

Δικαςτικζσ Προςφυγζσ

5
Εμπεριςτατωμζνθ μελζτθ για τθν εκτίμθςθ/αξιολόγθςθ και καταγραφι προτάςεων βελτίωςθσ τθσ 

αποτελεςματικότθτασ του ελλθνικοφ ςυςτιματοσ παροχισ ζννομθσ προςταςίασ
ΕΝ ΕΝΕΓΕΙΑ 06/16 διαχειριςτικόσ Α.2 Δ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΟΛΟΙ ΙΔΙΑ ΜΕΑ Εκπόνθςθ μελζτθσ Εκπόνθςθ μελζτθσ

6
Εμπεριςτατωμζνθ αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ του υφιςτάμενου ςυςτιματοσ ζνδικων μζςων 

ςτθν Ελλάδα
ΕΝ ΕΝΕΓΕΙΑ 06/16 διαχειριςτικόσ Α.2 Δ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΟΛΟΙ ΙΔΙΑ ΜΕΑ Ζκκεςθ αξιολόγθςθσ Ζκκεςθ αξιολόγθςθσ

 Υιοθζτηςη προτάςεων μελζτησ ΟΡΟΗΜΟ 02/17

ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ ΝΕΩΝ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΔΘΜΟΙΩΝ ΤΜΒΑΕΩΝ

7

Εκπόνθςθ  ςχεδίου δράςθσ για τθν ςχεδίαςθ και υλοποίθςθ ενόσ νζου κεντρικοφ ςυςτιματοσ 

προμθκειϊν – Κακοριςμόσ των αρμοδίων αρχϊν/οργάνων, των κατθγοριϊν που κα καλφπτονται και των 

διοικθτικϊν διαδικαςιϊν αναγκαίων για τθ λειτουργία του.

10/15 01/16 Διαχειριςτικόσ Β.1 Δ ΥΡΟΙΑΝ ΙΔΙΑ ΜΕΑ Σχζδιο δράςθσ Σχζδιο δράςθσ

8 Υιοκζτθςθ του τυχόν αναγκαίου κεςμικοφ πλαιςίου για τθν εφαρμογι του νζου ςυςτιματοσ 05/16 Νομοκετικόσ Α.1 Β.1 Δ ΥΡΟΙΑΝ
ΣΑΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ/ΠΔΕ
Ϊιφιςθ νόμου Ϊιφιςθ νόμου

9

Κακοριςμόσ αρικμοφ και αντικειμζνου των ςυμφωνιϊν-πλαίςιο που κα ανατεκοφν για τισ ανάγκεσ του 

2016, ςυγκζντρωςθ αιτθμάτων των φορζων από τθ Γενικι Γραμματεία Εμπορίου και Ρροςταςίασ 

Καταναλωτι

12/15 Διαχειριςτικόσ Β.1 Δ.2 ΥΡΟΙΑΝ
Κυρίωσ φορείσ  Κεντρικισ  Κυβζρνθςθσ  

με  ιδιαίτερθ  ζμφαςθ  ςτουσ  φορείσ  

τθσ  Κεντρικισ  Διοίκθςθσ

ΙΔΙΑ ΜΕΑ

10
Υλοποίθςθ ςυμφωνιϊν-πλαίςιο (πιλοτικι) από τθν ΓΓΕ για τισ ανάγκεσ του 2016 (με βάςθ τθν 

προθγοφμενθ δράςθ)
03/16 Διαχειριςτικόσ Β.1 Δ.2 ΥΡΟΙΑΝ ΙΔΙΑ ΜΕΑ

Απαιτοφμενοσ  χρόνοσ  για τθν 

ςυμβαςιοποίθςθ κάκε προμικειασ

Ανάπτυξθ  του ανταγωνιςμοφ (επαρκισ  

ςυμμετοχι υποψιφιων αναδόχων), Υλοποίθςθ  

του  προγραμματιηόμενου  χρονοδιαγράμματοσ  

για  τθν  προμικεια  αγακϊν και τθν   παροχι  

υπθρεςιϊν

Κακυςτζρθςθ  ςτθν υποβολι 

αναγκϊν/προγραμματιςμοφ από  τουσ  Ψορείσ

 Έναρξη εφαρμογήσ νζου ςυςτήματοσ ςυγκεντρωτικών αγορών για τισ ανάγκεσ του 2017 ΟΡΟΗΜΟ 06/16

11 Σφςταςθ Κεντρικισ Αρχισ Αγορϊν για ζργα και μελζτεσ 3/16 Νομοκετικόσ Α.1 Β.1 Δ ΥΡΟΜΕΔΙ
ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΨΟΕΙΣ ΡΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ 

ΕΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΙΡΤΫΣΕΫΝ ΤΗΣ 

ΕΡ.ΕΡΙΤΟΡΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
Σχζδιο νόμου Σχζδιο νόμου

12 Οργάνωςθ και λειτουργία τθσ Κεντρικισ Αρχισ Αγορϊν για ζργα και μελζτεσ 12/17
διαχειριςτικόσ / 

νομοκετικόσ
Β.1 Δ ΥΡΟΜΕΔΙ ΥΡΟΜΕΔΙ ΙΔΙΑ ΜΕΑ

Ροςοςτιαία Μείωςθ Διενεργθκζντων 

Διαγωνιςμϊν ςε ςχζςθ με προθγοφμενα ζτθ

Μζρεσ από τθν προβολι τθσ απαίτθςθσ ωσ τθν 

υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ

13
Κατάρτιςθ εξειδικευμζνων δράςεων ςυγκεντρωτικϊν αγορϊν  τθσ ΚΑΑ για ζργα και μελζτεσ με βάςθ τθν 

αξιολόγθςθ των προγραμματιςμζνων αναγκϊν/αιτθμάτων (όροι ομαδοποίθςθσ)
8/18 Διαχειριςτικόσ Β.1 Δ2 ΥΡΟΜΕΔΙ

 ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΨΟΕΙΣ ΡΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ 

ΕΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ Αρικμόσ δράςεων Αρικμόσ δράςεων

14 Συςταςθ νζων Κεντρικϊν Αρχϊν Αγορϊν με βάςθ τα αποτελζςματα του ςχεδίου δράςθσ (βλ. Ανωτζρω) 6/17 Νομοκετικόσ Α.1 Β.1 Δ.2 ΑΜΟΔΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΑ  ΝΕΕΣ ΑΩΕΣ Αρικμόσ νζων ΚΑΑ Αρικμόσ νζων ΚΑΑ

15 Οργάνωςθ και λειτουργία των νζων ΚΑΑ 12/18 Διαχειριςτικόσ Β.1 Δ.2 ΑΜΟΔΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΑ  ΝΕΕΣ ΑΩΕΣ ΟΓΑΝΫΤΙΚΟ ΣΩΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΑ ΟΓΑΝΫΤΙΚΟ ΣΩΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΑ

16
Κατάρτιςθ εξειδικευμζνων δράςεων ςυγκεντρωτικϊν αγορϊν με βάςθ τθν αξιολόγθςθ των 

προγραμματιςμζνων αναγκϊν/αιτθμάτων (όροι ομαδοποίθςθσ)
8/19 Διαχειριςτικόσ Β.1 Δ.2 ΑΜΟΔΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΑ  ΝΕΕΣ ΑΩΕΣ ΙΔΙΑ ΜΕΑ Αρικμόσ δράςεων Αρικμόσ δράςεων

17
Σφνταξθ και δθμοςίευςθ του  ετιςιου προγραμματιςμοφ των Κεντρικϊν Αρχϊν Αγορϊν  με βάςθ τα 

ςυγκεντρωκζντα αιτιματα 

2ο μθνα κάκε 

ζτουσ
ΣΥΝΕΩΕΣ Διαχειριςτικόσ Β.1 Δ ΑΜΟΔΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΑ  ΝΕΕΣ ΑΩΕΣ ΙΔΙΑ ΜΕΑ ΤΗΗΣΗ ΣΩΕΤΙΚΟΥ ΟΟΣΗΜΟΥ ΤΗΗΣΗ ΣΩΕΤΙΚΟΥ ΟΟΣΗΜΟΥ

18
Δράςεισ Υποςτιριξθσ διεξαγωγισ  Δυναμικοφ Συςτιματοσ Αγορϊν από ΑΑ (προςαρμογι θλεκτρονικισ 

πλατφόρμασ, δράςεισ ενθμζρωςθσ)
12/16 διαχειριςτικόσ Β.1, Β.3 Δ ΥΡΟΙΑΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΩΕΣ Αρικμόσ δράςεων Αρικμόσ δράςεων

19 Ενίςχυςθ χριςθσ θλεκτρονικϊν καταλόγων 12/17
διαχειριςτικόσ / 

νομοκετικόσ (ΚΥΑ)
Α.1 Β.1, Β.3 Δ ΥΡΟΙΑΝ Ζκδοςθ ΚΥΑ Ζκδοςθ ΚΥΑ

20 Συγκεντροποίθςθ διακλαδικϊν απαιτιςεων από τα Γενικά Επιτελεία (ομαδοποίθςθ αιτθμάτων) ΣΥΝΕΩΕΣ

Διαδικαςτικόσ με ζκδοςθ 

ςχετικϊν εγγράφων με 

υποβολι ιεραρχικά των 

απαιτιςεων των ΓΕ

Δ ΥΡΕΘΑ-ΓΕ ΥΡΕΘΑ-ΓΕ

Αρικμόσ Διαγωνιςμϊν  Τρζχοντοσ 

Ζτουσ/Αρικμόσ Διαγωνιςμϊν  Ρροθγοφμενου 

Ζτουσ (για τα επιλεγόμενα είδθ)

Αξίασ Μεμονομζνων Ετιςιων Διαγωνιςμϊν 

/Αξία Ετιςιων Διακλαδικϊν Διαγωνιςμϊν

Μθ ορκι διάχυςθ των πλθροφοριϊν του 

εγχειριματοσ-Ζλλειψθ τεχνογνωςίασ 

ςτελεχϊν ΕΔ- 

ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ ΤΣΘΜΑΣΟ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (e-Procurement) ΣΙ ΔΘΜΟΙΕ ΤΜΒΑΕΙ

21 Ωαρτογράφθςθ Ανακετουςϊν Αρχϊν / Ανακετόντων Ψορζων (θλεκτρονικόσ κατάλογοσ) 12/16
διαχειριςτικόσ / 

νομοκετικόσ
Α.1 Β.2 Γ.2 Δ ΕΑΑΔΗΣΥ ΟΛΟΙ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ Μθτρϊο Μθτρϊο

22

Αναςχεδιαςμόσ Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων για τθ λειτουργία του ωσ ζνα 

ενιαίο ςθμείο για τθ δθμοςιότθτα των προκθρφξεων και των ανακζςεων δθμοςίων ςυμβάςεων (e-

notification και e-access)

10 07/15 04/16
διαχειριςτικόσ / 

νομοκετικόσ (δευτερογενζσ 

δίκαιο)

Α.1 Β.2 Γ.2 Δ ΥΡΟΙΑΝ ΟΛΟΙ ΡΔΕ
Ρλικοσ υποςυςτθμάτων και διαλειτουργικϊν 

ςυνδζςεων

Ρλικοσ υποςυςτθμάτων και διαλειτουργικϊν 

ςυνδζςεων

23
Υλοποίθςθ διαλειτουργικϊν ςυνδζςεων ΚΗΜΔΗΣ με πλθροφοριακά ςυςτιματα Δθμοςίων Συμβάςεων 

(ΕΣΗΔΗΣ, ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΟΡΣ κλπ.)
02/16 διαχειριςτικόσ Β.2 Δ

ΥΡΟΙΑΝ, Υπ. Εςωτερικϊν & 

Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ
ΑΜΟΔΙΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΨΟΕΙΣ Ρλικοσ διαλειτουργικϊν ςυνδζςεων Ρλικοσ διαλειτουργικϊν ςυνδζςεων

24

Δθμιουργία ενόσ μοντζλου πλιρωσ θλεκτρονικϊν διαδικαςιϊν δθμοςίων ςυμβάςεων  - Ολοκλιρωςθ και 

κζςθ ςε πλιρθ λειτουργία όλων των υποςυςτθμάτων του ΕΣΗΔΗΣ, ςυμεριλαμβανομζνου ενόσ 

ςυςτιματοσ ειδοποίθςθσ για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι (ειδοποίθςθ 

επιχειρθματικισ ευκαιρίασ)

01/16 12/16
διαχειριςτικόσ / 

νομοκετικόσ (δευτερογενζσ 

δίκαιο)

Α.1 Β.2, Β.3 Γ Δ ΥΡΟΙΑΝ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΩΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ 

ΨΟΕΙΣ
ΕΣΡΑ ?

Ροςοςτό κάλυψθσ διαδικαςιϊν ανάκεςθσ ανά 

είδοσ ςφμβαςθσ

Ροςοςτό κάλυψθσ διαδικαςιϊν ανάκεςθσ ανά 

είδοσ ςφμβαςθσ

25
Ανάπτυξθ ςυςτιματοσ Επιχειρθματικισ Ευφυΐασ ςτθν Εκνικι Βάςθ Δεδομζνων Δθμοςίων Συμβάςεων για 

τθν παραγωγι ςτατιςτικϊν ςτοιχείων και δεικτϊν παρακολοφκθςθσ για τισ Δθμόςιεσ Συμβάςεισ
ΣΥΝΕΩΕΣ διαχειριςτικόσ Β.2 Δ ΕΑΑΔΗΣΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΨΟΕΙΣ Σφςτθμα Επιχειρθματικισ Ευφυίασ Σφςτθμα Επιχειρθματικισ Ευφυίασ

26
Ανάπτυξθ ςυςτιματοσ  για τθν  εφαρμογι του  Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) - 

Ολοκλιρωςθ με το ΕΣΗΔΗΣ
01/16 04/18 διαχειριςτικόσ Α.1 Β.2 Γ Δ ΥΡΟΙΑΝ ΟΛΟΙ Σφςτθμα ΕΕΕΣ Σφςτθμα ΕΕΕΣ

27 Επικαιροποίθςθ  Επιγραμμικοφ Αποκετθρίου Ριςτοποιθτικϊν (e-Certis) 12/15 ΣΥΝΕΩΕΣ διαχειριςτικόσ Α.1 Β.2 Γ.2 Δ.2 ΥΡΟΙΑΝ  ΕΑΑΔΗΣΥ ΟΛΟΙ Επικαιροποιθμζνο ςφςτθμα e-Certis Επικαιροποιθμζνο ςφςτθμα e-Certis

28
Ενςωμάτωςθ ευρωπαϊκισ οδθγίασ για τθν ζκδοςθ θλεκτρονικϊν τιμολογίων ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ και 

προςαρμογι ςυςτθμάτων για τθν εφαρμογι τθσ
30 05/17 11/19

νομοκετικόσ / 

διαχειριςτικόσ
Α.1 Β.2 Γ Δ ΥΡΟΙΑΝ ΥΡΟΙΚ ΟΛΟΙ

ΟΟΣΗΜΑ ΩΟΝΙΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

(Ζναρξθ/Λιξθ)

ΟΟΣΗΜΑ ΩΟΝΙΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

(Ζναρξθ/Λιξθ)

 Εφαρμογή τησ Οδηγίασ για κεντρικζσ αναθζτουςεσ αρχζσ ΟΡΟΗΜΟ 11/18

 Εφαρμογή τησ Οδηγίασ για μη κεντρικζσ αναθζτουςεσ αρχζσ και αναθζτοντεσ φορείσ ΟΡΟΗΜΟ 11/19

29
Ανάπτυξθ ολοκλθρωμζνθσ πολιτικισ διαχείριςθσ και αςφάλειασ για τα ανωτζρω  πλθροφοριακά 

ςυςτιματα των Δθμοςίων Συμβάςεων
06/16 διαχειριςτικόσ Β.3 Δ ΥΡΟΙΑΝ ΟΛΟΙ

Ρλικοσ αδειϊν χριςθσ, πλικοσ ερωτθμάτων 

ςτο help desk

ΒΕΛΣΙΩΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΜΜΕ ΚΑΣΆ ΣΘΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΔΘΜΟΙΩΝ ΤΜΒΑΕΩΝ

30 Ζκδοςθ οδθγίασ για τθν προϊκθςθ ςυμμετοχισ ΜΜΕ ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 12/16 διαχειριςτικόσ Γ.3 Δ ΕΑΑΔΗΣΥ ΜΜΕ ΟΩΙ Οδθγία Οδθγία

31
Κατάρτιςθ εξατομικευμζνων ςχεδίων δράςθσ ανά τομζα ευκφνθσ των αρμόδιων υπουργείων / Γενικϊν 

Γραμματειϊν που ςυνζχονται με διακριτοφσ τομείσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ των εγχϊριων ΜΜΕ. 
10/15 06/17 διαχειριςτικόσ Γ.3 Δ.2

ΑΜΟΔΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΑ (ΣΥΝΔΟΜΗ 

ΙΝΕΜΥ/ ΕΣΕΕ,ΓΣΕΒΕΕ)
ΜΜΕ Σχζδια δράςεων (ανά αρμόδιο φορζα) Ρλικοσ ςχεδίων δράςθσ

Βακμόσ επαρκοφσ διαφοροποιθςθσ των ςχεδίων 

δράςθσ ανά διακριτό τομζα δραςτθριότθτασ

ΣΟΧΟΙ ΠΟΤ ΕΠΙΔΙΩΚΟΝΣΑΙ



Α/Α ΔΡΑΘ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

(ςε μινεσ)
ΕΝΑΡΞΘ ΛΘΞΘ

ΣΡΟΠΟ ΤΙΟΘΕΣΘΘ 

(νομοκετικόσ, 

διαχειριςτικόσ κλπ)

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙ ΦΟΡΕΙ ΠΟΤ ΕΠΘΡΕΑΗΟΝΣΑΙ
ΕΠΙΒΑΡΤΝΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ
ΔΕΙΚΣΕ ΕΚΡΟΩΝ

ΔΕΙΚΣΕ ΜΕΣΡΘΘ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟΤ 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ

ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΘΜΑΣΑ ΚΑΣΆ 

ΣΘΝ ΤΛΟΠΟΙΘΘ
ΧΟΛΙΑΣΟΧΟΙ ΠΟΤ ΕΠΙΔΙΩΚΟΝΣΑΙ

32
Ανάπτυξθ εξειδικευμζνθσ και επαρκοφσ βάςθσ δεδομζνων για τισ  ΜΜΕ ϊςτε να καταςτεί εφικτι θ 

επεξεργαςία ποςοτικϊν και ποιοτικϊν μεταβλθτϊν μζςω ανάπτυξθσ ςτατιςτικϊν μεκόδων ανάλυςθσ
12/17 διαχειριςτικόσ Β.2 Γ.3 Δ.2 ΥΡΟΙΑΝ ΜΜΕ Βάςθ Δεδομζνων Βάςθ Δεδομζνων

Διαλειτουργικότθτα με άλλεσ βάςεισ 

δεδομζνων,καταγραφι τυποποιθμζνων πεδίων 

δεδομζνων,ανάπτυξθ κατάλλθλθσ 

μεκοδολογίασ

ΠΡΟΩΘΘΘ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΣΙ ΔΘΜΟΙΕ ΤΜΒΑΕΙ 

33
Διενζργεια ζκκεςθσ/μελζτθσ ςκοπιμότθτασ με ςκοπό τθν προϊκθςθ τθσ καινοτομίασ ςτουσ τομείσ τθσ 

υγείασ, ενζργειασ, περιβάλλοντοσ και μεταφορϊν  
6/16 6/17 διαχειριςτικόσ Γ.1 Δ.2

ΑΜΟΔΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΑ ΣΩΕΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΨΟΑΣ,ΓΓΕΤ,ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΨΟΕΣΙΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ

Εκκζςεισ/μελζτεσ ςκοπιμότθτασ (ανά αρμόδιο 

φορζα)
Ρλικοσ Εκκζςεων/Μελετϊν ςκοπιμότθτασ

Διακριτά ερευνθτικά πεδία που εξυπθρετοφν 

ςυγκεκριμζνουσ επιμζρουσ ςτόχουσ 

(απαιτοφμενοσ βακμόσ 

εξειδίκευςθσ/customization)

34

Δθμιουργία θλεκτρονικισ πλατφόρμασ υποςτιριξθσ με ςτόχο τθν ευρεία ςυνεργαςία με τθν αγορά, 

διάχυςθ θλεκτρονικϊν εξελίξεων και αποτελεςμάτων ζρευνασ και ανάπτυξθσ και τθν προϊκθςθ των 

ςυνεργατικϊν ςχθματιςμϊν

12/18 διαχειριςτικόσ Β.2 Γ.1 Δ.2 ΥΡΟΙΑΝ ΚΑΙ ΥΡΕΡΘ (ΓΓΕ και ΓΓΕΤ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΨΟΕΣΙΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ Ηλεκτρονικι πλατφόρμα Ηλεκτρονικι πλατφόρμα
Επαρκισ προϊκθςθ και υποςτιριξθ τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ δράςθσ ςτθν αγορά

ΕΝΙΧΤΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕΩ ΠΡΟΩΘΘΘ ΤΝΑΨΘ ΔΘΜΟΙΩΝ ΤΜΒΑΕΩΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΑΝΑΦΟΡΑ

35

Υποςτιριξθ ςφναψθσ ςυμβάςεων ανατικζμενεσ κατά αποκλειςτικότθτα ςε Ρροςτατευόμενα Ραραγωγικά 

Εργαςτιρια/Κοινωνικοφσ Συνεταιριςμοφσ Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ/Κοινωνικζσ Συνεταιριςτικζσ 

Επιχειριςεισ Ζνταξθσ κλπ

06/16
διαχειριςτικόσ / 

νομοκετικόσ (ΚΥΑ)
Α.1 Γ.4 Δ2 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΕΓΑΣΙΑΣ / ΥΡΟΙΑΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΨΟΕΙΣ ΤΟΥ  ΕΙΔΟΥΣ

ΚΥΑ (ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΣ) ΚΑΙ ΑΙΘΜΟΣ 

ΑΝΑΤΙΘΕΜΕΝΫΝ ΣΥΜΒΑΣΕΫΝ 

ΚΑΤ'ΑΡΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΔΙΑΩΕΙΙΣΤΙΚΟΣ),  

ΙΚΑΝΟΡΟΙΗΣΗ  ΣΥΓΚΕΚΙΜΕΝΟΥ ΡΟΣΟΣΤΟΥ 

ΑΝΑΘΕΣΗΣ (ΔΙΑΓΫΝΙΣΜΟΙ ΜΕΩΙ 60.000€) 

ΚΥΑ (ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΣ) ΚΑΙ ΑΙΘΜΟΣ 

ΑΝΑΤΙΘΕΜΕΝΫΝ ΣΥΜΒΑΣΕΫΝ 

ΚΑΤ'ΑΡΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΔΙΑΩΕΙΙΣΤΙΚΟΣ),  

ΙΚΑΝΟΡΟΙΗΣΗ  ΣΥΓΚΕΚΙΜΕΝΟΥ ΡΟΣΟΣΤΟΥ 

ΑΝΑΘΕΣΗΣ (ΔΙΑΓΫΝΙΣΜΟΙ ΜΕΩΙ 60.000€) 

ΡΑΝΤΑ ΣΤΟ ΡΕΔΙΟ ΒΑΣΗΣ ΤΫΝ ΔΣΚΑ, 

ΣΥΓΚΕΚΙΜΕΝΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ  

ΜΙΚΟΙ ΡΟΧΡΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΟΡΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΕΙΤΑΙ Η “ΕΡΙΛΕΚΤΙΚΗ 

ΑΝΤΙΜΕΤΫΡΙΣΗ” ΤΫΝ ΡΟΣΨΕΟΝΤΫΝ ,Η 

ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΟΝΟ ΣΕ ΨΟΕΙΣ ΚΟΙΝΫΝΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

36
Ραρακολοφκθςθ τιρθςθσ υποχρεϊςεων κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου  ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ με 

προγράμματα επικεωριςεων/ελζγχων από ΣΕΡΕ
διαχειριςτικόσ Α.1 Δ2 ΣΕΡΕ ΥΡ.ΕΓΑΣΙΑΣ ΨΟΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΫΝ/ΕΚΤΑΚΤΫΝ 

ΕΛΕΓΩΫΝ

ΤΗΗΣΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΤΑΚΤΙΚΫΝ/ΕΚΤΑΚΤΫΝ ΕΛΕΓΩΫΝ

37 Ολοκλθρωμζνο ςχζδιο ενςωμάτωςθσ πολιτικϊν δθμοςίων ςυμβάςεων κοινωνικισ αναφοράσ 12/16 διαχειριςτικόσ Γ.4 Δ2
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΕΓΑΣΙΑΣ ( μζςω 

ΔΙΥΡΟΥΓΙΚΗΣ ΕΡΙΤΟΡΗΣ, 

ΕΜΡΕΙΟΓΝΫΜΟΝΕΣ)

ΨΟΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ Σχζδια δράςεων Ρλικοσ ςχεδίων δράςθσ

38

Μθχανιςμόσ ςτιριξθσ δθμοςίων ςυμβάςεων κοινωνικισ αναφοράσ με βάςθ το ολοκλθρωμζνο ςχζδιο 

ενςωμάτωςθσ (Δθμιουργία ςυμβουλευτικισ δομισ Κοινωνικϊν Συνεταιριςτικϊν Επιχειριςεων -

ΚΟΙΝ.Σ.ΕΡ.- όςον αφορά τθ ςυμμετοχι τουσ ςε διαδικαςίεσ ανάκεςθσ ΔΣΚΑ με αρμοδιότθτα μεταξφ 

άλλων τθν εξειδίκευςθ των κριτθρίων ανάκεςθσ που εμπεριζχουν κοινωνικά χαρακτθριςτικά)

1/2017 ΣΥΝΕΩΕΣ
διαχειριςτικόσ / 

νομοκετικόσ
Γ.4 Δ2

Υπουργείο Εργαςίασ ςε ςυνεργαςία με 

αρμόδιουσ φορείσ
ΨΟΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΡΔΕ ΔΗΜΙΟΥΓΙΑ ΜΗΩΑΝΙΣΜΟΥ ΕΝΑΣ ΜΗΩΑΝΙΣΜΟΣ (ΟΛΟΚΛΗΫΣΗ)

39 Εγχειρίδιο με Οδθγίεσ για τθ ςφναψθ  δθμοςίων ςυμβάςεων κοινωνικισ αναφοράσ 12/2018 διαχειριςτικόσ Γ.4 Δ Υπουργείο Εργαςίασ/ ΕΑΑΔΗΣΥ ΟΛΟΙ ΟΙ ΨΟΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ Εγχειρίδιο Εγχειρίδιο

40
Δράςεισ  ευαιςκθτοποίθςθσ και ενθμζρωςθσ για τθν προϊκθςθ δθμόςιων ςυμβάςεων κοινωνικισ 

αναφοράσ
1/2017 ΣΥΝΕΩΕΣ διαχειριςτικόσ Β.3 Γ.4 Δ

Υπουργείο εργαςίασ ΕΑΑΔΗΣΥ και 

αλλοι αρμόδιοι φορείσ
ΟΛΟΙ ΟΙ ΨΟΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

ΑΙΘΜΟΣ ΕΚΔΗΛΫΣΕΫΝ/ΗΜΕΙΔΫΝ/ 

ΕΝΗΜΕΫΤΙΚΫΝ ΨΥΛΛΑΔΙΫΝ 

ΑΙΘΜΟΣ ΕΚΔΗΛΫΣΕΫΝ/ΗΜΕΙΔΫΝ/ 

ΕΝΗΜΕΫΤΙΚΫΝ ΨΥΛΛΑΔΙΫΝ 

41
Ενίςχυςθ ςτισ Εκνικζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (ΕΤΕΡ) τθσ προςπάκειασ διαςφάλιςθσ τθσ αναγκαίασ 

προςβαςιμότθτασ ςε άτομα με αναπθρία
εν ενεργεία 12/17 διαχειριςτικόσ Γ.4 Δ2 ΥΡΟΜΕΔΙ, ΕΛΟΤ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΨΟΕΙΣ  ΤΟΥ 

ΕΙΔΟΥΣ

42
Εμπλουτιςμόσ των Ενιαίων Τιμολογίων Οδοποιίασ, Υδραυλικϊν, Λιμενικϊν, Οικοδομικϊν, Ρραςίνου και 

Η/Μ εργαςιϊν με άρκρα ςχετιηόμενων με καταςκευζσ ςχετικζσ με τθν προςβαςιμότθτα ςτα ΑμεΑ
06/16 06/17 διαχειριςτικόσ Γ.4 Δ2 ΥΡΟΜΕΔΙ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΨΟΕΙΣ  ΤΟΥ 

ΕΙΔΟΥΣ
ΟΙ ΣΥΓΚΕΚΙΜΕΝΕΣ ΡΟΣΘΗΚΕΣ ΣΤΑ ΕΤ ΟΙ ΣΥΓΚΕΚΙΜΕΝΕΣ ΡΟΣΘΗΚΕΣ 

ΕΝΙΧΤΘ ΑΕΙΦΟΡΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΘ/ΠΡΑΙΝΕ ΔΘΜΟΙΕ ΤΜΒΑΕΙ 

43

Ραρακολοφκθςθ εφαρμογισ περιβαλλοντικϊν όρων που επιβάλλονται ςε ζργα και

δραςτθριότθτεσ/Ραρακολοφκθςθ εφαρμογισ τθσ χριςθσ των περιβαλλοντικϊν κριτθρίων ςτισ δθμόςιεσ

ςυμβάςεισ

ΣΥΝΕΩΕΣ διαχειριςτικόσ Γ.2 Δ
Σϊμα Επικεϊρθςθσ Ρεριβάλλοντοσ, 

Δόμθςθσ, Ενζργειασ και Μεταλλείων/ 

Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ

ΟΛΟΙ
ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΫΝ/ΕΚΤΑΚΤΫΝ 

ΕΛΕΓΩΫΝ

ΤΗΗΣΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΤΑΚΤΙΚΫΝ/ΕΚΤΑΚΤΫΝ ΕΛΕΓΩΫΝ

44
Εκπόνθςθ Σχεδίου Δράςθσ για τθν προϊκθςθ των Ρράςινων Δθμόςιων Συμβάςεων κακϊσ και δεικτϊν 

παρακολοφκθςθσ 
12/16 διαχειριςτικόσ Γ.2 Δ ΥΡΟΙΑΝ ΟΛΟΙ Σχζδια δράςεων Ρλικοσ ςχεδίων δράςθσ

45 Ζρευνα Αγοράσ Ρροϊόντων και Υπθρεςιϊν κατάλλθλων για τθν εφαρμογι περιβαλλοντικϊν κριτθρίων 12/17 διαχειριςτικόσ Γ.2 Δ ΥΡΟΙΑΝ,Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΨΟΕΙΣ ΤΟΥ  ΕΙΔΟΥΣ Ζρευνα αγοράσ Ζρευνα αγοράσ

46 Εγχειρίδιο με Οδθγίεσ για τθ ςφναψθ πράςινων δθμοςίων ςυμβάςεων 12/18
διαχειριςτικόσ / ζγκριςθ 

από ΥΡ.Ρεριβάλλοντοσ
Γ.2 Δ

ΥΡΟΙΑΝ,Υπουργίο Ρεριβάλλοντοσ  

ΕΑΑΔΗΣΥ
ΟΛΟΙ ΟΙ ΨΟΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ Εγχειρίδιο Εγχειρίδιο

47 Δράςεισ  ευαιςκθτοποίθςθσ και ενθμζρωςθσ για τθν προϊκθςθ πράςινων δθμόςιων ςυμβάςεων 1/2017 ΣΥΝΕΩΕΣ διαχειριςτικόσ Β.3 Γ.2 Δ
ΕΑΑΔΗΣΥ, ΥΡΟΥΓΕΙΟ 

ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΣΥΝΑΜΟΔΙΟΙ 

ΨΟΕΙΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΨΟΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ Αρικμόσ δράςεων Αρικμόσ δράςεων

48
Ειςαγωγι ςτισ Εκνικζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφεσ (ΕΤΕΡ) νζων υλικϊν και τεχνολογιϊν φιλικϊν προσ το 

περιβάλλον 
01/17 03/18 διαχειριςτικόσ Γ.2 Δ2 ΥΡΟΜΕΔΙ, ΕΛΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΨΟΕΙΣ ΤΟΥ  ΕΙΔΟΥΣ

49
Εμπλουτιςμόσ των Ενιαίων Τιμολογίων Οδοποιίασ, Υδραυλικϊν, Λιμενικϊν, Οικοδομικϊν, Ρραςίνου και 

Η/Μ εργαςιϊν με άρκρα φιλικά προσ το περιβάλλον
04/18 12/18 διαχειριςτικόσ Γ.2 Δ2 ΥΡΟΜΕΔΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΨΟΕΙΣ ΤΟΥ  ΕΙΔΟΥΣ

ΚΑΛΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ

ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΜΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΔΘΜΟΙΩΝ ΤΜΒΑΕΩΝ -ΠΙΣΟΠΟΙΘΘ 

ΤΠΑΛΛΘΛΩΝ

50
Συνταγματικι κατοχφρωςθ τθσ Αρχισ ωσ Ψορζα Καλι Διακυβζρνθςθσ ςτο τομζα των δθμοςίων 

ςυμβάςεων
12/17

 ςυνταγματικόσ / 

νομοκετικόσ 
Δ ΑΩΗ ΔΗΜΟΣΙΫΝ ΣΥΜΒΑΣΕΫΝ

51 Διαμόρφωςθ ςυςτιματοσ πιςτοποίθςθσ /επάρκειασ ανακετουςϊν αρχϊν 12/17 διαχειριςτικόσ Δ
ΕΑΑΔΗΣΥ, ΥΡΟΜΕΔΙ, ΥΡΟΙΑΝ, 

ΥΡ.ΔΙΟΙΚΗΤ.ΑΝΑΣΥΓΚΟΤΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Μία μελζτθ Μία μελζτθ

52 Διαμόρφωςθ ςυςτιματοσ πιςτοποίθςθσ/επάρκειασ κεντρικϊν αρχϊν αγορϊν 12/17 διαχειριςτικόσ Δ
ΕΑΑΔΗΣΥ, ΥΡΟΜΕΔΙ, ΥΡΟΙΑΝ, 

ΥΡ.ΔΙΟΙΚΗΤ.ΑΝΑΣΥΓΚΟΤΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Μία μελζτθ Μία μελζτθ

53 Ριςτοποίθςθ όλων των φορζων των ανωτζρω δυο δράςεων 12/21 διαχειριςτικόσ Δ
ΕΑΑΔΗΣΥ, ΥΡΟΜΕΔΙ, ΥΡΟΙΑΝ, 

ΥΡ.ΔΙΟΙΚΗΤ.ΑΝΑΣΥΓΚΟΤΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Αρικμόσ πιςτοποιθμζνων ΑΑ,ΚΑΑ Αρικμόσ πιςτοποιθμζνων ΑΑ,ΚΑΑ

54 Μθτρϊο πιςτοποιθμζνων Ανακετουςϊν Αρχϊν / Ανακετόντων Ψορζων 2018 ΣΥΝΕΩΕΣ διαχειριςτικόσ Β.2 Δ
ΕΑΑΔΗΣΥ, ΥΡΟΜΕΔΙ, ΥΡΟΙΑΝ, 

ΥΡ.ΔΙΟΙΚΗΤ.ΑΝΑΣΥΓΚΟΤΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Αρικμόσ πιςτοποιθμζνων ΑΑ, ΚΑΑ Αρικμόσ πιςτοποιθμζνων ΑΑ, ΚΑΑ

55
Ανάπτυξθ και Λειτουργία Αυτοτελοφσ Υπθρεςίασ Εποπτείασ Ο.Τ.Α. (Ανεξάρτθτθ Διοικθτικι Δομι) με 

αρμοδιότθτεσ ελζγχου νομιμότθτασ δθμοςίων ςυμβάςεων των ΟΤΑ 
12/17

διαχειριςτικόσ / 

νομοκετικόσ
Α.1 Δ

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΕΣΫΤΕΙΚΫΝ ΚΑΙ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΟΤΗΣΗΣ
Ο.Σ.Α.Α ΑϋΚΑΙ ΒϋΒΑΘΜΟΤ, ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΜΙΑ Α.Υ.Ε. ΑΝΑ ΡΕΙΨΕΕΙΑ Αυτοτελισ Υπθρεςία

56
Σφςταςθ Μθτρϊου Ριςτοποιθμζνων Υπαλλιλων Δθμοςίων Συμβάςεων Εργων Μελετϊν, Υπθρεςιϊν, 

Ρρομθκειϊν
12/16 νομοκετικόσ Α.1 Β.2 Δ

ΕΑΑΔΗΣΥ, ΥΡΟΜΕΔΙ, ΥΡΟΙΑΝ, 

ΥΡ.ΔΙΟΙΚΗΤ.ΑΝΑΣΥΓΚΟΤΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ αρικμόσ εγγεγραμμζνων μελϊν ανά κατθγορία αρικμόσ εγγεγραμμζνων μελϊν ανά κατθγορία

57 Ριςτοποίθςθ υπαλλιλων και καταγραφι ςτο Μθτρϊο (βλ. αν.δράςθ) ΣΥΝΕΩΕΣ διαχειριςτικόσ Β.2 Δ
ΕΑΑΔΗΣΥ, ΥΡΟΜΕΔΙ, ΥΡΟΙΑΝ, 

ΥΡ.ΔΙΟΙΚΗΤ.ΑΝΑΣΥΓΚΟΤΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ αρικμόσ πιςτοποιθμζνων μελϊν αρικμόσ πιςτοποιθμζνων μελϊν 

ΟΡΓΑΝΩΘ ΚΑΙ ΠΙΣΟΠΟΙΘΘ ΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

58 Αναμόρφωςθ και επζκταςθ των μθτρϊων ςυντελεςτϊν παραγωγισ δθμοςίων τεχνικϊν ζργων (ςφςταςθ) 01/16 06/17 νομοκετικόσ Α.1 Γ Δ ΥΡΟΜΕΔΙ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΩΕΣ, ΤΕΩΝΙΚΕΣ 

ΕΤΑΙΕΙΕΣ
Ηλεκτρονικό Σφςτθμα Ηλεκτρονικό Σφςτθμα

59
Ανάπτυξθ του θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ καταγραφισ των μελϊν του μθτρϊου ςυντελεςτϊν παραγωγισ 

δθμοςίων ζργων 
07/17 07/20 διαχειριςτικόσ Α.1 Β.2 Γ Δ ΥΡΟΜΕΔΙ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΩΕΣ, ΤΕΩΝΙΚΕΣ 

ΕΤΑΙΕΙΕΣ
Ηλεκτρονικό Σφςτθμα Ηλεκτρονικό Σφςτθμα

60 Κατάρτιςθ επίςθμων εγκεκριμζνων  παρόχων υπθρεςιϊν (πλθν τεχνικϊν) 12/17
διαχειριςτικόσ / 

νομοκετικόσ
Α.1 Γ Δ ΥΡΟΙΑΝ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΩΕΣ, ΡΑΟΩΟΙ 

ΥΡΗΕΣΙΫΝ
αρικμόσ πιςτοποιθμζνων μελϊν αρικμόσ πιςτοποιθμζνων μελϊν 

61 Κατάρτιςθ επίςθμων εγκεκριμζνων  προμθκευτϊν 12/17
διαχειριςτικόσ / 

νομοκετικόσ
Α.1 Γ Δ ΥΡΟΙΑΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΩΕΣ, ΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ αρικμόσ πιςτοποιθμζνων μελϊν αρικμόσ πιςτοποιθμζνων μελϊν 

ΚΑΘΟΔΘΓΘΘ, ΕΝΘΜΕΡΩΘ ΚΑΙ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ ΔΘΜΟΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΟ 

ΣΟΜΕΑ ΣΩΝ ΔΘΜΟΙΩΝ ΤΜΒΑΕΩΝ

62 Εκπόνθςθ Μελζτθσ για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν και υπθρεςιϊν ςτο τομζα τθσ Υγείασ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 02/16 διαχειριςτικόσ Δ ΕΑΑΔΗΣΥ, ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΩΕΣ ΜΕ 

ΔΗΜ.ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ, 

ΥΡΗΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΡ. ΥΓΕΙΑΣ, 

ΚΟΙΝΫΝΙΚΟΙ ΨΟΕΙΣ

ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ Εκπόνθςθ μελζτθσ Εκπόνθςθ μελζτθσ

63
Ζκδοςθ θλεκτρονικοφ οδθγοφ δθμοςίων ςυμβάςεων για τισ Ανακζτουςεσ Αρχζσ και τουσ Οικονομικοφσ 

Ψορείσ 
9 μινεσ 12/17 διαχειριςτικόσ Α.1 Β.2 Γ Δ ΕΑΑΔΗΣΥ, ΜΟΡΑΔΙΣ ΠΛΟΙ

ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ/ΡΟΧΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΑΩΗΣ
Ζνασ Οδθγόσ Ζνασ Οδθγόσ

64
Ραροχι ενθμζρωςθσ και κακοδιγθςθσ ςχετικά με τθν ερμθνεία και τθν εφαρμογι του ενωςιακοφ 

δικαίου
ΕΝ ΕΝΕΓΕΙΑ ΣΥΝΕΩΕΣ ςυντονιςτικόσ Α.1 Β.3 Γ Δ2 ΕΑΑΔΗΣΥ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ ΙΔΙΫΤΙΚΟΙ ΨΟΕΙΣ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ Ρλικοσ ςυχνϊν ερωτιςεων

Ρλικοσ απαντιςεων ςε ςχετικά ερωτιματα ανά 

εξάμθνο

65
Ζκδοςθ κατευκυντθρίων οδθγιϊν  ςχετικά με επίκαιρα κζματα που απαςχολοφν τισ ανακζτουςεσ αρχζσ 

και ςχετίηονται με τισ εξελίξεισ τθσ νομοκεςίασ
ΕΝ ΕΝΕΓΕΙΑ ΣΥΝΕΩΕΣ διαχειριςτικόσ Α.1 Γ Δ2 ΕΑΑΔΗΣΥ ΠΛΟΙ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ Ρλικοσ οδθγιϊν ανά ζτοσ Ρλικοσ οδθγιϊν ανά ζτοσ

66
Εκπόνθςθ και Δθμοςίευςθ των περιοδικϊν και ετιςιων εκκζςεων ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ  του 

ςυςτιματοσ των δθμοςίων ςυμβάςεων
ΕΝ ΕΝΕΓΕΙΑ ΣΥΝΕΩΕΣ διαχειριςτικόσ Γ Δ2 & Δ3 ΕΑΑΔΗΣΥ ΠΛΟΙ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ Ρλικοσ εκκζςεων Ρλικοσ εκκζςεων

67 Ζκδοςθ εξαμθνιαίων δελτίων νομοκεςίασ και νομολογίασ δθμοςίων ςυμβάςεων ΕΝ ΕΝΕΓΕΙΑ ΣΥΝΕΩΕΣ διαχειριςτικόσ Β.3 Γ Δ2 ΕΑΑΔΗΣΥ ΟΛΟΙ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ πλικοσ εκδόςεων πλικοσ εκδόςεων

68 Ζκδοςθ ςειράσ πρότυπων τευχϊν προμικειασ/υπθρεςίασ/μελζτθσ/ζργου 12/16 κανονιςτικόσ Α.1 Γ Δ2 ΕΑΑΔΗΣΥ ΟΛΟΙ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ πρότυπα τεφχθ ανά είδοσ πρότυπα τεφχθ ανά είδοσ

69 Ζκδοςθ πρότυπων τευχϊν νζων τεχνικϊν δθμοπράτθςθσ (π.χ.ςυμφωνία πλαίςιο) 12/17 κανονιςτικόσ Α.1 Γ Δ2 ΕΑΑΔΗΣΥ ΟΛΟΙ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ
Ρλθκοσ αιτθματων Ψορζων/Αναγκαιότθτα 

Ανακετουςϊν Αρχϊν/ΚΑΑ

70
Ζκδοςθ πρότυπθσ γενικισ ςυγγραφισ υποχρζωςεων (ΓΣΥ) του Τεφχουσ Διακιρυξθσ Δθμ. Εργων, 

Αναμόρφωςθ /Επικαιροποίθςθ των Ρροδιαγραφϊν Μελετϊν (ΡΔ696/74), Αναμόρφωςθ των ΟΜΟΕ κ.λπ
01/16 12/17 κανονιςτικόσ Α.1 Γ.2.2. Δ2 ΥΡΟΜΕΔΙ ΟΛΟΙ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ πρότυπα τεφχοσ ΓΣΥ πρότυπα τεφχοσ ΓΣΥ

ΚΑΣΑΡΣΙΘ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΘΜΟΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΟ ΣΟΜΕΑ 

ΣΩΝ ΔΘΜΟΙΩΝ ΤΜΒΑΕΩΝ



Α/Α ΔΡΑΘ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

(ςε μινεσ)
ΕΝΑΡΞΘ ΛΘΞΘ

ΣΡΟΠΟ ΤΙΟΘΕΣΘΘ 

(νομοκετικόσ, 

διαχειριςτικόσ κλπ)

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙ ΦΟΡΕΙ ΠΟΤ ΕΠΘΡΕΑΗΟΝΣΑΙ
ΕΠΙΒΑΡΤΝΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ
ΔΕΙΚΣΕ ΕΚΡΟΩΝ

ΔΕΙΚΣΕ ΜΕΣΡΘΘ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟΤ 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ

ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΘΜΑΣΑ ΚΑΣΆ 

ΣΘΝ ΤΛΟΠΟΙΘΘ
ΧΟΛΙΑΣΟΧΟΙ ΠΟΤ ΕΠΙΔΙΩΚΟΝΣΑΙ

71
Κατάρτιςθ επιμορφωτικοφ πιςτοποιθμζνου προγράμματοσ για το νζο νομοκετικό πλαίςιο των δθμοςίων 

ςυμβάςεων και όροι πιςτοποίθςθσ εκπαιδευτϊν
3/16 05/16 διαχειριςτικόσ Α.1 Δ2

ΕΚΔΑΑ, ΜΟΔ, 

ΕΑΑΔΗΣΥ,ΥΡΟΜΕΔΙ,ΥΡΟΙΑΝ
ΟΛΟΙ ΠΩΙ Κατάρτιςθ επιμορφωτικοφ προγράμματοσ Κατάρτιςθ επιμορφωτικοφ προγράμματοσ

72
Εκπαίδευςθ ςτο νζο νομοκετικό πλαίςιο των δθμοςίων ςυμβάςεων και e-procurement ςε ανακζτουςεσ 

αρχζσ /ελεγκτικά όργανα/φορείσ κεντρικισ διοίκθςθσ/
02/16 ΣΥΝΕΩΕΣ διαχειριςτικόσ Α.1 Δ2 ΕΚΔΑΑ, ΜΟΔ, ΕΑΑΔΗΣΥ, ΕΑΣ

ΚΕΝΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ 

ΑΩΕΣ, ΕΡΟΡΤΙΚΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΟΓΑΝΑ

ΝΑΙ (ΚΑΛΥΡΤΟΝΤΑΙ ΑΡΟ 

ΕΚΔΔΑ)
ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΟΛΟΚΛΗΫΣΗ)

73
Εκπαίδευςθ ςτο νζο νομοκετικό πλαίςιο των δθμοςίων ςυμβάςεων και e-procurement ςε ανακζτοντεσ 

φορείσ
02/16 ΣΥΝΕΩΕΣ διαχειριςτικόσ Δ2

ΜΟΔ , ΕΑΑΔΗΣΥ, ΕΑΣ, ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ 

ΨΟΕΙΣ
ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΨΟΕΙΣ ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΟΛΟΚΛΗΫΣΗ)

74
Εκπαίδευςθ ςτο νζο νομοκετικό πλαίςιο των δθμοςίων ςυμβάςεων και e-procurement ςτουσ 

οικονομικοφσ φορείσ 
02/16 ΣΥΝΕΩΕΣ διαχειριςτικόσ Γ.2 Δ2

ΕΚΔΔΑ, ΑΜΟΔΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΑ 

ΕΑΑΔΗΣΥ, ΤΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ,  ΛΟΙΡΑ 

ΣΫΜΑΤΕΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΨΟΕΙΣ ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΟΛΟΚΛΗΫΣΗ)

75

Κατάρτιςθ/Ενθμζρωςθ  ςε αρμόδιεσ ανακζτουςεσ αρχζσ/φορείσ και επιχείρθςεισ καινοτόμων 

προϊόντων/υπθρεςιϊν  με αντικείμενο τισ δυνατότθτεσ του νζου νομοκετικοφ πλαιςίου όςον αφορά  τθν 

προϊκθςθ τθσ καινοτομίασ ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεων (ςφμπραξθ καινοτομίασ κλπ.)

09/16 ΣΥΝΕΩΕΣ διαχειριςτικόσ Γ.1 Δ2
ΕΚΔΔΑ, ΑΜΟΔΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΑ, ΨΟΕΙΣ 

ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΩΕΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ 

ΨΟΕΙΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ

Αρικμόσ Ρρογραμμάτων 

κατάρτιςθσ/ενθμζρωςθσ

Αρικμόσ Ρρογραμμάτων 

κατάρτιςθσ/ενθμζρωςθσ

Εξειδικευμζνο αντικείμενο (θ γενικευμζνθ 

προςζγγιςθ που ικανοποιεί τισ ανάγκεσ τθσ 

πλειονότθτασ δεν αρκεί για το ςυγκεκριμζνο 

αντικείμενο)

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΘΘ-ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΦΟΡΕΩΝ ΣΟ ΣΟΜΕΑ ΣΩΝ ΔΘΜΟΙΩΝ ΤΜΒΑΕΩΝ

76
Μελζτθ για τθν  ανάπτυξθ δεικτϊν για τθ μζτρθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ του ςυςτιματοσ δθμοςίων 

ςυμβάςεων
15 μινεσ 8/16 11/17

διαχειριςτικόσ / 

ςυντονιςτικόσ
Δ ΕΑΑΔΗΣΥ ΟΛΟΙ ΡΟΦΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΩΗΣ Μια μελζτθ Μία μελζτθ

77
Ανάπτυξθ και βελτίωςθ τθσ Εκνικισ Βάςθσ Δεδομζνων Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΒΔΔΗΣΥ) και υλοποίθςθ 

διαλειτουργικϊν ςυνδζςεων με πλθροφοριακά ςυςτιματα Δθμοςίων Συμβάςεων
Σε εξζλιξθ ΣΥΝΕΩΕΣ διαχειριςτικόσ Β.2 Γ Δ ΕΑΑΔΗΣΥ ΟΛΟΙ

ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ/ΡΟΧΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΑΩΗΣ

Βάςθ δεδομζνων και διαλειτουργικζσ 

ςυνδζςεισ
Βάςθ δεδομζνων και διαλειτουργικζσ ςυνδζςεισ

Τεχνικζσ δυςκολίεσ του εγχειριματοσ λόγω 

διαφορετικϊν βάςεων δεδομζνων

78

Ανάπτυξθ τθσ επιχειρθςιακισ πλατφόρμασ «ΔΙΑΥΛΟΣ» για ανταλλαγι πλθροφοριϊν και καλϊν  

πρακτικϊν μεταξφ Διαχειριςτικϊν Δομϊν του ΣΕΣ/ Ανάπτυξθ Θεματικϊν Δικτφων Συντονιςμοφ μεταξφ 

Διαχειριςτικϊν Αρχϊν/αρμοδίων Ψορζων

Σε εξζλιξθ ΣΥΝΕΩΕΣ διαχειριςτικόσ Β.2 Δ.2
ΕΘΝΙΚΗ ΑΩΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΥΡΟΙΑΝ 

ΜΟΔ Α.Ε.
ΔΙΑΩΕΙΙΣΤΙΚΕΣ ΑΩΕΣ ΕΣΡΑ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΔΗΜΙΟΥΓΙΑ ΕΡΙΩΕΙΗΣΙΑΚΗΣ ΡΛΑΤΨΟΜΑΣ ΔΗΜΙΟΥΓΙΑ ΕΡΙΩΕΙΗΣΙΑΚΗΣ ΡΛΑΤΨΟΜΑΣ

79
Ραραγωγικι λειτουργία ςυςτιματοσ πλθροφόρθςθσ για τθν Εςωτερικι Αγορά (Internal Market 

Information - IMI)
01/16 ΣΥΝΕΩΕΣ διαχειριςτικόσ Β.2 Γ Δ2 ΕΑΑΔΗΣΥ ΟΛΟΙ Σφςτθμα πλθροφόρθςθσ Σφςτθμα πλθροφόρθςθσ

ΕΠΟΠΣΕΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΤΣΘΜΑΣΟ ΔΘΜΟΙΩΝ ΤΜΒΑΕΩΝ

80
Ανάπτυξθ εργαλείων εκτίμθςθσ κινδφνου για τον εντοπιςμό και τθν αντιμετϊπιςθ απειλϊν για τθν 

εφρυκμθ λειτουργία του ςυςτιματοσ δθμοςίων ςυμβάςεων 
8/17

διαχειριςτικόσ / 

ςυντονιςτικόσ
Δ3

ΕΑΑΔΗΣΥ/ΑΝΑΡΛ.ΥΡΟΥΓΟΣ 

ΑΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΨΘΟΑΣ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΓΑΝΑ πλικοσ εργαλείων εκτίμθςθσ κινδφνου μζτρθςθ αποτελεςματικότθτασ  των εργαλείων

Η δράςθ αυτι εκπονείται λαμβανομζνου 

υπόψθ του εκνικοφ ςχεδίου κατά τθσ 

διαφκοράσ

81 Κατάρτιςθ και δθμοςιοποίθςθ των ςτρατθγικϊν διαχείριςθσ κινδφνου 12/17
διαχειριςτικόσ / 

ςυντονιςτικόσ
Δ3

ΕΑΑΔΗΣΥ/ΑΝΑΡΛ.ΥΡΟΥΓΟΣ 

ΑΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΨΘΟΑΣ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΓΑΝΑ Ρλικοσ μζςων και τρόπων δθμοςιοποιθςθσ Ρλικοσ μζςων και τρόπων δθμοςιοποιθςθσ

Η δράςθ αυτι εκπονείται λαμβανομζνου 

υπόψθ του εκνικοφ ςχεδίου κατά τθσ 

διαφκοράσ

82
Σφνταξθ κοινϊν προτφπων ελζγχου, προτφπων ακεραιότθτασ, κωδίκων δεοντολογίασ των ελεγκτικϊν 

οργάνων
12/17

διαχειριςτικόσ / 

ςυντονιςτικόσ
Δ3

ΕΑΑΔΗΣΥ/ΑΝΑΡΛ.ΥΡΟΥΓΟΣ 

ΑΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΨΘΟΑΣ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΓΑΝΑ μία μελζτθ μία μελζτθ

Η δράςθ αυτι εκπονείται λαμβανομζνου 

υπόψθ του εκνικοφ ςχεδίου κατά τθσ 

διαφκοράσ

83
Ανάπτυξθ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ για τισ ελεγκτικζσ αρμοδιότθτεσ τθσ ΕΑΑΔΗΣΥ και διαςφνδεςθ αυτισ 

με άλλα πλθροφοριακά ςυςτιματα
12/18

διαχειριςτικόσ / 

ςυντονιςτικόσ
Β.2 Δ3

ΕΑΑΔΗΣΥ/ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ 

ΟΓΑΝΑ/ΑΝΑΡΛ.ΥΡΟΥΓΟΣ ΑΜΟΔΙΟΣ 

ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΨΘΟΑΣ

ΕΑΑΔΗΣΥ, ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΟΓΑΝΑ Ηλεκτρονικι Ρλατφόρμα Ηλεκτρονικι Ρλατφόρμα

Η δράςθ αυτι εκπονείται λαμβανομζνου 

υπόψθ του εκνικοφ ςχεδίου κατά τθσ 

διαφκοράσ

84 Ανάπτυξθ τθσ κατάλλθλθσ μεκοδολογίασ εποπτείασ και αξιολόγθςθσ των αρμόδιων ελεγκτικϊν οργάνων 06/18
διαχειριςτικόσ / 

ςυντονιςτικόσ
Δ3 ΕΑΑΔΗΣΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΓΑΝΑ ΡΟΦΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΩΗΣ μία μελζτθ μία μελζτθ

85
Ενθμζρωςθ / ευαιςκθτοποίθςθ και κατάρτιςθ ςε κζματα  προτφπων  ακεραιότθτασ  και κανόνων 

δεοντολογίασ 
01/17 ΣΥΝΕΩΕΣ διαχειριςτικόσ Δ3

ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΓΑΝΑ ΣΤΟ 

ΤΟΜΕΑ ΤΫΝ ΔΗΜΟΣΙΫΝ ΣΥΜΒΑΣΕΫΝ/ 

ΕΑΑΔΗΣΥ/ΑΝΑΡΛ.ΥΡΟΥΓΟΣ 

ΑΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΨΘΟΑΣ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΓΑΝΑ
πλικοσ εκδθλϊςεων και προγραμμάτων 

κατάρτιςθσ
αρικμόσ εκπαιδευόμενων  ςτελεχϊν

Η δράςθ αυτι εκπονείται λαμβανομζνου 

υπόψθ του εκνικοφ ςχεδίου κατά τθσ 

διαφκοράσ

86
Αξιολόγθςθ κινδφνων απάτθσ ςε ςυγχρθματοδοτοφμενα ζργα με χριςθ εργαλείου Αξιολόγθςθσ 

Κινδφνων Απάτθσ που προτείνει θ Επιτροπι (EU Growth) ςε ςχετικό Οδθγό τθσ
3/16 ΣΥΝΕΩΕΣ διαχειριςτικόσ Δ.3 ΕΘΝΙΚΗ ΑΩΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΥΡΟΙΑΝ ΔΙΑΩΕΙΙΣΤΙΚΕΣ ΑΩΕΣ ΕΣΡΑ

πιςτοποίθςθ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 

κινδφνου 

Ρροβλεπεται  ςτο άρκρο 125 παρ. 4 

ςτοιχείο γϋτου Κανονιςμου 1303/2013 και 

ςτο άρκρο 52 του Ν. 4314/2014 

87
Διεξαγωγθ ελζγχων με βάςθ το νζο εγκεκριμζνο Σφςτθμα  διαχείριςθσ και ελζγχου των 

ςυγχρθματοδοτουμενων ζργων.
12/2015 ΣΥΝΕΩΕΣ διαχειριςτικόσ Δ.3

ΕΘΝΙΚΗ ΑΩΗ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ/ΕΔΕΛ/ΔΙΑΩΕΙΙΣΤΙΚΕΣ 

ΑΩΕΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΩΟΙ 

ΣΥΓΩΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΫΝ 

ΕΓΫΝ/ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΩΕΣ-

ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΨΟΕΙΣ

ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΕΛΕΓΩΫΝ ΥΛΟΡΟΙΗΣΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΫΝ Ρροβλζπεται ςτον Κανονιςμό 1303/2013 

ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΔΘΜΟΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

88 Ωαρτογράφθςθ των απαιτοφμενων αδειοδοτιςεων ανά κατθγορία δθμοςίου ζργου 12/16 διαχειριςτικόσ Γ.2, Γ.3 Δ2 ΥΡΟΜΕΔΙ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 1 Μελζτθ 1 Μελζτθ

89
Ανάπτυξθ θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ αδειοδοτιςεων του δθμοςίου ζργου, προςβάςιμο από τα 

εμπλεκόμενα ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ μζρθ
12/20 διαχειριςτικόσ Β.2 Γ.2, Γ.3 Δ2 ΥΡΟΜΕΔΙ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ηλεκτρονικό Σφςτθμα Ηλεκτρονικό Σφςτθμα

90
Σφςταςθ και ανάπτυξθ Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Συςτιματοσ Ραρακολοφκθςθσ Εργων, Μελετϊν και 

ςυναφϊν τεχνικϊν υπθρεςιϊν (ΚΗΣΡΑΤΕ) 
12/19

διαχειριςτικόσ / 

νομοκετικόσ
Β.2 Δ3 ΥΡΟΜΕΔΙ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ηλεκτρονικό Σφςτθμα Ηλεκτρονικό Σφςτθμα

91
Σφςταςθ και ανάπτυξθ Ηλεκτρονικοφ Ραρατθρθτθρίου Τιμϊν και Ρροδιαγραφϊν (μζροσ του 

Ηλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ κόςτουσ των ςυντελεςτϊν παραγωγισ τεχνικϊν ζργων)
12/19

διαχειριςτικόσ / 

νομοκετικόσ
Β.2 Γ.2, Γ.3 Δ2 ΥΡΟΜΕΔΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ ΙΔΙΫΤΙΚΟΙ ΨΟΕΙΣ Ηλεκτρονικό Ραρατθτιριο Τιμϊν Ηλεκτρονικό Ραρατθτιριο Τιμϊν

92
Σφςταςθ και ανάπτυξθ θλεκτρονικοφ ςφςτθματοσ Εκνικϊν Ρροδιαγραφϊν (μζροσ του Συςτιματοσ 

κόςτουσ των ςυντελεςτϊν παραγωγισ τεχνικϊν ζργων)
12/19

διαχειριςτικόσ / 

νομοκετικόσ
Β.2 Δ2 ΥΡΟΜΕΔΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ ΙΔΙΫΤΙΚΟΙ ΨΟΕΙΣ Ηλεκτρονικό Σφςτθμα Ηλεκτρονικό Σφςτθμα

93
Δράςεισ ενίςχυςθσ Σϊματοσ Επικεωρθτϊν Δθμοςίων Εργων/Ενιαίου Σϊματοσ Ελζγκτϊν του Υπουργείου 

Δικαιοςφνθσ (ςτελζχωςθ, εκπαίδευςθ κλπ.)
03/16 12/17 διαχειριςτικόσ Δ3

ΥΡΟΜΕΔΙ/ΑΝΑΡΛ.ΥΡΟΥΓΟΣ 

ΑΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΨΘΟΑΣ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΩΕΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ 

ΨΟΕΙΣ ΡΟΥ ΔΑΣΤΗΙΟΡΟΙΟΥΝΤΑΙ 

ΣΤΟ ΕΙΔΟσ

αρικμόσ ςτελεχϊν αρικμόσ ελζγχων /ζτοσ
Η δράςθ αυτι εκπονείται λαμβανομζνου 

υπόψθ του εκνικοφ ςχεδίου κατά τθσ 

διαφκοράσ

94 Σφςτθμα διενζργειασ ελζγχων ςε τομείσ δθμοςίων ζργων και παραχωριςεων με αξιολόγθςθ κριτθρίων 06/16 12/17 διαχειριςτικόσ Δ3
ΥΡΟΜΕΔΙ/ΑΝΑΡΛ.ΥΡΟΥΓΟΣ 

ΑΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 

ΔΙΑΨΘΟΑΣ/ΕΑΑΔΗΣΥ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΩΕΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ 

ΨΟΕΙΣ ΡΟΥ ΔΑΣΤΗΙΟΡΟΙΟΥΝΤΑΙ 

ΣΤΟ ΕΙΔΟσ

κρτιιρια για διενζργεια ελζγχων αρικμόσ ελζγχων /ζτοσ
Η δράςθ αυτι εκπονείται λαμβανομζνου 

υπόψθ του εκνικοφ ςχεδίου κατά τθσ 

διαφκοράσ

95
Διενζργεια ελζγχων ςε ζργα και παραχωριςεισ με βάςθ το ςφςτθμα αξιολόγθςθσ κινδφνων (τακτικοί και 

ζκτακτοι)
01/18 ΣΥΝΕΩΕΣ διαχειριςτικόσ Δ3

ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ 

ΟΓΑΝΑ/ΕΑΑΔΗΣΥ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΩΕΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ 

ΨΟΕΙΣ ΡΟΥ ΔΑΣΤΗΙΟΡΟΙΟΥΝΤΑΙ 

ΣΤΟ ΕΙΔΟσ

κατάρτιςθ προγράμματοσ ελζγχου αρικμόσ ελζγχων /ζτοσ
Η δράςθ αυτι εκπονείται λαμβανομζνου 

υπόψθ του εκνικοφ ςχεδίου κατά τθσ 

διαφκοράσ

ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΣΙ ΔΘΜΟΙΕ ΤΜΒΑΕΙ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ

96 Αναμόρφωςθ παρατθρθτθρίου τιμϊν Υγείασ 12/16 διαχειριςτικόσ Γ.1, Γ.3 Δ Υπουργείο Υγείασ
ΨΟΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΨΟΕΙΣ 

ΡΟΥ ΔΑΣΤΗΙΟΡΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΙΔΟσ
Ραρατθρθτιριο τιμϊν Ραρατθρθτιριο τιμϊν

Εξιςορρόπθςθ τθσ αναμόρφωςθσ με το ςχετικό 

νομοκετικό πλαίςιο

97
Κατάρτιςθ ενιαίων τεχνικϊν προδιαγραφϊν και προτφπων ανά υπθρεςία και προϊόν που προμθκεφονται 

οι δθμόςιοι φορείσ υγείασ 
12/17

διαχειριςτικόσ / 

κανονιςτικόσ
Δ Υπουργείο Υγείασ

ΨΟΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΨΟΕΙΣ 

ΡΟΥ ΔΑΣΤΗΙΟΡΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΙΔΟσ
ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

ΡΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛΗΫΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ 

ΡΟΔΙΑΓΑΨΫΝ/ΡΟΤΥΡΫΝ ΕΡΙ ΤΫΝ 

ΡΟΒΛΕΡΟΜΕΝΫΝ ΥΡΗΕΣΙΫΝ & ΡΟΣΟΣΤΟ 

ΟΛΟΚΛΗΫΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ 

ΡΟΔΙΑΓΑΨΫΝ/ΡΟΤΥΡΫΝ ΕΡΙ ΤΫΝ 

ΡΟΒΛΕΡΟΜΕΝΫΝ ΑΓΑΘΫΝ

ΡΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛΗΫΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ 

ΡΟΔΙΑΓΑΨΫΝ/ΡΟΤΥΡΫΝ ΕΡΙ ΤΫΝ 

ΡΟΒΛΕΡΟΜΕΝΫΝ ΥΡΗΕΣΙΫΝ & ΡΟΣΟΣΤΟ 

ΟΛΟΚΛΗΫΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ 

ΡΟΔΙΑΓΑΨΫΝ/ΡΟΤΥΡΫΝ ΕΡΙ ΤΫΝ 

ΡΟΒΛΕΡΟΜΕΝΫΝ ΑΓΑΘΫΝ

98
Ενιαίο θλεκτρονικό ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ των αναλϊςεων όλων των δθμοςίων φορζων υγείασ (με 

ςφνδεςθ ιδίωσ με το φαρμακείο και τθν αποκικθ τουσ) 
12/20

διαχειριςτικόσ / 

νομοκετικόσ
Δ Υπουργείο Υγείασ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΨΟΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ Ηλεκτρονικό Σφςτθμα Ηλεκτρονικό Σφςτθμα

99
Δράςεισ ενίςχυςθσ Σϊματοσ Επικεωρθτϊν Υπθρεςιϊν Υγείασ και Ρρόνοιασ/Ενιαίου Σωματοσ Ελεγκτων 

του Υπουργείου Δικαιοςφνθσ (ςτελζχωςθ, εκπαίδευςθ κλπ.)
12/17 διαχειριςτικόσ Δ

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ /ΑΝΑΡΛ.ΥΡΟΥΓΟΣ 

ΑΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΨΘΟΑΣ

ΨΟΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΨΟΕΙΣ 

ΡΟΥ ΔΑΣΤΗΙΟΡΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΙΔΟσ
ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ αρικμόσ ςτελεχϊν αρικμόσ ελζγχων /ζτοσ

Η δράςθ αυτι εκπονείται λαμβανομζνου 

υπόψθ του εκνικοφ ςχεδίου κατά τθσ 

διαφκοράσ

100
Σφςτθμα διενζργειασ ελζγχων ςε προμικειεσ και υπθρεςίεσ ςτο τομζα τθσ υγείασ με αξιολόγθςθ 

κινδφνων
12/17 διαχειριςτικόσ Δ

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ /ΑΝΑΡΛ.ΥΡΟΥΓΟΣ 

ΑΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 

ΔΙΑΨΘΟΑΣ/ΕΑΑΔΗΣΥ

ΨΟΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΨΟΕΙΣ 

ΡΟΥ ΔΑΣΤΗΙΟΡΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΙΔΟσ
ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ Ηλεκτρονικό Σφςτθμα Ηλεκτρονικό Σφςτθμα

Η δράςθ αυτι εκπονείται λαμβανομζνου 

υπόψθ του εκνικοφ ςχεδίου κατά τθσ 

διαφκοράσ

101
Διενζργεια ελζγχων ςε δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν και υπθρεςιϊν ςτο τομζα τθσ υγείασ με βάςθ το 

ςφςτθμα αξιολόγθςθσ κινδφνων (τακτικοί και ζκτακτοι)
01/18 ΣΥΝΕΩΕΣ διαχειριςτικόσ Δ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ 

ΟΓΑΝΑ/ΕΑΑΔΗΣΥ

ΨΟΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΨΟΕΙΣ 

ΡΟΥ ΔΑΣΤΗΙΟΡΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΙΔΟσ
ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ κατάρτιςθ προγράμματοσ ελζγχου αρικμόσ ελζγχων /ζτοσ

Η δράςθ αυτι εκπονείται λαμβανομζνου 

υπόψθ του εκνικοφ ςχεδίου κατά τθσ 

διαφκοράσ



Α/Α ΔΡΑΘ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΘ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΔΘΜΟΙΩΝ ΤΜΒΑΕΩΝ 

(ΑΠΛΟΠΟΙΘΘ/ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΘΘ/ΕΝΩΜΑΣΩΘ ΝΕΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΪΝ ΟΔΘΓΙΩΝ)

1

Κατάρτιςθ  και υποβολι ςχεδίου νομοκετικϊν διατάξεων για τθν ανακεϊρθςθ του κεςμικοφ πλαιςίου 

που διζπει τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ με αντικείμενο τθν καταςκευι ζργων, τθν προμικεια αγακϊν, τθν 

παροχι υπθρεςιϊν ι τθν διενζργεια διαγωνιςμϊν μελετϊν (ενςωμάτωςθ Οδθγιϊν 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ) και υποβολι των εν λόγω ςχεδίων ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι (DG GROW) για διαβοφλευςθ

2

Κατάρτιςθ και υποβολι ςχεδίου νομοκετικϊν διατάξεων για τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ ςυμβάςεων 

παραχϊρθςθσ ζργων και υπθρεςιϊν (ενςωμάτωςθ Οδθγίασ 2014/23/ΕΕ) και υποβολι των εν λόγω 

ςχεδίων ςτθν Ευρωπαικι Επιτροπι (DG GROW) για διαβοφλευςθ

 Έναρξη ιςχφοσ νζων νόμων για τισ δημόςιεσ ςυμβάςεισ και τισ ςυμβάςεισ παραχώρηςησ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΘ ΣΟΤ ΤΣΘΜΑΣΟ ΕΝΝΟΜΘ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΙ ΔΘΜΟΙΕ ΤΜΒΑΕΙ

φςτθμα Προδικαςτικϊν / Διοικθτικϊν Προςφυγϊν

3

Κατάρτιςθ ςχεδίου νόμου για τθ μεταρρφκμιςθ τθσ προδικαςτικισ προςταςίασ των δθμοςίων 

ςυμβάςεων και κακοριςμόσ βαςικϊν ρυκμίςεων λειτουργίασ του νζου οργάνου ενδικοφανϊν 

προςφυγϊν

4
Θζςπιςθ δευτερογενοφσ δικαίου για τθ λειτουργία του Οργάνου Ενδικοφανϊν Ρροςφυγϊν και ίδρυςθ 

αυτοφ

 Έναρξη λειτουργίασ του Οργάνου Ενδικοφανών Προςφυγών

Δικαςτικζσ Προςφυγζσ

5
Εμπεριςτατωμζνθ μελζτθ για τθν εκτίμθςθ/αξιολόγθςθ και καταγραφι προτάςεων βελτίωςθσ τθσ 

αποτελεςματικότθτασ του ελλθνικοφ ςυςτιματοσ παροχισ ζννομθσ προςταςίασ

6
Εμπεριςτατωμζνθ αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ του υφιςτάμενου ςυςτιματοσ ζνδικων μζςων 

ςτθν Ελλάδα

 Υιοθζτηςη προτάςεων μελζτησ

ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ ΝΕΩΝ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΔΘΜΟΙΩΝ ΤΜΒΑΕΩΝ

7

Εκπόνθςθ  ςχεδίου δράςθσ για τθν ςχεδίαςθ και υλοποίθςθ ενόσ νζου κεντρικοφ ςυςτιματοσ 

προμθκειϊν – Κακοριςμόσ των αρμοδίων αρχϊν/οργάνων, των κατθγοριϊν που κα καλφπτονται και των 

διοικθτικϊν διαδικαςιϊν αναγκαίων για τθ λειτουργία του.

8 Υιοκζτθςθ του τυχόν αναγκαίου κεςμικοφ πλαιςίου για τθν εφαρμογι του νζου ςυςτιματοσ

9

Κακοριςμόσ αρικμοφ και αντικειμζνου των ςυμφωνιϊν-πλαίςιο που κα ανατεκοφν για τισ ανάγκεσ του 

2016, ςυγκζντρωςθ αιτθμάτων των φορζων από τθ Γενικι Γραμματεία Εμπορίου και Ρροςταςίασ 

Καταναλωτι

10
Υλοποίθςθ ςυμφωνιϊν-πλαίςιο (πιλοτικι) από τθν ΓΓΕ για τισ ανάγκεσ του 2016 (με βάςθ τθν 

προθγοφμενθ δράςθ)

 Έναρξη εφαρμογήσ νζου ςυςτήματοσ ςυγκεντρωτικών αγορών για τισ ανάγκεσ του 2017

11 Σφςταςθ Κεντρικισ Αρχισ Αγορϊν για ζργα και μελζτεσ

12 Οργάνωςθ και λειτουργία τθσ Κεντρικισ Αρχισ Αγορϊν για ζργα και μελζτεσ

13
Κατάρτιςθ εξειδικευμζνων δράςεων ςυγκεντρωτικϊν αγορϊν  τθσ ΚΑΑ για ζργα και μελζτεσ με βάςθ τθν 

αξιολόγθςθ των προγραμματιςμζνων αναγκϊν/αιτθμάτων (όροι ομαδοποίθςθσ)

14 Συςταςθ νζων Κεντρικϊν Αρχϊν Αγορϊν με βάςθ τα αποτελζςματα του ςχεδίου δράςθσ (βλ. Ανωτζρω)

15 Οργάνωςθ και λειτουργία των νζων ΚΑΑ

16
Κατάρτιςθ εξειδικευμζνων δράςεων ςυγκεντρωτικϊν αγορϊν με βάςθ τθν αξιολόγθςθ των 

προγραμματιςμζνων αναγκϊν/αιτθμάτων (όροι ομαδοποίθςθσ)

17
Σφνταξθ και δθμοςίευςθ του  ετιςιου προγραμματιςμοφ των Κεντρικϊν Αρχϊν Αγορϊν  με βάςθ τα 

ςυγκεντρωκζντα αιτιματα 

18
Δράςεισ Υποςτιριξθσ διεξαγωγισ  Δυναμικοφ Συςτιματοσ Αγορϊν από ΑΑ (προςαρμογι θλεκτρονικισ 

πλατφόρμασ, δράςεισ ενθμζρωςθσ)

19 Ενίςχυςθ χριςθσ θλεκτρονικϊν καταλόγων

20 Συγκεντροποίθςθ διακλαδικϊν απαιτιςεων από τα Γενικά Επιτελεία (ομαδοποίθςθ αιτθμάτων)

ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ ΤΣΘΜΑΣΟ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (e-Procurement) ΣΙ ΔΘΜΟΙΕ ΤΜΒΑΕΙ

21 Ωαρτογράφθςθ Ανακετουςϊν Αρχϊν / Ανακετόντων Ψορζων (θλεκτρονικόσ κατάλογοσ)

22

Αναςχεδιαςμόσ Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων για τθ λειτουργία του ωσ ζνα 

ενιαίο ςθμείο για τθ δθμοςιότθτα των προκθρφξεων και των ανακζςεων δθμοςίων ςυμβάςεων (e-

notification και e-access)

23
Υλοποίθςθ διαλειτουργικϊν ςυνδζςεων ΚΗΜΔΗΣ με πλθροφοριακά ςυςτιματα Δθμοςίων Συμβάςεων 

(ΕΣΗΔΗΣ, ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΟΡΣ κλπ.)

24

Δθμιουργία ενόσ μοντζλου πλιρωσ θλεκτρονικϊν διαδικαςιϊν δθμοςίων ςυμβάςεων  - Ολοκλιρωςθ και 

κζςθ ςε πλιρθ λειτουργία όλων των υποςυςτθμάτων του ΕΣΗΔΗΣ, ςυμεριλαμβανομζνου ενόσ 

ςυςτιματοσ ειδοποίθςθσ για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι (ειδοποίθςθ 

επιχειρθματικισ ευκαιρίασ)

25
Ανάπτυξθ ςυςτιματοσ Επιχειρθματικισ Ευφυΐασ ςτθν Εκνικι Βάςθ Δεδομζνων Δθμοςίων Συμβάςεων για 

τθν παραγωγι ςτατιςτικϊν ςτοιχείων και δεικτϊν παρακολοφκθςθσ για τισ Δθμόςιεσ Συμβάςεισ

26
Ανάπτυξθ ςυςτιματοσ  για τθν  εφαρμογι του  Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) - 

Ολοκλιρωςθ με το ΕΣΗΔΗΣ

27 Επικαιροποίθςθ  Επιγραμμικοφ Αποκετθρίου Ριςτοποιθτικϊν (e-Certis)

28
Ενςωμάτωςθ ευρωπαϊκισ οδθγίασ για τθν ζκδοςθ θλεκτρονικϊν τιμολογίων ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ και 

προςαρμογι ςυςτθμάτων για τθν εφαρμογι τθσ

 Εφαρμογή τησ Οδηγίασ για κεντρικζσ αναθζτουςεσ αρχζσ

 Εφαρμογή τησ Οδηγίασ για μη κεντρικζσ αναθζτουςεσ αρχζσ και αναθζτοντεσ φορείσ

29
Ανάπτυξθ ολοκλθρωμζνθσ πολιτικισ διαχείριςθσ και αςφάλειασ για τα ανωτζρω  πλθροφοριακά 

ςυςτιματα των Δθμοςίων Συμβάςεων

ΒΕΛΣΙΩΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΜΜΕ ΚΑΣΆ ΣΘΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΔΘΜΟΙΩΝ ΤΜΒΑΕΩΝ

30 Ζκδοςθ οδθγίασ για τθν προϊκθςθ ςυμμετοχισ ΜΜΕ ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ

31
Κατάρτιςθ εξατομικευμζνων ςχεδίων δράςθσ ανά τομζα ευκφνθσ των αρμόδιων υπουργείων / Γενικϊν 

Γραμματειϊν που ςυνζχονται με διακριτοφσ τομείσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ των εγχϊριων ΜΜΕ. 

Διαφάνεια του 

ςυςτιματοσ δθμοςίων 

ςυμβάςεων ςε όλα τα 

ςτάδια του κφκλου τθσ 

ςφμβαςθσ

Ακεραιότθτα του 

ςυςτιματοσ δθμοςίων 

ςυμβάςεων

Πρόςβαςθ ςε 

επιχειρθματικζσ 

ευκαιρίεσ

Ιςορροπία ανάμεςα 

ςτισ επιδιϊξεισ των 

πρωτογενϊν και 

δευτερογενϊν ςτόχων

Διαφανισ και 

αποτελεςματικι 

ςυμμετοχι των 

εμπλεκομζνων

Βελτίωςθ 

αποδοτικότθτασ  ςε 

όλθ τθ διάρκεια του 

κφκλου ηωισ

Αξιοποίθςθ των 

ψθφιακϊν 

τεχνολογιϊν (e-

procurement) ςτο 

ςφςτθμα των 

δθμοςίων ςυμβάςεων

Ενίςχυςθ διοικθτικισ 

ικανότθτασ για τθ 

βζλτιςτθ απόδοςθ 

ποιότθτασ - τιμισ 

Αξιολόγθςθ τθσ 

αποτελεςματικότθτασ 

του ςυςτιματοσ 

δθμοςίων ςυμβάςεων 

ςε όλα τα επίπεδα 

διακυβζρνθςθσ

τρατθγικι διαχείριςθ 

κινδφνου ςτισ 

δθμόςιεσ ςυμβάςεισ

Μθχανιςμοί 

εποπτείασ και ελζγχου 

ςτισ δθμόςιεσ 

ςυμβάςεισ

Ζνταξθ των δθμοςίων 

ςυμβάςεων ςτθ 

ςυνολικι διαχείριςθ 

των δθμοςίων 

οικονομικϊν

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √

√ √ √ √

√ √ √ √

√ √ √ √ √

√ √ √ √ √

√ √ √

√ √ √ √ √

√ √ √ √ √

√ √ √

√ √ √ √ √

√ √ √ √

√ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √



Α/Α ΔΡΑΘ

32
Ανάπτυξθ εξειδικευμζνθσ και επαρκοφσ βάςθσ δεδομζνων για τισ  ΜΜΕ ϊςτε να καταςτεί εφικτι θ 

επεξεργαςία ποςοτικϊν και ποιοτικϊν μεταβλθτϊν μζςω ανάπτυξθσ ςτατιςτικϊν μεκόδων ανάλυςθσ

ΠΡΟΩΘΘΘ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΣΙ ΔΘΜΟΙΕ ΤΜΒΑΕΙ 

33
Διενζργεια ζκκεςθσ/μελζτθσ ςκοπιμότθτασ με ςκοπό τθν προϊκθςθ τθσ καινοτομίασ ςτουσ τομείσ τθσ 

υγείασ, ενζργειασ, περιβάλλοντοσ και μεταφορϊν  

34

Δθμιουργία θλεκτρονικισ πλατφόρμασ υποςτιριξθσ με ςτόχο τθν ευρεία ςυνεργαςία με τθν αγορά, 

διάχυςθ θλεκτρονικϊν εξελίξεων και αποτελεςμάτων ζρευνασ και ανάπτυξθσ και τθν προϊκθςθ των 

ςυνεργατικϊν ςχθματιςμϊν

ΕΝΙΧΤΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕΩ ΠΡΟΩΘΘΘ ΤΝΑΨΘ ΔΘΜΟΙΩΝ ΤΜΒΑΕΩΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΑΝΑΦΟΡΑ

35

Υποςτιριξθ ςφναψθσ ςυμβάςεων ανατικζμενεσ κατά αποκλειςτικότθτα ςε Ρροςτατευόμενα Ραραγωγικά 

Εργαςτιρια/Κοινωνικοφσ Συνεταιριςμοφσ Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ/Κοινωνικζσ Συνεταιριςτικζσ 

Επιχειριςεισ Ζνταξθσ κλπ

36
Ραρακολοφκθςθ τιρθςθσ υποχρεϊςεων κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου  ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ με 

προγράμματα επικεωριςεων/ελζγχων από ΣΕΡΕ

37 Ολοκλθρωμζνο ςχζδιο ενςωμάτωςθσ πολιτικϊν δθμοςίων ςυμβάςεων κοινωνικισ αναφοράσ

38

Μθχανιςμόσ ςτιριξθσ δθμοςίων ςυμβάςεων κοινωνικισ αναφοράσ με βάςθ το ολοκλθρωμζνο ςχζδιο 

ενςωμάτωςθσ (Δθμιουργία ςυμβουλευτικισ δομισ Κοινωνικϊν Συνεταιριςτικϊν Επιχειριςεων -

ΚΟΙΝ.Σ.ΕΡ.- όςον αφορά τθ ςυμμετοχι τουσ ςε διαδικαςίεσ ανάκεςθσ ΔΣΚΑ με αρμοδιότθτα μεταξφ 

άλλων τθν εξειδίκευςθ των κριτθρίων ανάκεςθσ που εμπεριζχουν κοινωνικά χαρακτθριςτικά)

39 Εγχειρίδιο με Οδθγίεσ για τθ ςφναψθ  δθμοςίων ςυμβάςεων κοινωνικισ αναφοράσ

40
Δράςεισ  ευαιςκθτοποίθςθσ και ενθμζρωςθσ για τθν προϊκθςθ δθμόςιων ςυμβάςεων κοινωνικισ 

αναφοράσ

41
Ενίςχυςθ ςτισ Εκνικζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (ΕΤΕΡ) τθσ προςπάκειασ διαςφάλιςθσ τθσ αναγκαίασ 

προςβαςιμότθτασ ςε άτομα με αναπθρία

42
Εμπλουτιςμόσ των Ενιαίων Τιμολογίων Οδοποιίασ, Υδραυλικϊν, Λιμενικϊν, Οικοδομικϊν, Ρραςίνου και 

Η/Μ εργαςιϊν με άρκρα ςχετιηόμενων με καταςκευζσ ςχετικζσ με τθν προςβαςιμότθτα ςτα ΑμεΑ

ΕΝΙΧΤΘ ΑΕΙΦΟΡΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΘ/ΠΡΑΙΝΕ ΔΘΜΟΙΕ ΤΜΒΑΕΙ 

43

Ραρακολοφκθςθ εφαρμογισ περιβαλλοντικϊν όρων που επιβάλλονται ςε ζργα και

δραςτθριότθτεσ/Ραρακολοφκθςθ εφαρμογισ τθσ χριςθσ των περιβαλλοντικϊν κριτθρίων ςτισ δθμόςιεσ

ςυμβάςεισ

44
Εκπόνθςθ Σχεδίου Δράςθσ για τθν προϊκθςθ των Ρράςινων Δθμόςιων Συμβάςεων κακϊσ και δεικτϊν 

παρακολοφκθςθσ 

45 Ζρευνα Αγοράσ Ρροϊόντων και Υπθρεςιϊν κατάλλθλων για τθν εφαρμογι περιβαλλοντικϊν κριτθρίων

46 Εγχειρίδιο με Οδθγίεσ για τθ ςφναψθ πράςινων δθμοςίων ςυμβάςεων 

47 Δράςεισ  ευαιςκθτοποίθςθσ και ενθμζρωςθσ για τθν προϊκθςθ πράςινων δθμόςιων ςυμβάςεων

48
Ειςαγωγι ςτισ Εκνικζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφεσ (ΕΤΕΡ) νζων υλικϊν και τεχνολογιϊν φιλικϊν προσ το 

περιβάλλον 

49
Εμπλουτιςμόσ των Ενιαίων Τιμολογίων Οδοποιίασ, Υδραυλικϊν, Λιμενικϊν, Οικοδομικϊν, Ρραςίνου και 

Η/Μ εργαςιϊν με άρκρα φιλικά προσ το περιβάλλον

ΚΑΛΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ

ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΜΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΔΘΜΟΙΩΝ ΤΜΒΑΕΩΝ -ΠΙΣΟΠΟΙΘΘ 

ΤΠΑΛΛΘΛΩΝ

50
Συνταγματικι κατοχφρωςθ τθσ Αρχισ ωσ Ψορζα Καλι Διακυβζρνθςθσ ςτο τομζα των δθμοςίων 

ςυμβάςεων

51 Διαμόρφωςθ ςυςτιματοσ πιςτοποίθςθσ /επάρκειασ ανακετουςϊν αρχϊν 

52 Διαμόρφωςθ ςυςτιματοσ πιςτοποίθςθσ/επάρκειασ κεντρικϊν αρχϊν αγορϊν

53 Ριςτοποίθςθ όλων των φορζων των ανωτζρω δυο δράςεων

54 Μθτρϊο πιςτοποιθμζνων Ανακετουςϊν Αρχϊν / Ανακετόντων Ψορζων

55
Ανάπτυξθ και Λειτουργία Αυτοτελοφσ Υπθρεςίασ Εποπτείασ Ο.Τ.Α. (Ανεξάρτθτθ Διοικθτικι Δομι) με 

αρμοδιότθτεσ ελζγχου νομιμότθτασ δθμοςίων ςυμβάςεων των ΟΤΑ 

56
Σφςταςθ Μθτρϊου Ριςτοποιθμζνων Υπαλλιλων Δθμοςίων Συμβάςεων Εργων Μελετϊν, Υπθρεςιϊν, 

Ρρομθκειϊν

57 Ριςτοποίθςθ υπαλλιλων και καταγραφι ςτο Μθτρϊο (βλ. αν.δράςθ)

ΟΡΓΑΝΩΘ ΚΑΙ ΠΙΣΟΠΟΙΘΘ ΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

58 Αναμόρφωςθ και επζκταςθ των μθτρϊων ςυντελεςτϊν παραγωγισ δθμοςίων τεχνικϊν ζργων (ςφςταςθ)

59
Ανάπτυξθ του θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ καταγραφισ των μελϊν του μθτρϊου ςυντελεςτϊν παραγωγισ 

δθμοςίων ζργων 

60 Κατάρτιςθ επίςθμων εγκεκριμζνων  παρόχων υπθρεςιϊν (πλθν τεχνικϊν)

61 Κατάρτιςθ επίςθμων εγκεκριμζνων  προμθκευτϊν

ΚΑΘΟΔΘΓΘΘ, ΕΝΘΜΕΡΩΘ ΚΑΙ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ ΔΘΜΟΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΟ 

ΣΟΜΕΑ ΣΩΝ ΔΘΜΟΙΩΝ ΤΜΒΑΕΩΝ

62 Εκπόνθςθ Μελζτθσ για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν και υπθρεςιϊν ςτο τομζα τθσ Υγείασ 

63
Ζκδοςθ θλεκτρονικοφ οδθγοφ δθμοςίων ςυμβάςεων για τισ Ανακζτουςεσ Αρχζσ και τουσ Οικονομικοφσ 

Ψορείσ 

64
Ραροχι ενθμζρωςθσ και κακοδιγθςθσ ςχετικά με τθν ερμθνεία και τθν εφαρμογι του ενωςιακοφ 

δικαίου

65
Ζκδοςθ κατευκυντθρίων οδθγιϊν  ςχετικά με επίκαιρα κζματα που απαςχολοφν τισ ανακζτουςεσ αρχζσ 

και ςχετίηονται με τισ εξελίξεισ τθσ νομοκεςίασ

66
Εκπόνθςθ και Δθμοςίευςθ των περιοδικϊν και ετιςιων εκκζςεων ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ  του 

ςυςτιματοσ των δθμοςίων ςυμβάςεων

67 Ζκδοςθ εξαμθνιαίων δελτίων νομοκεςίασ και νομολογίασ δθμοςίων ςυμβάςεων

68 Ζκδοςθ ςειράσ πρότυπων τευχϊν προμικειασ/υπθρεςίασ/μελζτθσ/ζργου

69 Ζκδοςθ πρότυπων τευχϊν νζων τεχνικϊν δθμοπράτθςθσ (π.χ.ςυμφωνία πλαίςιο)

70
Ζκδοςθ πρότυπθσ γενικισ ςυγγραφισ υποχρζωςεων (ΓΣΥ) του Τεφχουσ Διακιρυξθσ Δθμ. Εργων, 

Αναμόρφωςθ /Επικαιροποίθςθ των Ρροδιαγραφϊν Μελετϊν (ΡΔ696/74), Αναμόρφωςθ των ΟΜΟΕ κ.λπ

ΚΑΣΑΡΣΙΘ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΘΜΟΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΟ ΣΟΜΕΑ 

ΣΩΝ ΔΘΜΟΙΩΝ ΤΜΒΑΕΩΝ

Διαφάνεια του 

ςυςτιματοσ δθμοςίων 

ςυμβάςεων ςε όλα τα 

ςτάδια του κφκλου τθσ 

ςφμβαςθσ

Ακεραιότθτα του 

ςυςτιματοσ δθμοςίων 

ςυμβάςεων

Πρόςβαςθ ςε 

επιχειρθματικζσ 

ευκαιρίεσ

Ιςορροπία ανάμεςα 

ςτισ επιδιϊξεισ των 

πρωτογενϊν και 

δευτερογενϊν ςτόχων

Διαφανισ και 

αποτελεςματικι 

ςυμμετοχι των 

εμπλεκομζνων

Βελτίωςθ 

αποδοτικότθτασ  ςε 

όλθ τθ διάρκεια του 

κφκλου ηωισ

Αξιοποίθςθ των 

ψθφιακϊν 

τεχνολογιϊν (e-

procurement) ςτο 

ςφςτθμα των 

δθμοςίων ςυμβάςεων

Ενίςχυςθ διοικθτικισ 

ικανότθτασ για τθ 

βζλτιςτθ απόδοςθ 

ποιότθτασ - τιμισ 

Αξιολόγθςθ τθσ 

αποτελεςματικότθτασ 

του ςυςτιματοσ 

δθμοςίων ςυμβάςεων 

ςε όλα τα επίπεδα 

διακυβζρνθςθσ

τρατθγικι διαχείριςθ 

κινδφνου ςτισ 

δθμόςιεσ ςυμβάςεισ

Μθχανιςμοί 

εποπτείασ και ελζγχου 

ςτισ δθμόςιεσ 

ςυμβάςεισ

Ζνταξθ των δθμοςίων 

ςυμβάςεων ςτθ 

ςυνολικι διαχείριςθ 

των δθμοςίων 

οικονομικϊν
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√ √ √ √



Α/Α ΔΡΑΘ

71
Κατάρτιςθ επιμορφωτικοφ πιςτοποιθμζνου προγράμματοσ για το νζο νομοκετικό πλαίςιο των δθμοςίων 

ςυμβάςεων και όροι πιςτοποίθςθσ εκπαιδευτϊν

72
Εκπαίδευςθ ςτο νζο νομοκετικό πλαίςιο των δθμοςίων ςυμβάςεων και e-procurement ςε ανακζτουςεσ 

αρχζσ /ελεγκτικά όργανα/φορείσ κεντρικισ διοίκθςθσ/

73
Εκπαίδευςθ ςτο νζο νομοκετικό πλαίςιο των δθμοςίων ςυμβάςεων και e-procurement ςε ανακζτοντεσ 

φορείσ

74
Εκπαίδευςθ ςτο νζο νομοκετικό πλαίςιο των δθμοςίων ςυμβάςεων και e-procurement ςτουσ 

οικονομικοφσ φορείσ 

75

Κατάρτιςθ/Ενθμζρωςθ  ςε αρμόδιεσ ανακζτουςεσ αρχζσ/φορείσ και επιχείρθςεισ καινοτόμων 

προϊόντων/υπθρεςιϊν  με αντικείμενο τισ δυνατότθτεσ του νζου νομοκετικοφ πλαιςίου όςον αφορά  τθν 

προϊκθςθ τθσ καινοτομίασ ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεων (ςφμπραξθ καινοτομίασ κλπ.)

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΘΘ-ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΦΟΡΕΩΝ ΣΟ ΣΟΜΕΑ ΣΩΝ ΔΘΜΟΙΩΝ ΤΜΒΑΕΩΝ

76
Μελζτθ για τθν  ανάπτυξθ δεικτϊν για τθ μζτρθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ του ςυςτιματοσ δθμοςίων 

ςυμβάςεων

77
Ανάπτυξθ και βελτίωςθ τθσ Εκνικισ Βάςθσ Δεδομζνων Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΒΔΔΗΣΥ) και υλοποίθςθ 

διαλειτουργικϊν ςυνδζςεων με πλθροφοριακά ςυςτιματα Δθμοςίων Συμβάςεων

78

Ανάπτυξθ τθσ επιχειρθςιακισ πλατφόρμασ «ΔΙΑΥΛΟΣ» για ανταλλαγι πλθροφοριϊν και καλϊν  

πρακτικϊν μεταξφ Διαχειριςτικϊν Δομϊν του ΣΕΣ/ Ανάπτυξθ Θεματικϊν Δικτφων Συντονιςμοφ μεταξφ 

Διαχειριςτικϊν Αρχϊν/αρμοδίων Ψορζων

79
Ραραγωγικι λειτουργία ςυςτιματοσ πλθροφόρθςθσ για τθν Εςωτερικι Αγορά (Internal Market 

Information - IMI)

ΕΠΟΠΣΕΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΤΣΘΜΑΣΟ ΔΘΜΟΙΩΝ ΤΜΒΑΕΩΝ

80
Ανάπτυξθ εργαλείων εκτίμθςθσ κινδφνου για τον εντοπιςμό και τθν αντιμετϊπιςθ απειλϊν για τθν 

εφρυκμθ λειτουργία του ςυςτιματοσ δθμοςίων ςυμβάςεων 

81 Κατάρτιςθ και δθμοςιοποίθςθ των ςτρατθγικϊν διαχείριςθσ κινδφνου

82
Σφνταξθ κοινϊν προτφπων ελζγχου, προτφπων ακεραιότθτασ, κωδίκων δεοντολογίασ των ελεγκτικϊν 

οργάνων

83
Ανάπτυξθ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ για τισ ελεγκτικζσ αρμοδιότθτεσ τθσ ΕΑΑΔΗΣΥ και διαςφνδεςθ αυτισ 

με άλλα πλθροφοριακά ςυςτιματα

84 Ανάπτυξθ τθσ κατάλλθλθσ μεκοδολογίασ εποπτείασ και αξιολόγθςθσ των αρμόδιων ελεγκτικϊν οργάνων 

85
Ενθμζρωςθ / ευαιςκθτοποίθςθ και κατάρτιςθ ςε κζματα  προτφπων  ακεραιότθτασ  και κανόνων 

δεοντολογίασ 

86
Αξιολόγθςθ κινδφνων απάτθσ ςε ςυγχρθματοδοτοφμενα ζργα με χριςθ εργαλείου Αξιολόγθςθσ 

Κινδφνων Απάτθσ που προτείνει θ Επιτροπι (EU Growth) ςε ςχετικό Οδθγό τθσ

87
Διεξαγωγθ ελζγχων με βάςθ το νζο εγκεκριμζνο Σφςτθμα  διαχείριςθσ και ελζγχου των 

ςυγχρθματοδοτουμενων ζργων.

ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΔΘΜΟΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

88 Ωαρτογράφθςθ των απαιτοφμενων αδειοδοτιςεων ανά κατθγορία δθμοςίου ζργου

89
Ανάπτυξθ θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ αδειοδοτιςεων του δθμοςίου ζργου, προςβάςιμο από τα 

εμπλεκόμενα ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ μζρθ

90
Σφςταςθ και ανάπτυξθ Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Συςτιματοσ Ραρακολοφκθςθσ Εργων, Μελετϊν και 

ςυναφϊν τεχνικϊν υπθρεςιϊν (ΚΗΣΡΑΤΕ) 

91
Σφςταςθ και ανάπτυξθ Ηλεκτρονικοφ Ραρατθρθτθρίου Τιμϊν και Ρροδιαγραφϊν (μζροσ του 

Ηλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ κόςτουσ των ςυντελεςτϊν παραγωγισ τεχνικϊν ζργων)

92
Σφςταςθ και ανάπτυξθ θλεκτρονικοφ ςφςτθματοσ Εκνικϊν Ρροδιαγραφϊν (μζροσ του Συςτιματοσ 

κόςτουσ των ςυντελεςτϊν παραγωγισ τεχνικϊν ζργων)

93
Δράςεισ ενίςχυςθσ Σϊματοσ Επικεωρθτϊν Δθμοςίων Εργων/Ενιαίου Σϊματοσ Ελζγκτϊν του Υπουργείου 

Δικαιοςφνθσ (ςτελζχωςθ, εκπαίδευςθ κλπ.)

94 Σφςτθμα διενζργειασ ελζγχων ςε τομείσ δθμοςίων ζργων και παραχωριςεων με αξιολόγθςθ κριτθρίων

95
Διενζργεια ελζγχων ςε ζργα και παραχωριςεισ με βάςθ το ςφςτθμα αξιολόγθςθσ κινδφνων (τακτικοί και 

ζκτακτοι)

ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΣΙ ΔΘΜΟΙΕ ΤΜΒΑΕΙ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ

96 Αναμόρφωςθ παρατθρθτθρίου τιμϊν Υγείασ

97
Κατάρτιςθ ενιαίων τεχνικϊν προδιαγραφϊν και προτφπων ανά υπθρεςία και προϊόν που προμθκεφονται 

οι δθμόςιοι φορείσ υγείασ 

98
Ενιαίο θλεκτρονικό ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ των αναλϊςεων όλων των δθμοςίων φορζων υγείασ (με 

ςφνδεςθ ιδίωσ με το φαρμακείο και τθν αποκικθ τουσ) 

99
Δράςεισ ενίςχυςθσ Σϊματοσ Επικεωρθτϊν Υπθρεςιϊν Υγείασ και Ρρόνοιασ/Ενιαίου Σωματοσ Ελεγκτων 

του Υπουργείου Δικαιοςφνθσ (ςτελζχωςθ, εκπαίδευςθ κλπ.)

100
Σφςτθμα διενζργειασ ελζγχων ςε προμικειεσ και υπθρεςίεσ ςτο τομζα τθσ υγείασ με αξιολόγθςθ 

κινδφνων

101
Διενζργεια ελζγχων ςε δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν και υπθρεςιϊν ςτο τομζα τθσ υγείασ με βάςθ το 

ςφςτθμα αξιολόγθςθσ κινδφνων (τακτικοί και ζκτακτοι)

Διαφάνεια του 

ςυςτιματοσ δθμοςίων 

ςυμβάςεων ςε όλα τα 

ςτάδια του κφκλου τθσ 

ςφμβαςθσ

Ακεραιότθτα του 

ςυςτιματοσ δθμοςίων 

ςυμβάςεων

Πρόςβαςθ ςε 

επιχειρθματικζσ 

ευκαιρίεσ

Ιςορροπία ανάμεςα 

ςτισ επιδιϊξεισ των 

πρωτογενϊν και 

δευτερογενϊν ςτόχων

Διαφανισ και 

αποτελεςματικι 

ςυμμετοχι των 

εμπλεκομζνων

Βελτίωςθ 

αποδοτικότθτασ  ςε 

όλθ τθ διάρκεια του 

κφκλου ηωισ

Αξιοποίθςθ των 

ψθφιακϊν 

τεχνολογιϊν (e-

procurement) ςτο 

ςφςτθμα των 

δθμοςίων ςυμβάςεων

Ενίςχυςθ διοικθτικισ 

ικανότθτασ για τθ 

βζλτιςτθ απόδοςθ 

ποιότθτασ - τιμισ 

Αξιολόγθςθ τθσ 

αποτελεςματικότθτασ 

του ςυςτιματοσ 

δθμοςίων ςυμβάςεων 

ςε όλα τα επίπεδα 

διακυβζρνθςθσ

τρατθγικι διαχείριςθ 

κινδφνου ςτισ 

δθμόςιεσ ςυμβάςεισ

Μθχανιςμοί 

εποπτείασ και ελζγχου 

ςτισ δθμόςιεσ 

ςυμβάςεισ

Ζνταξθ των δθμοςίων 

ςυμβάςεων ςτθ 

ςυνολικι διαχείριςθ 

των δθμοςίων 

οικονομικϊν
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ID Task Name

1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

2 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ/ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ/ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΝΕΩΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΏΝ ΟΔΗΓΙΩΝ)

3 Κατάρτιση  και υποβολή σχεδίου νομοθετικών διατάξεων για την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις δημόσιες
συμβάσεις με αντικείμενο την κατασκευή έργων, την προμήθεια αγαθών, την παροχή υπηρεσιών ή την διενέργεια διαγωνισμών
μελετών

4 Κατάρτιση και υποβολή σχεδίου νομοθετικών διατάξεων για την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης έργων και
υπηρεσιών (ενσωμάτωση Οδηγίας 2014/23/ΕΕ) και υποβολή των εν λόγω σχεδίων στην Ευρωπαική Επιτροπή (DG GROW) για
διαβούλευση

5 Έναρξη ισχύος νέων νόμων για τις δημόσιες συμβάσεις και τις συμβάσεις παραχώρησης

6 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

7 Σύστημα Προδικαστικών / Διοικητικών Προσφυγών

8 Κατάρτιση σχεδίου νόμου για τη μεταρρύθμιση της προδικαστικής προστασίας των δημοσίων συμβάσεων και καθορισμός
βασικών ρυθμίσεων λειτουργίας του νέου οργάνου ενδικοφανών προσφυγών

9 Θέσπιση δευτερογενούς δικαίου για τη λειτουργία του Οργάνου Ενδικοφανών Προσφυγών και ίδρυση αυτού

10 Έναρξη λειτουργίας του Οργάνου Ενδικοφανών Προσφυγών

11 Δικαστικές Προσφυγές

12 Εμπεριστατωμένη μελέτη για την εκτίμηση/αξιολόγηση και καταγραφή προτάσεων βελτίωσης της αποτελεσματικότητας του
ελληνικού συστήματος παροχής έννομης προστασίας

13 Εμπεριστατωμένη αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του υφιστάμενου συστήματος ένδικων μέσων στην Ελλάδα

14 Υιοθέτηση προτάσεων μελέτης

15 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

16 Εκπόνηση  σχεδίου δράσης για την σχεδίαση και υλοποίηση ενός νέου κεντρικού συστήματος προμηθειών – Καθορισμός των
αρμοδίων αρχών/οργάνων, των κατηγοριών που θα καλύπτονται και των διοικητικών διαδικασιών αναγκαίων για τη λειτουργία του.

17 Υιοθέτηση του τυχόν αναγκαίου θεσμικού πλαισίου για την εφαρμογή του νέου συστήματος

18 Καθορισμός αριθμού και αντικειμένου των συμφωνιών-πλαίσιο που θα ανατεθούν για τις ανάγκες του 2016, συγκέντρωση αιτημάτων
των φορέων από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή

19 Υλοποίηση συμφωνιών-πλαίσιο (πιλοτική) από την ΓΓΕ για τις ανάγκες του 2016 (με βάση την προηγούμενη δράση)

20 Έναρξη εφαρμογής νέου συστήματος συγκεντρωτικών αγορών για τις ανάγκες του 2017

21 Σύσταση Κεντρικής Αρχής Αγορών για έργα και μελέτες

22 Οργάνωση και λειτουργία της Κεντρικής Αρχής Αγορών για έργα και μελέτες

23 Κατάρτιση εξειδικευμένων δράσεων συγκεντρωτικών αγορών  της ΚΑΑ για έργα και μελέτες με βάση την αξιολόγηση των
προγραμματισμένων αναγκών/αιτημάτων (όροι ομαδοποίησης)

24 Συσταση νέων Κεντρικών Αρχών Αγορών με βάση τα αποτελέσματα του σχεδίου δράσης (βλ. Ανωτέρω)

25 Οργάνωση και λειτουργία των νέων ΚΑΑ

26 Κατάρτιση εξειδικευμένων δράσεων συγκεντρωτικών αγορών με βάση την αξιολόγηση των προγραμματισμένων αναγκών/αιτημάτων
(όροι ομαδοποίησης)

27 Σύνταξη και δημοσίευση του  ετήσιου προγραμματισμού των Κεντρικών Αρχών Αγορών  με βάση τα συγκεντρωθέντα
αιτήματα

29 Δράσεις Υποστήριξης διεξαγωγής  Δυναμικού Συστήματος Αγορών από ΑΑ (προσαρμογή ηλεκτρονικής πλατφόρμας, δράσεις
ενημέρωσης)

30 Ενίσχυση χρήσης ηλεκτρονικών καταλόγων

31 Συγκεντροποίηση διακλαδικών απαιτήσεων από τα Γενικά Επιτελεία (ομαδοποίηση αιτημάτων)

32 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (e-Procurement) ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

33 Χαρτογράφηση Αναθετουσών Αρχών / Αναθετόντων Φορέων (ηλεκτρονικός κατάλογος)

34 Ανασχεδιασμός Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων για τη λειτουργία του ως ένα ενιαίο σημείο για τη
δημοσιότητα των προκηρύξεων και των αναθέσεων δημοσίων συμβάσεων (e-notification και e-access)

35 Υλοποίηση διαλειτουργικών συνδέσεων ΚΗΜΔΗΣ με πληροφοριακά συστήματα Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ, ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΟΠΣ
κλπ.)

36 Δημιουργία ενός μοντέλου πλήρως ηλεκτρονικών διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων  - Ολοκλήρωση και θέση σε πλήρη λειτουργία
όλων των υποσυστημάτων του ΕΣΗΔΗΣ, συμεριλαμβανομένου ενός συστήματος ειδοποίησης για τους οικονομικούς φορείς που είναι
εγγεγραμμένοι

37 Ανάπτυξη συστήματος Επιχειρηματικής Ευφυΐας στην Εθνική Βάση Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων για την παραγωγή στατιστικών
στοιχείων και δεικτών παρακολούθησης για τις Δημόσιες Συμβάσεις

38 Ανάπτυξη συστήματος  για την  εφαρμογή του  Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) - Ολοκλήρωση με το ΕΣΗΔΗΣ

39 Επικαιροποίηση  Επιγραμμικού Αποθετηρίου Πιστοποιητικών (e-Certis)

40 Δημοσίευση ευρωπαϊκού προτύπου έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων

41 Ενσωμάτωση ευρωπαϊκής οδηγίας για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στις δημόσιες συμβάσεις και προσαρμογή συστημάτων για
την εφαρμογή της

42 Εφαρμογή της οδηγίας για κεντρικές αναθέτουσες αρχές

43 Εφαρμογή της οδηγίας για μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές και αναθέτοντες φορείς

44 Ανάπτυξη ολοκληρωμένης πολιτικής διαχείρισης και ασφάλειας για τα ανωτέρω  πληροφοριακά συστήματα των Δημοσίων Συμβάσεων

45 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΜΕ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

46 Έκδοση οδηγίας για την προώθηση συμμετοχής ΜΜΕ στις δημόσιες συμβάσεις

47 Κατάρτιση εξατομικευμένων σχεδίων δράσης ανά τομέα ευθύνης των αρμόδιων υπουργείων / Γενικών Γραμματειών που συνέχονται με
διακριτούς τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας των εγχώριων ΜΜΕ.

48 Ανάπτυξη εξειδικευμένης και επαρκούς βάσης δεδομένων για τις  ΜΜΕ ώστε να καταστεί εφικτή η επεξεργασία ποσοτικών και
ποιοτικών μεταβλητών μέσω ανάπτυξης στατιστικών μεθόδων ανάλυσης

49 ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

50 Διενέργεια έκθεσης/μελέτης σκοπιμότητας με σκοπό την προώθηση της καινοτομίας στους τομείς της υγείας, ενέργειας, περιβάλλοντος
και μεταφορών

51 Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποστήριξης με στόχο την ευρεία συνεργασία με την αγορά, διάχυση ηλεκτρονικών εξελίξεων και
αποτελεσμάτων έρευνας και ανάπτυξης και την προώθηση των συνεργατικών σχηματισμών

52 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

53 Υποστήριξη σύναψης συμβάσεων ανατιθέμενες κατά αποκλειστικότητα σε Προστατευόμενα Παραγωγικά Εργαστήρια/Κοινωνικούς
Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης/Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης κλπ

54 Παρακολούθηση τήρησης υποχρεώσεων κοινωνικού και εργατικού δικαίου  στις δημόσιες συμβάσεις με προγράμματα
επιθεωρήσεων/ελέγχων από ΣΕΠΕ

55 Ολοκληρωμένο σχέδιο ενσωμάτωσης πολιτικών δημοσίων συμβάσεων κοινωνικής αναφοράς

56 Μηχανισμός στήριξης δημοσίων συμβάσεων κοινωνικής αναφοράς με βάση το ολοκληρωμένο σχέδιο ενσωμάτωσης (Δημιουργία
συμβουλευτικής δομής Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων -ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.- όσον αφορά τη συμμετοχή τους σε διαδικασίες

57 Εγχειρίδιο με Οδηγίες για τη σύναψη  δημοσίων συμβάσεων κοινωνικής αναφοράς

58 Δράσεις  ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για την προώθηση δημόσιων συμβάσεων κοινωνικής αναφοράς

59 Ενίσχυση στις Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) της προσπάθειας διασφάλισης της αναγκαίας προσβασιμότητας σε άτομα με
αναπηρία

60 Εμπλουτισμός των Ενιαίων Τιμολογίων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών, Πρασίνου και Η/Μ εργασιών με άρθρα
σχετιζόμενων με κατασκευές σχετικές με την προσβασιμότητα στα ΑμεΑ

61 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ/ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

62 Παρακολούθηση εφαρμογής περιβαλλοντικών όρων που επιβάλλονται σε έργα και δραστηριότητες/Παρακολούθηση εφαρμογής της
χρήσης των περιβαλλοντικών κριτηρίων στις δημόσιες συμβάσεις

63 Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης για την προώθηση των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων καθώς και δεικτών παρακολούθησης

64 Έρευνα Αγοράς Προϊόντων και Υπηρεσιών κατάλληλων για την εφαρμογή περιβαλλοντικών κριτηρίων

Έναρξη ισχύος νέων νόμων για τις δημόσιες συμβάσεις και τις συμβάσεις παραχώρησης

Έναρξη λειτουργίας του Οργάνου Ενδικοφανών Προσφυγών

Υιοθέτηση προτάσεων μελέτης

Έναρξη εφαρμογής νέου συστήματος συγκεντρωτικών αγορών για τις ανάγκες του 2017

Σύσταση Κεντρικής Αρχής Αγορών για έργα και μελέτες

Δημοσίευση ευρωπαϊκού προτύπου έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων

Εφαρμογή της οδηγίας για κεντρικές αναθέτουσες αρχές

Εφαρμογή της οδηγίας για μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές και αναθέτοντες φορείς

Qtr 3 Qtr 4 Qtr 1 Qtr 2 Qtr 3 Qtr 4 Qtr 1 Qtr 2 Qtr 3 Qtr 4 Qtr 1 Qtr 2 Qtr 3 Qtr 4 Qtr 1 Qtr 2 Qtr 3 Qtr 4 Qtr 1 Qtr 2 Qtr 3 Qtr 4 Qtr 1
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ID Task Name

65 Εγχειρίδιο με Οδηγίες για τη σύναψη πράσινων δημοσίων συμβάσεων 

66 Δράσεις  ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για την προώθηση πράσινων δημόσιων συμβάσεων

67 Εισαγωγή στις Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφες (ΕΤΕΠ) νέων υλικών και τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον 

68 Εμπλουτισμός των Ενιαίων Τιμολογίων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών, Πρασίνου και Η/Μ εργασιών με άρθρα φιλικά
προς το περιβάλλον

69 ΚΑΛΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

70 ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ -ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

71 Συνταγματική κατοχύρωση της Αρχής ως Φορέα Καλή Διακυβέρνησης στο τομέα των δημοσίων συμβάσεων

72 Διαμόρφωση συστήματος πιστοποίησης /επάρκειας αναθετουσών αρχών 

73 Διαμόρφωση συστήματος πιστοποίησης/επάρκειας κεντρικών αρχών αγορών

74 Πιστοποίηση όλων των φορέων των ανωτέρω δυο δράσεων

75 Μητρώο πιστοποιημένων Αναθετουσών Αρχών / Αναθετόντων Φορέων

76 Ανάπτυξη και Λειτουργία Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. (Ανεξάρτητη Διοικητική Δομή) με αρμοδιότητες ελέγχου
νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων των ΟΤΑ

77 Σύσταση Μητρώου Πιστοποιημένων Υπαλλήλων Δημοσίων Συμβάσεων Εργων Μελετών, Υπηρεσιών, Προμηθειών

78 Πιστοποίηση υπαλλήλων και καταγραφή στο Μητρώο (βλ. αν.δράση)

79 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

80 Αναμόρφωση και επέκταση των μητρώων συντελεστών παραγωγής δημοσίων τεχνικών έργων (σύσταση)

81 Ανάπτυξη του ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής των μελών του μητρώου συντελεστών παραγωγής δημοσίων έργων

82 Κατάρτιση επίσημων εγκεκριμένων  παρόχων υπηρεσιών (πλην τεχνικών)

83 Κατάρτιση επίσημων εγκεκριμένων  προμηθευτών

84 ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

85 Εκπόνηση Μελέτης για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών στο τομέα της Υγείας 

86 Έκδοση ηλεκτρονικού οδηγού δημοσίων συμβάσεων για τις Αναθέτουσες Αρχές και τους Οικονομικούς Φορείς 

87 Παροχή ενημέρωσης και καθοδήγησης σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου

88 Έκδοση κατευθυντηρίων οδηγιών  σχετικά με επίκαιρα θέματα που απασχολούν τις αναθέτουσες αρχές και σχετίζονται με τις
εξελίξεις της νομοθεσίας

89 Εκπόνηση και Δημοσίευση των περιοδικών και ετήσιων εκθέσεων σχετικά με την αξιολόγηση  του συστήματος των δημοσίων
συμβάσεων

90 Έκδοση εξαμηνιαίων δελτίων νομοθεσίας και νομολογίας δημοσίων συμβάσεων

91 Έκδοση σειράς πρότυπων τευχών προμήθειας/υπηρεσίας/μελέτης/έργου

92 Έκδοση πρότυπων τευχών νέων τεχνικών δημοπράτησης (π.χ.συμφωνία πλαίσιο)

93 Έκδοση πρότυπης γενικής συγγραφής υποχρέωσεων (ΓΣΥ) του Τεύχους Διακήρυξης Δημ. Εργων, Αναμόρφωση /Επικαιροποίηση
των Προδιαγραφών Μελετών (ΠΔ696/74), Αναμόρφωση των ΟΜΟΕ κ.λπ

94 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

95 Κατάρτιση επιμορφωτικού πιστοποιημένου προγράμματος για το νέο νομοθετικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων και όροι
πιστοποίησης εκπαιδευτών

96 Εκπαίδευση στο νέο νομοθετικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων και e-procurement σε αναθέτουσες αρχές /ελεγκτικά
όργανα/φορείς κεντρικής διοίκησης/

97 Εκπαίδευση στο νέο νομοθετικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων και e-procurement σε αναθέτοντες φορείς

98 Εκπαίδευση στο νέο νομοθετικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων και e-procurement στους οικονομικούς φορείς 

99 Κατάρτιση/Ενημέρωση  σε αρμόδιες αναθέτουσες αρχές/φορείς και επιχείρησεις καινοτόμων προϊόντων/υπηρεσιών  με αντικείμενο
τις δυνατότητες του νέου νομοθετικού πλαισίου όσον αφορά  την προώθηση της καινοτομίας στις δημόσιες συμβάσεων

100 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
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103 Ανάπτυξη της επιχειρησιακής πλατφόρμας «ΔΙΑΥΛΟΣ» για ανταλλαγή πληροφοριών και καλών  πρακτικών μεταξύ Διαχειριστικών
Δομών του ΣΕΣ/ Ανάπτυξη Θεματικών Δικτύων Συντονισμού μεταξύ Διαχειριστικών Αρχών/αρμοδίων Φορέων

104 Παραγωγική λειτουργία συστήματος πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (Internal Market Information - IMI)

105 ΕΠΟΠΤΕΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

106 Ανάπτυξη εργαλείων εκτίμησης κινδύνου για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση απειλών για την εύρυθμη λειτουργία του
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107 Κατάρτιση και δημοσιοποίηση των στρατηγικών διαχείρισης κινδύνου

108 Σύνταξη κοινών προτύπων ελέγχου, προτύπων ακεραιότητας, κωδίκων δεοντολογίας των ελεγκτικών οργάνων

109 Ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τις ελεγκτικές αρμοδιότητες της ΕΑΑΔΗΣΥ και διασύνδεση αυτής με άλλα πληροφοριακά
συστήματα

110 Ανάπτυξη της κατάλληλης μεθοδολογίας εποπτείας και αξιολόγησης των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων 

111 Ενημέρωση / ευαισθητοποίηση και κατάρτιση σε θέματα  προτύπων  ακεραιότητας  και κανόνων δεοντολογίας 

112 Αξιολόγηση κινδύνων απάτης σε συγχρηματοδοτούμενα έργα με χρήση εργαλείου Αξιολόγησης Κινδύνων Απάτης που προτείνει η
Επιτροπή (EU Growth) σε σχετικό Οδηγό της

113 Διεξαγωγη ελέγχων με βάση το νέο εγκεκριμένο Σύστημα  διαχείρισης και ελέγχου των συγχρηματοδοτουμενων έργων.

114 ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

115 Χαρτογράφηση των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων ανά κατηγορία δημοσίου έργου

116 Ανάπτυξη ηλεκτρονικού συστήματος αδειοδοτήσεων του δημοσίου έργου, προσβάσιμο από τα εμπλεκόμενα στις δημόσιες
συμβάσεις μέρη

117 Σύσταση και ανάπτυξη Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Παρακολούθησης Εργων, Μελετών και συναφών τεχνικών
υπηρεσιών (ΚΗΣΠΑΤΕ)

118 Σύσταση και ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Παρατηρητηρίου Τιμών και Προδιαγραφών (μέρος του Ηλεκτρονικού συστήματος κόστους
των συντελεστών παραγωγής τεχνικών έργων)

119 Σύσταση και ανάπτυξη ηλεκτρονικού σύστηματος Εθνικών Προδιαγραφών (μέρος του Συστήματος κόστους των συντελεστών
παραγωγής τεχνικών έργων)

120 Δράσεις ενίσχυσης Σώματος Επιθεωρητών Δημοσίων Εργων/Ενιαίου Σώματος Ελέγκτών του Υπουργείου Δικαιοσύνης
(στελέχωση, εκπαίδευση κλπ.)

121 Σύστημα διενέργειας ελέγχων σε τομείς δημοσίων έργων και παραχωρήσεων με αξιολόγηση κριτηρίων

122 Διενέργεια ελέγχων σε έργα και παραχωρήσεις με βάση το σύστημα αξιολόγησης κινδύνων (τακτικοί και έκτακτοι)

123 ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ

124 Αναμόρφωση παρατηρητηρίου τιμών Υγείας

125 Κατάρτιση ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων ανά υπηρεσία και προϊόν που προμηθεύονται οι δημόσιοι φορείς υγείας

126 Ενιαίο ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης των αναλώσεων όλων των δημοσίων φορέων υγείας (με σύνδεση ιδίως με το
φαρμακείο και την αποθήκη τους)

127 Δράσεις ενίσχυσης Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας/Ενιαίου Σωματος Ελεγκτων του Υπουργείου
Δικαιοσύνης (στελέχωση, εκπαίδευση κλπ.)

128 Σύστημα διενέργειας ελέγχων σε προμήθειες και υπηρεσίες στο τομέα της υγείας με αξιολόγηση κινδύνων

129 Διενέργεια ελέγχων σε δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών στο τομέα της υγείας με βάση το σύστημα αξιολόγησης
κινδύνων (τακτικοί και έκτακτοι)

130 Ενιαία κωδικοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών υγείας

Qtr 3 Qtr 4 Qtr 1 Qtr 2 Qtr 3 Qtr 4 Qtr 1 Qtr 2 Qtr 3 Qtr 4 Qtr 1 Qtr 2 Qtr 3 Qtr 4 Qtr 1 Qtr 2 Qtr 3 Qtr 4 Qtr 1 Qtr 2 Qtr 3 Qtr 4 Qtr 1
2016 2017 2018 2019 2020 2021



ΜΕΡΟ Β - ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΗ ΓΙΑ ΣΙ ΔΗΜΟΙΕ ΤΜΒΑΕΙ 2016-2020 

 

 

ΕΝΛΑΛΑ ΑΝΕΞΑΤΘΤΘ ΑΧΘ ΔΘΜΟΣΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Σελίδα 115 

ΠΗΓΕ 
Commission staff working document “Annual Public Procurement Implementation Review 2013” SWD 

(2014) 262 final, 1.8.2014 

Commission staff working document “Guide on dealing with innovative solutions in public procurement" 
SEC(2007) 280, 23.3.2007 

DRAFT REPORT on the specific problems in the transposition and implementation of public procurement 
legislation and its relation to the Lisbon agenda, EUROPEAN PARLIAMENT (2006/2084),20.4.2004 

e-Procurement Golden Book of Good Practice Final Report,  PWC, Prepared for DG MARKT, 11 March 2013 

e-Procurement Uptake Final Report, Prepared for DG Grow, 23 April 2015 

European payment index report 2014, intrum justitia 

Evaluation of Electronic Tendering Procedures (ESHDHS System), 4.3.2015 

Evaluation of the design and functioning of the Greek e-notification portal (KHMDHS), 4.3.3015 

Evaluation of SMEs access to public procurement markets in the EU, GHK (2011) 

Final Study Report, Economic efficiency and legal effectiveness of review and remedies procedures for 
public contracts, April 2015. 

Flexible Strategies for Centralized Public Procurement, Albano/Sparo 2010 

Fraud Risk Assessment and Effective and Proportionate Anti-Fraud Measures, EC 2014 

GVA-Fixed capital consumption 

Guidance for Member States and Programme Authorities for Management verifications to be carried out by 
Member States on operations co-financed by the Structural Funds, the Cohesion Fund and the EMFF for the 
2014- 2020 programming period (EGESIF_14-0012)  

HΟRIΗΟΝ 2020-WORK PROGRAMME 2014-2015 “Specific requirements for innovation procurement 
(PCP/PPI)supported by HORIZON 2020 grants” C(2014) 4995 

Johan Stake (2008) “SME participation and success in public procurement” 

OECD Principles for Integrity in Public Procurement, OECD 2009 

OECD Recommendation of the Council on Public Procurement by DIRECTORATE FOR PUBLIC GOVERNANCE 
AND TERRITORIAL DEVELOPMENT, 4/2015 

Performance Measurement, Public Procurement, Brief 21, OECD, 2011 

Potential impact on smes of certain EP amendments to two proposed public procurement directives, 
(IMPA), 2013 

Public Procurement Indicators 2011 / 5.12.2012 

Public Procurement Indicators 2013, DG GROW G4 - Innovative and e-Procurement, June 17,2015 

Public Procurement Central Purchasing Bodies, Brief 20, Sigma, August 2011 

Public Procurement in Europe, Cost and Effectiveness, European Commission, 2011 

Recommendation for a strategy of centralized public procurement in Greece, EC T.F. Greece, 2012 

Recommendation of the Council on Public Procurement by Governance and Territorial Development 
Directorate Public Governance Committee, 24-10-2015 

Single Market Scoreboard, Public Procurement, Internal Market, Reporting period: 01/2014-12/2014,  
Industry, Entrepreneurship and SMEs, EC 



ΜΕΡΟ Β - ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΗ ΓΙΑ ΣΙ ΔΗΜΟΙΕ ΤΜΒΑΕΙ 2016-2020 

 

 

ΕΝΛΑΛΑ ΑΝΕΞΑΤΘΤΘ ΑΧΘ ΔΘΜΟΣΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Σελίδα 116 

Smarter, Faster, Better eGovernment – 8th eGovernment Benchmark Measurement, Prepared by: 
Capgemini, Rand Europe, IDC, Sogeti and DTi for: European Commission, Directorate General for 
Information Society and Media, November 2009 

SME’s access to public procurement markets and aggregation of demand in the EU,(Study commissioned by 
the European Commission by PwC, ICF GHK and Ecorys ) Feb. 2014 

Study to the EC on the Greek Public Procurement Law, KGDI, 2013  

The 2014 Greek National Reforms Programme, Υπουργείο Οικονομικϊν , 2014 

The Action Plan of the Hellenic Government on the creation of a Public Procurement Authority 

Ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ “Pre-commercial Procurement: Driving innovation to ensure sustainable high 
quality public services in Europe” COM (2007)799 final,14.14.2007 

Ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ "Ευρϊπθ 2020 - Στρατθγικι για ζξυπνθ, διατθριςιμθ και χωρίσ αποκλειςμοφσ 
ανάπτυξθ", COM(2010) 2020 τελικό, 3.3.2010. 

Ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ "Ευρωπαϊκι Διακυβζρνθςθ - Μια Λευκι Βίβλοσ", COM(2001) 428 τελικό - 
Επίςθμθ Εφθμερίδα C 287 τθσ 12.10.2001. 

Ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ "Μια πρωτοβουλία για πρωτοπόρουσ αγορζσ ςτθν Ευρϊπθ" COM(2007) 860 
τελικό, 21.12.2007 

Ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ “Ρλαίςιο ςχετικά με τισ κρατικζσ ενιςχφςεισ για τθν ζρευνα και τθν 
καινοτομία” (2014/C 198/01), 27.6.2014 

Ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ ςτο Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο, το Συμβοφλιο, τθν Ευρωπαϊκι Οικονομικι και 
Κοινωνικι Επιτροπι και τθν Επιτροπι των Ρεριφερειϊν "Στρατθγικι για τισ θλεκτρονικζσ δθμόςιεσ 
ςυμβάςεισ" (COM 2012) 179, 20.4.2012 

ΑΡΟΦΑΣΘ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΛΟΥ "on the conclusion of the Protocol Amending the Agreement on Government 
Procurement" COM(2013) 143 final, 22.3.2013 

Δθμόςιεσ Συμβάςεισ και Ρολιτικι Συνοχισ, Μελζτθ, Γενικι Διεφκυνςθ Εςωτερικϊν 
Ρολιτικϊν/Διαρκρωτικι Ρολιτικι και Ρολιτικι Συνοχισ, 2012 

Ζγγραφο Εργαςίασ των Υπθρεςιϊν τθσ Επιτροπισ  ςχετικά με τθν Αξιολόγθςθ του εκνικοφ  προγράμματοσ 
μεταρρυκμίςεων και του προγράμματοσ ςτακερότθτασ του 2013  

Ζγγραφο εργαςίασ των υπθρεςιϊν τθσ Επιτροπισ “Ευρωπαϊκόσ κϊδικασ βζλτιςτων πρακτικϊν που 
διευκολφνει τθν πρόςβαςθ των ΜΜΕ ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ”, SEC (2008) 2193,25.6.2008 

Ζγγραφο εργαςίασ των Υπθρεςιϊν τθσ Επιτροπισ που ςυνοδεφει τθν Ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ, 
Επιςκόπθςθ τθσ πορείασ τθσ εφαρμογισ των ειδικϊν ανά χϊρα  ςυςτάςεων ανά κράτοσ μζλοσ / 
Επιςκόπθςθ 2014  (SWD 2013 800 Final/2/30-4-2014) 

Εκνικό ςτρατθγικό ςχζδιο κατά τθσ διαφκοράσ, Γενικι Γραμματεία κατά τθσ Διαφκοράσ, 2015 

Ζκκεςθ για τθν “Ανάλυςθ και αξιολόγθςθ των φαινομζνων διαφκοράσ ςτον τομζα των δθμοςίων 
ςυμβάςεων”, YΡΟΜΕΔΛ, Λοφλιοσ 2014 

Ζκκεςθ Ρεπραγμζνων 2014, Ενιαία Ανεξάρτθτθ Αρχι Δθμοςίων Συμβάςεων 

Ζκκεςθ τθσ Επιτροπισ προσ το Συμβοφλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο "EU ANTI-CORRUPTION REPORT" 
(COM 2014) 38 final, 3.2.2014  

ΕΜΘΝΕΥΤΛΚΘ ΑΝΑΚΟΛΝΩΣΘ ΤΘΣ ΕΡΛΤΟΡΘΣ (2006/C 179/02),1.8.2006 

Ευρωπαϊκόσ κϊδικασ βζλτιςτων πρακτικϊν που διευκολφνει τθν πρόςβαςθ των ΜΜΕ ςτισ δθμόςιεσ 
ςυμβάςεισ, SEC(2008) 2193, 25.6.2008 



ΜΕΡΟ Β - ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΗ ΓΙΑ ΣΙ ΔΗΜΟΙΕ ΤΜΒΑΕΙ 2016-2020 

 

 

ΕΝΛΑΛΑ ΑΝΕΞΑΤΘΤΘ ΑΧΘ ΔΘΜΟΣΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Σελίδα 117 

Θ εκνικι ςτρατθγικι κατά τθσ απάτθσ ςτισ διαρκρωτικζσ δράςεισ, Γενικι Γραμματεία Δθμοςίων 
Επενδφςεων ΕΣΡΑ, 2014  

Κανονιςμόσ τθσ Επιτροπισ Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΚ) αρικ. 800/2008 (για τθν κιρυξθ οριςμζνων 
κατθγοριϊν ενιςχφςεων ωσ ςυμβατϊν με τθν κοινι αγορά κατ' εφαρμογι των άρκρων 87 και 88 τθσ 
Συνκικθσ (Γενικόσ κανονιςμόσ απαλλαγισ κατά κατθγορία) 

Μακιματα Συνταγματικοφ Δικαίου, Ανακεωρθμζνθ ζκδοςθ, Ε. Βενιηζλου, Εκδόςεισ Αντ. Ν. Σάκκουλα 
Ακινα- Κομοτθνι 2008  

Μελζτθ: Δθμόςιεσ Συμβάςεισ και Ρολιτικι Συνοχισ, Γενικι Διεφκυνςθ Εςωτερικϊν Ρολιτικϊν / 
Διαρκρωτικι Ρολιτικι και Ρολιτικι Συνοχισ, 2012 

Μζτρθςθ και μείωςθ των διοικθτικϊν βαρϊν ςε 13 κλάδουσ ςτθν Ελλάδα / Τελικι Ζκκεςθ: Δθμόςιεσ 
Συμβάςεισ, ΟΟΣΑ, 2014 

Οδθγόσ για τθν Εκτίμθςθ τθσ Διαχειριςτικισ Λκανότθτασ Δυνθτικϊν Δικαιοφχων ΕΣΡΑ 2014-2020 

Στρατθγικό Σχζδιο για τθν ανάπτυξθ του τομζα τθσ κοινωνικισ επιχειρθματικότθτασ, Υπουργείο Εργαςίασ, 
2013 

Σφςταςθ 96/280/ΕΚ τθσ Επιτροπισ, τθσ 3θσ Απριλίου 1996,ςχετικά με τον οριςμό των μικρομεςαίων 
επιχειριςεων , ΕΕ L 107 τθσ 30.4.1996. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΜΕΡΟ Β - ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΗ ΓΙΑ ΣΙ ΔΗΜΟΙΕ ΤΜΒΑΕΙ 2016-2020 

 

 

ΕΝΛΑΛΑ ΑΝΕΞΑΤΘΤΘ ΑΧΘ ΔΘΜΟΣΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Σελίδα 118 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι - Προϊκθςθ Καινοτομίασ  

 

Ο ρόλοσ των δθμοςίων ςυμβάςεων προμθκειϊν, οι ςυμβάςεισ καινοτόμων λφςεων και οι προεμπορικζσ 
δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ςτο πλαίςιο τθσ καινοτομίασ 

Τθν τελευταία δεκαετία οι Ευρωπαϊκζσ κυβερνιςεισ ζχουν επαναξιολογιςει τθ δυναμικι των βαςιςμζνων 
ςτθ ηιτθςθ εργαλείων των πολιτικϊν προϊκθςθσ των καινοτόμων πρακτικϊν ςτο χϊρο τθσ οικονομίασ. Ο 
χϊροσ των δθμοςίων ςυμβάςεων κεωρείται ωσ ζνασ από τουσ πιο ςθμαντικοφσ τομείσ όςον αφορά τθν 
ενίςχυςθ τθσ ηιτθςθσ για καινοτόμα αγακά και υπθρεςίεσ. Θ ζμπρακτθ υποςτιριξθ, εκ μζρουσ τθσ 
Επιτροπισ, των καινοτόμων πρωτοβουλιϊν μζςω του ςυςτιματοσ των δθμοςίων προμθκειϊν ςυνάδει με 
τθν προςπάκεια δθμιουργίασ των πρωτοπόρων αγορϊν, προωκεί τθν καινοτόμο βιομθχανικι παραγωγι 
και τισ καινοτόμεσ ΜΜΕ και επιχειρεί να ενιςχφςει τθν ανταγωνιςτικότθτα και βιωςιμότθτα των 
Ευρωπαϊκϊν επιχειριςεων. 

Οι δθμόςιεσ ανάγκεσ αποτζλεςαν διαχρονικά παράγοντα ϊκθςθσ τθσ καινοτομίασ ςε πολλοφσ τομείσ, 
όπωσ οι τθλεπικοινωνίεσ, θ ενζργεια, θ υγεία, οι μεταφορζσ, θ αςφάλεια και θ άμυνα. Μζςα ςε ζνα 
ανταγωνιςτικό περιβάλλον να επανεξετάηεται ο ρόλοσ του δθμόςιου τομζα ,όςον αφορά τα οφζλθ από τισ 
καινοτομίεσ και τθν περαιτζρω προϊκθςι τουσ. Τοφτο ζχουν ςε μεγάλο βακμό πραγματοποιιςει οι 
μείηονεσ εμπορικοί εταίροι τθσ ΕΕ - όπωσ οι ΘΡΑ και θ Λαπωνία, όπου θ ανάκεςθ ςυμβάςεων Ζρευνασ & 
Ανάπτυξθσ (Research&Development) για τθν αντιμετϊπιςθ δθμόςιων αναγκϊν για τισ οποίεσ δεν 
υφίςταται λφςθ ςτθν αγορά, χρθςιμοποιείται ωσ ςθμαντικόσ μθχανιςμόσ για τθν τόνωςθ τθσ καινοτομίασ. 
Το εργαλείο που επιτρζπει τθν προϊκθςθ των καινοτόμων εφαρμογϊν μζςω των δθμοςίων ςυμβάςεων 
είναι οι προμικειεσ καινοτόμων λφςεων (PPI) και οι ςτοχευμζνεσ ςτθν προϊκθςθ τθσ Ε&Α προεμπορικζσ 
ςυμβάςεισ (PCP). 

Θ «δθμόςια ςφμβαςθ των καινοτόμων λφςεων” (PPI) ςθμαίνει τθν προμικεια αγακϊν /υπθρεςιϊν, όπου 
οι ςυμβαλλόμενεσ αρχζσ ενεργοφν ωσ “πρωτοπόροσ” πελάτθσ των καινοτόμων αγακϊν/υπθρεςιϊν μθ 
διακζςιμων ςε μεγάλθ κλίμακα με ανάλογθ εμπορικι βάςθ, τα οποία δφνανται να ςυμπεριλαμβάνουν τθν 
εφαρμογι δοκιμϊν προςαρμογισ/πεδίου. Οι PPI επιτρζπουν τθν εφαρμογι και εμπορευματοποίθςθ των 
καινοτόμων λφςεων, υπό τθν ζννοια ότι οι λφςεισ αυτζσ οφείλουν να είναι πρωτοπόρεσ ςτον ςυγκεκριμζνο 
τομζα αγοράσ των προμθκευτϊν ι ςτθν εςωτερικι αγορά τθσ ΕΕ. Οι «καινοτόμεσ λφςεισ» είναι καινοτόμα 
αγακά και υπθρεςίεσ με καλφτερα επίπεδα απόδοςθσ από τα διακζςιμα ςτθν αγορά τα οποία οι 
προμθκευτζσ καλοφνται να προςφζρουν μζςω καινοτόμων παραγωγικϊν διαδικαςιϊν. Ρεριλαμβάνονται 
επίςθσ αγακά και προϊόντα τα οποία ζχουν παρουςιάςει από τεχνολογικισ άποψθσ επιτυχία ςε μικρι 
κλίμακα και ενδεχομζνωσ ζχουν ιδθ περιοριςμζνθσ ζκταςθσ παρουςία ςτθν αγορά, όπου οι παραγωγοί 
αυτϊν δεν ζχουν πετφχει μαηικι παραγωγι και ωσ εκ τοφτου οικονομικά ςυμφζρουςεσ οικονομίεσ 
μεγεκϊν, ϊςτε να αποτελοφν ενδεδειγμζνθ επιλογι τθσ αγοράσ των προμθκευτϊν (αγοραςτϊν εκ μζρουσ 
τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ι του ιδιωτικοφ τομζα).Στθν περίπτωςθ των PPI οι καινοτόμεσ λφςεισ βαςίηονται 
ςε υπάρχουςεσ τεχνολογίεσ που εφαρμόηονται με πρωτοποριακό τρόπο και δεν αφοροφν τθν προμικεια 
μζςω ανάπτυξθσ τθσ Ε&Α (R&D).Οι ςυμβάςεισ καινοτόμων λφςεων αποτελοφν ζνα όργανο πολιτικισ που 
επιχειρεί να επθρεάςει τθν αγορά μζςω τθσ δθμιουργίασ ηιτθςθσ των εν λόγω προϊόντων και υπθρεςιϊν 
επιβάλλοντασ τισ καινοτόμεσ λφςεισ ωσ προχπόκεςθ για τθν παράδοςθ/εκτζλεςθ του τελικοφ 
προϊόντοσ/υπθρεςίασ. Εν προκειμζνω, οι ΑΑ ζχουν τθν δυνατότθτα, αποςκοπϊντασ ςτθν προϊκθςθ τθσ 
καινοτομίασ, να αποτελοφν:1)τον τελικό χριςτθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ προμικειασ (Άμεςεσ/Direct PPI)και ωσ 
εκ τοφτου να κακορίηουν τθν ηιτθςθ και 2)τον καταλφτθ και ςυντονιςτι προσ όφελοσ των τελικϊν χρθςτϊν 
χωρίσ να εντάςςονται οι ίδιεσ (ΑΑ) ςε αυτιν τθν κατθγορία (Catalytic PPI). Σε κάκε περίπτωςθ οι PPIϋs 
προχποκζτουν τθν ςυνεργαςία και τθν διαδραςτικι ενθμζρωςθ/πλθροφόρθςθ μεταξφ των αγοραςτϊν και 
των προμθκευτϊν ωσ βαςικοί παράγοντεσ προϊκθςθσ τθσ καινοτομίασ. 

Θ ζννοια των «προ-εμπορικϊν δθμόςιων ςυμβάςεων», αφορά τθ φάςθ ζρευνασ και ανάπτυξθσ Ε&Α πριν 
από τθν εμπορευματοποίθςθ (διάκεςθ ςτθν αγορά). Με τον όρο «προ-εμπορικζσ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ» 



ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

 

 

επιδιϊκεται να περιγραφεί μια προςζγγιςθ (μζκοδοσ) για τθν προμικεια υπθρεςιϊν Ε&Α που διαφζρει 
από τισ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ «τα οφζλθ προορίηονται αποκλειςτικά για τθν ανακζτουςα αρχι προσ 
χριςθ τθσ κατά τθ διεξαγωγι των εργαςιϊν τθσ, υπό τον όρο ότι θ παρεχόμενθ υπθρεςία ανταμείβεται εξ 
ολοκλιρου από τθν ανακζτουςα αρχι» (ςχ. άρκρο 16 ςτ, Οδθγία/18/ΕΚ, άρκρο 24 ε, Οδθγία /17/ΕΚ) και 
ότι δεν ςυνιςτοφν κρατικι ενίςχυςθ92 

Εν προκειμζνω, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 16 (ςτ) τθσ Οδθγίασ 18/ΕΚ κακϊσ και του άρκρου 
14 τθσ Οδθγίασ 24/ΕΚ οι δθμόςιεσ ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν ζρευνασ και ανάπτυξθσ που καλφπτονται από 
τουσ κωδικοφσ CPV 73000000-2 ζωσ 73120000-9,73300000-5,73420000-2 και 73430000-5 εμπίπτουν ςτο 
πεδίο εφαρμογισ των προαναφερκζντων άρκρων υπό τθν προχπόκεςθ ότι τα προϊόντα (benefits) 
ανικουν αποκλειςτικά ςτθν ανακζτουςα αρχι για ίδια χριςθ κατά τθν άςκθςθ τθσ δραςτθριότθτασ τθσ 
και θ παροχι τθσ υπθρεςίασ αμείβεται εξ ολοκλιρου από τθν ανακζτουςα αρχι. Συναφϊσ, ςυμβάςεισ 
υπθρεςιϊν ζρευνασ και ανάπτυξθσ οι οποίεσ δεν καλφπτονται από τουσ ωσ άνωκεν κωδικοφσ είναι 
δθμόςιεσ ςυμβάςεισ (κατά τθν ζννοια του άρκρου 1,παρ. 2α τθσ Οδθγίασ /18/ΕΚ), οι οποίεσ εκπίπτουν των 
ςυγκεκριμζνων άρκρων των εν λόγω Οδθγιϊν. 

Ειδικότερα, ωσ «προ-εμπορικζσ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ» (PCP), νοοφνται οι δθμόςιεσ ςυμβάςεισ για 
ερευνθτικζσ υπθρεςίεσ και υπθρεςίεσ ανάπτυξθσ ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων 
φορζασ δεν απολαφει όλων των αποτελεςμάτων και οφελϊν τθσ ςφμβαςθσ για τον ίδιο για χριςθ κατά 
τθν άςκθςθ τθσ δραςτθριότθτάσ του, αλλά τα μοιράηεται με τουσ παρόχουσ υπό τουσ όρουσ τθσ αγοράσ 
(Ρλαίςιο ςχετικά με τισ κρατικζσ ενιςχφςεισ για τθν ζρευνα και ανάπτυξθ και τθν καινοτομία, 2014/C 
198/01). Θ ςφμβαςθ, το αντικείμενο τθσ οποίασ εμπίπτει ςε μία ι περιςςότερεσ κατθγορίεσ ζρευνασ και 
ανάπτυξθσ , πρζπει να είναι περιοριςμζνθσ διάρκειασ και μπορεί να περιλαμβάνει τθν ανάπτυξθ 
πρωτοτφπων ι περιοριςμζνων ποςοτιτων των πρϊτων προϊόντων ι υπθρεςιϊν. Θ αγορά εμπορικϊν 
ποςοτιτων προϊόντων ι υπθρεςιϊν δεν αποτελεί αντικείμενο τθσ ίδιασ ςφμβαςθσ. 

Το πεδίο εφαρμογισ αφορά αποκλειςτικά υπθρεςίεσ Ε&Α και όχι προμικειεσ και ζργα: θ Ε&Α μπορεί να 
καλφπτει δραςτθριότθτεσ όπωσ θ διερεφνθςθ λφςεων και ο ςχεδιαςμόσ, θ καταςκευι πρωτοτφπου ζωσ 
τθν ανάπτυξθ περιοριςμζνου όγκου αρχικϊν προϊόντων ι υπθρεςιϊν υπό μορφι δοκιμαςτικισ ςειράσ 
(solution exploration,prototype “construction”,development of limited volume). Στθν Ε&Α δεν 
περιλαμβάνονται δραςτθριότθτεσ εμπορικισ ανάπτυξθσ, όπωσ θ ποςοτικι παραγωγι, ο εφοδιαςμόσ για 
τθν κακιζρωςθ εμπορικισ βιωςιμότθτασ ι για τθν ανάκτθςθ δαπανϊν Ε&Α, θ ολοκλιρωςθ/ζνταξθ 
προϊόντων, θ μεμονωμζνθ προςαρμογι και βακμιαίεσ προςαρμογζσ και βελτιϊςεισ υφιςταμζνων 
προϊόντων ι διεργαςιϊν. Επιπλζον, λόγω του ενυπάρχοντοσ ρίςκου ςτον τομζα Ε&Α, κυρίωσ λόγω 
κατακερματιςμοφ τθσ αγοράσ βάςει δυνατότθτασ προϊκθςθσ, τθσ οικονομοτεχνικισ βιωςιμότθτασ και τθσ 
χρθματοδοτικισ διακεςιμότθτασ, θ τεχνολογικά επαρκισ πρόταςθ/παραγόμενθ αξία δεν κακιςτά 
απαραίτθτα επιτυχθμζνθ τθν αποτίμθςθ του εγχειριματοσ: 

θ ανάπτυξθ μιασ λειτουργικισ ςειράσ δεν αποτελεί απαραίτθτα διαςφάλιςθ ανάκεςθσ τθσ επαγόμενθσ 
ςφμβαςθσ που αφορά τθν μαηικι παραγωγι (εμπορευματοποίθςθ).Συναφϊσ, θ προεμπορικι προμικεια 
επιτρζπει ςτον τελικό αγοραςτι, (Lead tendering authority-CPB ι contracting authority) να αξιολογιςει τισ 
εναλλακτικζσ λφςεισ πριν τθ ςυμβατικι δζςμευςθ τθσ εμπορικισ εφαρμογισ.  

Ειδικότερα, οι προ-εμπορικζσ ςυμβάςεισ (ςτο ςφνολο τθσ διαδικαςίασ) αποτελοφνται από προμικεια 
υπθρεςιϊν Ε&Α με καταμεριςμό κινδφνων - οφελϊν υπό όρουσ αγοράσ και όπου ομάδα εταιρειϊν 
επινοοφν υπό ςυνκικεσ ανταγωνιςμοφ νζεσ λφςεισ για μεςο-μακροπρόκεςμεσ ανάγκεσ του δθμοςίου 
τομζα. Οι ανάγκεσ είναι τόςο τεχνολογικά απαιτθτικζσ και προθγμζνεσ ςε ςχζςθ με αυτά που μπορεί να 
προςφζρει θ αγορά ϊςτε είτε δεν υφίςταται ακόμα εμπορικά ςτακερι λφςθ, είτε οι υπάρχουςεσ λφςεισ 
παρουςιάηουν ελλείψεισ που απαιτοφν νζα Ε&Α. Με τθν κατανομι οφελϊν και κινδφνων Ε&Α μεταξφ 
αγοραςτϊν του δθμοςίου και επιχειριςεων κατά τρόπο ϊςτε να ενκαρρυνκεί ευρφτερθ 
εμπορευματοποίθςθ και αφομοίωςθ των αποτελεςμάτων τθσ Ε&Α, δθμιουργοφνται ευνοϊκότερεσ 
ςυνκικεσ, ωσ προσ το χρόνο διάκεςθσ ςτθν αγορά, επιτρζποντασ ςτον δθμόςιο τομζα ταχφτερθ ειςαγωγι 
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καινοτομιϊν και εξαςφαλίηοντασ ςτον κλάδο τθν πρωτοπορία ςτθν εκμετάλλευςθ νζων δυναμικϊν 
αγορϊν. 

Επιςθμαίνεται, ότι θ μζκοδοσ, (προεμπορικι διαδικαςία/εμπορικι διαδικαςία βάςει ΣΔΣ του ΡΟΕ), 
οφείλει να ςυμβαδίηει με το νομικό πλαίςιο. Ειδικότερα, ιδιαίτερθ ςθμαςία ενζχει θ τιρθςθ τθσ 
νομοκεςίασ περί κρατικϊν ενιςχφςεων (State aid element exclusion) και o μεριςμόσ του ρίςκου και των 
οφελϊν (ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ αγοράσ και τισ αρχζσ τθσ ΕΕ). Οι γενικζσ αρχζσ τθσ Ζνωςθσ πρζπει 
να λθφκοφν υπόψιν, ειδικότερα το Άρκρο 28 (ελεφκερθ μετακίνθςθ αγακϊν), το Άρκρο 43 (δικαίωμα 
ςφςταςθσ),το Άρκρο 49 (ελευκερία παροχισ υπθρεςιϊν) ,όπωσ και των Αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ, τθσ 
αμερολθψίασ, τθσ διαφάνειασ, τθσ αναλογικότθτασ και τθσ αμοιβαίασ αναγνϊριςθσ.  

 

Αποκλειςτικι ανάπτυξθ ωσ παρελκυςτικόσ παράγοντασ 

Με τον όρο «αποκλειςτικι ανάπτυξθ» νοοφνται οι δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ερευνθτικϊν υπθρεςιϊν και 
υπθρεςιϊν ανάπτυξθσ των οποίων όλα τα οφζλθ απολαμβάνει αποκλειςτικά θ ανακζτουςα αρχι ι ο 
ανακζτων φορζασ και τα οποία αυτι/αυτόσ μπορεί να χρθςιμοποιιςει κατά τθν άςκθςθ τθσ 
δραςτθριότθτάσ τθσ/του, εφόςον εξαςφαλίηει πλιρωσ αμοιβι για αυτζσ. Αποκλειςτικι ανάπτυξθ ςθμαίνει 
ότι ο αγοραςτισ του δθμοςίου δεςμεφει το ςφνολο των αποτελεςμάτων και των οφελϊν από τθν 
ανάπτυξθ (ςυμπεριλαμβανομζνων των δικαιωμάτων διανοθτικισ ιδιοκτθςίασ ι IPR) αποκλειςτικά για δικι 
του χριςθ. Τα δικαιϊματα διανοθτικισ ιδιοκτθςίασ (Intellectual Property Rights),ωσ ζννοια των Οδθγιϊν 
2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ που βρίςκονται ςτθ διαδικαςία ενςωμάτωςθσ ςτθν εςωτερικι ζννομθ τάξθ, 
περιλαμβάνουν τόςο τθν πνευματικι ιδιοκτθςία όςο και τα δικαιϊματα βιομθχανικισ ιδιοκτθςίασ και 
καταλαμβάνουν περαιτζρω τα εμπορικά, τεχνικά και βιομθχανικά απόρρθτα των οικονομικϊν φορζων 
που ςυμμετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Μζχρι ςιμερα, οι εταιρείεσ που 
ζχουν αναπτφξει τθν υπθρεςία/το προϊόν δεν μποροφν ςτθ ςυνζχεια να τα χρθςιμοποιιςουν περαιτζρω 
για άλλουσ δυνθτικοφσ πελάτεσ93. Αυτι θ προοπτικι οδθγεί ςτα κάτωκι προβλιματα: 

1) Κατακερματιςμόσ τθσ αγοράσ : Εάν διαφορετικοί αγοραςτζσ του δθμοςίου ςτον ίδιο τομζα αναπτφξουν 
τισ δικζσ τουσ λφςεισ για παρεμφερι προβλιματα χωρίσ εκατζρωκεν κοινοποίθςθ πλθροφοριϊν, 
αναπτφςςεται πλικοσ λφςεων, υφίςταται κακοδιαχείριςθ πόρων και εφαρμόηονται αποςπαςματικζσ, 
περιοριςμζνθσ εμβζλειασ και μθ ςυμβατζσ λφςεισ, οι οποίεσ είναι δφςκολο να οδθγιςουν ςε ςυνζργειεσ 
των διαφόρων τεχνολογικϊν παρεμβάςεων και επενδυτικϊν ςχθμάτων. 

2) Χρθματοοικονομικοί φραγμοί για τθν ανάκεςθ ςυμβάςεων ανταγωνιηομζνων λφςεων: Εφόςον μπορεί 
να προκφψει λφςθ από διάφορεσ τεχνολογίεσ και δυνατότθτεσ ςχεδιαςμοφ, το υψθλό κόςτοσ τθσ 
αποκλειςτικισ ανάπτυξθσ κακιςτά απρόςιτθ τθν ανάκεςθ ςυμβάςεων ανταγωνιηομζνων λφςεων από 
ςειρά εταιρειϊν. Τοφτο μπορεί να ζχει ωσ αποτζλεςμα τθ δζςμευςθ των αγοραςτϊν του δθμοςίου από 
ζναν προμθκευτι94  

3) Ρεριοριςμζνεσ ευκαιρίεσ για επεξεργαςία περιςςότερο καινοτομικϊν λφςεων : Θ αποκλειςτικι 
ανάπτυξθ δεν αποφζρει ςτον αγοραςτι του δθμοςίου μόνο το ςφνολο των οφελϊν τθσ Ε&Α αλλά και το 
ςφνολο των ςχετικϊν κινδφνων τθσ. Ωσ αποτζλεςμα, οι αγοραςτζσ του δθμοςίου τείνουν να εςτιάηουν 
ςτθν ανάπτυξθ λφςεων που βρίςκονται κοντά ςτθ διάκεςθ ςτθν αγορά και χάνουν τισ ευκαιρίεσ που 
παρζχει θ ανάπτυξθ περιςςότερο καινοτόμων λφςεων που κα μποροφςαν δυνθτικά να είναι οικονομικά 
αποδοτικότερεσ για τον δθμόςιο τομζα. 

 

Ρροτεινόμενεσ Λφςεισ 

1. Καταμεριςμόσ κινδφνων – οφελϊν ςφμφωνα με τισ ςυνκικεσ τθσ αγοράσ/Διαδικαςία ςυνεταιριςμοφ 
καινοτομίασ 
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Σε αυτιν τθν περίπτωςθ θ δθμόςια αρχι που προμθκεφεται τελικά (ολοκλθρωμζνα) προϊόντα, μζςω των 
καινοτόμων διαδικαςιϊν παραγωγισ μοιράηεται με τισ ςυμμετζχουςεσ ςτθ ςφμβαςθ εταιρείεσ ςε τιμζσ 
αγοράσ τα οφζλθ και το ρίςκο, αναφορικά με τα δικαιϊματα ιδιοκτθςίασ IPR ωσ παρεπόμενο “υποπροϊόν” 
τθσ διαδικαςίασ Ε&Α, ζτςι ϊςτε και οι δφο πλευρζσ να επιδιϊξουν τθ διάχυςθ και αφομοίωςθ των 
πρωτοπόρων τεχνολογικά λφςεων. Θ εκχϊρθςθ των δικαιωμάτων διανοθτικισ ιδιοκτθςίασ πρζπει να 
λάβει χϊρα ζτςι ϊςτε να μθν ςυνεπάγεται για τισ εταιρείεσ οποιαδιποτε μορφι ακζμιτου 
πλεονεκτιματοσ μελλοντικά και ότι το Δθμόςιο ζχει εξαςφαλιςμζνθ πρόςβαςθ ςε ανταγωνιςτικι αλυςίδα 
εφοδιαςμοφ (ζκδοςθ αδειϊν IPR ςε τρίτουσ υπό τουσ κανόνεσ τθσ αγοράσ,δωρεάν άδειασ για εςωτερικι 
χριςθ των ωφελειϊν που απορρζουν από τθν Ε&Α ) Τα οφζλθ τθσ Ε&Α, τα οποία μερίηονται με τισ 
ςυμμετζχουςεσ εταιρείεσ, πρζπει να ςυνεπάγονται αποηθμίωςθ για τον “αγοραςτι” ςε τιμζσ αγοράσ. Ο 
επιμεριςμόσ των αποτελεςμάτων (“benefits”,του αρκ. 14, 2014/24/ΕΕ),τθσ Ε&Α ανάμεςα ςτο Δθμόςιο και 
τον κλάδο εκτόσ τθσ προεμπορικισ ςφμβαςθσ μπορεί να γίνει μζςω ευρείασ δθμοςίευςθσ των 
αποτελεςμάτων κατόπιν ολοκλιρωςθσ τθσ προεμπορικισ ςφμβαςθσ ι/και ςυμμετοχισ ςε φορείσ 
τυποποίθςθσ, ζτςι ϊςτε να επιτρζπεται ςε άλλουσ ενδιαφερόμενουσ να αναπαραγάγουν τα αποτελζςματα 
τθσ Ε&Α(COM ,2007- 799 τελικό, ςελ. 7).  

2. Ανταγωνιςτικι ανάπτυξθ ςε φάςεισ 

Ρροβλζπεται θ με διαφανι τρόπο πρόςκλθςθ εταιρειϊν για τθν παράλλθλα ανταγωνιςτικι ανάπτυξθ των 
βζλτιςτων λφςεων για τθν αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ. Μζςω τθσ ςφγκριςθσ των κετικϊν και 
αρνθτικϊν ςτοιχείων ςφμφωνα με τθν οποία αντιπαρακζτονται οι λειτουργικζσ ανάγκεσ και οι απαιτιςεισ 
απόδοςθσ με τισ δυνατότθτεσ των νζων διακζςιμων λφςεων, επιτυγχάνεται θ καλφτερθ προςαρμογι ςτισ 
προκθρυςςόμενεσ ανάγκεσ. Επιδιϊκεται μζςω τθσ εναλλαξιμότθτασ μεταξφ των διακζςιμων λφςεων να 
αποφευχκεί ο κίνδυνοσ πρόςκετθσ επιβάρυνςθσ λόγω προςαρμογισ τθσ τελικισ λφςθσ με πρότυπα που 
κα κακοριςτοφν αργότερα, και θ ςυνεργαςία με 2 τουλάχιςτον εταιρείεσ όπωσ διαςφαλιςκεί θ μελλοντικι 
ανταγωνιςτικι αγορά. 

3. Διαχωριςμόσ τθσ φάςθσ Ε&Α από τθ μαηικι εμπορικι διάκεςθ τελικϊν προϊόντων 

Το γεγονόσ ότι μια εταιρεία ζχει πραγματοποιιςει τθν Ε&Α και ζχει αναπτφξει λειτουργικι ςειρά δοκιμϊν 
δεν αποτελεί εγγφθςθ για τθν εξαςφάλιςθ επακόλουκθσ ςφμβαςθσ για μαηικι παράδοςθ, λόγω του ότι θ 
τεχνολογικι επιτυχία δεν είναι πάντα εξαςφαλιςμζνθ. 

Οι προ-εμπορικζσ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ςυνιςτοφν προετοιμαςία που επιτρζπει ςτουσ αγοραςτζσ του 
δθμοςίου να περιορίηουν τουσ τεχνολογικοφσ κινδφνουσ Ε&Α δυνθτικϊν εναλλακτικϊν λφςεων προτοφ 
αναλάβουν τθ δζςμευςθ για προμικεια ενόσ εμπορικοφ προϊόντοσ ςε μεγάλθ κλίμακα 

Θ διάκριςθ από τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ για εμπορικι ειςαγωγι παρζχει τθ δυνατότθτα ςτισ προ-
εμπορικζσ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ να επικεντρϊνουν ςτθν απόκτθςθ των απαιτοφμενων γνϊςεων για τον 
προςδιοριςμό τθσ «βζλτιςτθσ» δυνατισ λφςθσ που μπορεί να προςφζρει θ αγορά κατά τθ ςτιγμι τθσ 
ειςαγωγισ ςε εμπορικι κλίμακα, χωρίσ αυτό να καταλιγει ςε μονόπλευρθ κρατικι ενίςχυςθ υπζρ του 
κλάδου95  

 

Β. Εφαρμογι καινοτόμων προμθκειϊν και διαμόρφωςθ καλϊν πρακτικϊν 

Θ επιτυχθμζνθ ζκβαςθ των διαδικαςιϊν που αφοροφν τισ ςυμβάςεισ PPI και PCP εναπόκειται εν μζρθ από 
μια ςειρά προκαταρκτικϊν κυρίωσ ενεργειϊν όπωσ: 

 Εκτίμθςθ αναγκϊν εκ μζρουσ των ΑΑ με ςκοπό τθν αναγνϊριςθ και ςυγκεντρωτικι αξιολόγθςθ 

 Κακοριςμόσ δυνατοτιτων και ςχθματιςμόσ επιχειρθςιακϊν ικανοτιτων (κατάρτιςθ, διαβουλεφςεισ, 
ανκρϊπινο δυναμικό) 

 Συντονιςμόσ μεταξφ των ΑΑ 

 Διαβοφλευςθ με φορείσ τθσ αγοράσ (δυνθτικοφσ αναδόχουσ) με ςκοπό τθν εκτίμθςθ των 
τεχνολογικϊν περιοριςμϊν και δυνατοτιτων εφαρμογισ καινοτόμων λφςεων  
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 Ανάπτυξθ προδιαγραφϊν με τζτοιο τρόπο ϊςτε διαςφαλιςκεί θ καλφτερθ δυνατι ανταπόκριςθ εκ 
μζρουσ των οικονομικϊν φορζων 

 Διαχείριςθ και επιμεριςμόσ ρίςκου 

 Διαςφνδεςθ μεταξφ PPI και PCP με ςκοπό τθν ενίςχυςθ τθσ δυνατότθτασ εμπορικοποίθςθσ των 
αποτελεςμάτων Ε&Α. 

 

PPIs-Ρροτεινόμενεσ ενζργειεσ 

 Οι ΑΑ οφείλουν να αποφεφγουν τθν χριςθ κριτθρίων ανάκεςθσ βαςιςμζνα ςε δυςανάλογεσ 
απαιτιςεισ ςυμμετοχισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ 

 Οι ΑΑ πρζπει να χρθςιμοποιιςουν προδιαγραφζσ λειτουργικότθτασ και απόδοςθσ χωρίσ να 
καταδεικνφουν ςε ςυγκεκριμζνεσ προςεγγίςεισ, όςον αφορά τθν υλοποίθςθ του ςυμβατικοφ 
αντικειμζνου. 

 Αξιολόγθςθ των προςφορϊν πρζπει να βαςίηεται ςτο κριτιριο καλφτερθσ απόδοςθσ/κόςτουσ και όχι 
ςτθ χαμθλότερθ τιμι. 

 Μεριςμόσ δικαιωμάτων και υποχρεϊςεων ανάμεςα ςτισ ΑΑ (προμθκευτζσ) και τουσ παρόχουσ 
καινοτόμων λφςεων πρζπει να ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν διακιρυξθ του ζργου. Τα IPR δικαιϊματα 
εκμετάλλευςθσ πρζπει να αποδίδονται ςτα μζρθ που τα παράγουν, (εξαιρείται θ περίπτωςθ 
αδυναμίασ εκμετάλλευςθσ μετά τθν πάροδο εφλογου χρονικοφ διαςτιματοσ). 

 Οι δυνθτικοί πάροχοι καινοτόμων λφςεων ςτα πλαίςια ςφμβαςθσ PPI δεν μποροφν να είναι τελικοί 
δικαιοφχοι κατά τθ διάρκεια ςχεδιαςμοφ ι υλοποίθςθσ τθσ εν λόγω ςφμβαςθσ96 

 Ρροετοιμαςία τθσ διακιρυξθσ PPI μζςω ανοιχτοφ διαλόγου με δυνθτικοφσ προςφζροντεσ και τελικοφσ 
χριςτεσ με ςκοπό τον κακοριςμό των αναγκϊν και των τελευταίων τεχνολογικϊν εξελίξεων. 

 Επάρκεια δθμοςιότθτασ διακθρφξεων και πρότερων κοινοποιιςεων 

 

PCPs-Ρροτεινόμενεσ ενζργειεσ 

 Διαδικαςία διαβοφλευςθσ με προςφζροντεσ και χριςτεσ με ςκοπό τθν καλφτερθ 
ρφκμιςθ/προςδιοριςμό των προδιαγραφϊν, ζτςι ϊςτε το χάςμα ανάμεςα ςτισ τεχνολογικζσ 
καινοτομίεσ και τισ ανάγκεσ προμθκειϊν να τεκμθριϊνει τθν ανάγκθ παροχισ υπθρεςιϊν Ε&Α . 

 Θ προκιρυξθ PCP πρζπει να περιζχει πλθροφορίεσ για τον αρικμό των παρόχων που κα 
επιλεγοφν(τουλάχιςτον 2),τον αρικμό των φάςεων ,τθν διάρκεια, τον προχπολογιςμό για τθν κάκε 
φάςθ ιτοι, τον κφκλο ηωισ τθσ ςχεδιαηόμενθσ λφςθσ, τθσ διαδικαςίασ ανάπτυξθσ πρωτότυπου και τθσ 
αρχικισ ανάπτυξθσ ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ ςειράσ δοκιμϊν ενόσ περιοριςμζνου όγκου 
αγακϊν/υπθρεςιϊν. 

 Οι ΑΑ δφνανται να τθριςουν τθν αναλογικότθτα των κριτθρίων επιλογισ (ελάχιςτοσ κφκλοσ εργαςιϊν, 
αναφορζσ/ςυςτάςεισ προθγοφμενων πελατϊν) και να χρθςιμοποιιςουν προδιαγραφζσ 
λειτουργικότθτασ και απόδοςθσ χωρίσ να καταδεικνφουν ςε ςυγκεκριμζνεσ προςεγγίςεισ, όςον 
αφορά ςτθν υλοποίθςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου. 

 Θ αξιολόγθςθ των προςφορϊν πρζπει να βαςίηεται ςτο κριτιριο καλφτερθσ απόδοςθσ/κόςτουσ και 
όχι ςτθ χαμθλότερθ τιμι. Ο επιμεριςμόσ των δικαιωμάτων και υποχρεϊςεων που απορρζουν κα 
αναφζρεται ςτθν πρόςκλθςθ υποβολισ προςφορϊν και θ διαδικαςία κα γίνεται με δίκαιο και 
διαφανι τρόπο με το τελικό τίμθμα να μθν αντίκειται ςτθν ορκι αποτίμθςθ από τουσ παράγοντεσ τθσ 
αγοράσ. 

 Θ προεμπορικι ςφμβαςθ κα λάβει τθν μορφι μίασ ςυμφωνίασ πλαίςιο που κα καλφπτει όλεσ τισ 
φάςεισ ανάπτυξθσ χωρίσ να προβλζπεται επαναδιαπραγμάτευςθ φςτερα από τθν ανάκεςθ τθσ 
(επιμζρουσ) ςφμβαςθσ. Ειδικότερα, θ ςυμφωνία πλαίςιο κα εμπεριζχει πλθροφορίεσ για τθν 
μελλοντικι διαδικαςία υλοποίθςθσ των διαφορετικϊν φάςεων ανάπτυξθσ μζςω διακριτϊν 
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ςυμβάςεων, όπωσ επίςθσ και τα κριτιρια ανάκεςθσ και ειδικά βάρθ που κα ιςχφςουν μετά το πζρασ 
των πρϊτων 2 φάςεων (solution design,prototype development phases). 

 Τα IPR δικαιϊματα ανικουν ςτον πάροχο τθσ καινοτόμου λφςθσ ενϊ οι ΑΑ κατζχουν δικαιϊματα 
πρόςβαςθσ ςτθν παρεχόμενθ λφςθ για ιδία χριςθ. Οι αγοραςτζσ εκ μζρουσ τθσ Διοίκθςθσ κα ζχουν 
το δικαίωμα να αποδϊςουν οι ίδιοι ι οι προμθκευτζσ (παραγωγοί) άδειεσ χριςθσ (μθ αποκλειςτικζσ) 
ςε τρίτα μζρθ (οικονομικζσ οντότθτεσ), ζτςι ϊςτε να εκμεταλλευτοφν τα αποτελζςματα τθσ Ε&Α υπό 
δίκαιεσ ςυνκικεσ τθσ αγοράσ χωρίσ το δικαίωμα περαιτζρω αδειοδότθςθσ ςε άλλα μζρθ. Ρρζπει να 
προβλεφκεί ριτρα ανάκλθςθσ /απόδοςθσ τθσ ιδιοκτθςίασ ςτθν ΑΑ μετά τθν χωρίσ εμπορικι 
εκμετάλλευςθ πάροδο του χρόνου ι ςε περίπτωςθ χριςθσ των αποτελεςμάτων με αποτζλεςμα των 
βλάβθ του δθμόςιου ςυμφζροντοσ. 

 Ρροςικουςα αποηθμίωςθ ςφμφωνα με τισ ςυνκικεσ τθσ αγοράσ και κατϋαναλογία με τθν κεωρθτικά 
δίκαιθ αποηθμίωςθ, λόγω αποκλειςτικισ ανάπτυξθσ και κατοχισ IPR δικαιωμάτων εκ μζρουσ του 
παρόχου καινοτόμου λφςθσ (ευκαιρίεσ εμπορευματοποίθςθσ). Θ οικονομικι αποηθμίωςθ ςε ςχζςθ με 
το κόςτοσ αποκλειςτικισ ανάπτυξθσ πρζπει να αντανακλά τθν δίκαιθ (αγοραία) τιμι των οφελϊν και 
των αναλθφκζντων ρίςκων από τον πάροχο (developer).Σε περίπτωςθ μεριςμοφ των δικαιωμάτων 
διανοθτικισ ιδιοκτθςίασ τα οφζλθ πρζπει να αντιπροςωπεφουν τισ δυνατότθτεσ 
εμπορευματοποίθςθσ λόγω του δικαιϊματοσ εκμετάλλευςθσ των IPR's εκ μζρουσ του παρόχου. Το 
αναλθφκζν ρίςκο ςυνδιακυμαίνεται με τθν δυνατότθτα ειςχϊρθςθσ ςτθν αγορά και τον βακμό 
εμπορευματοποίθςθσ του τελικοφ προϊόντοσ εν μζςω ςυνκθκϊν αυξθμζνθσ μεταβλθτότθτασ.  

 Θ ςφμβαςθ PCP αναλαμβάνει τθ μορφι ςυμφωνίασ πλαιςίου καλφπτοντασ όλεσ τισ φάςεισ ανάπτυξθσ 
(περιλαμβάνει πλθροφορίεσ για τθν υλοποίθςθ των μελλοντικϊν διαδικαςιϊν μζςω διακριτϊν 
ςυμβάςεων κακϊσ και τθ διάρκρωςθ των ενδιάμεςων αξιολογιςεων φςτερα από το πζρασ των 2 
πρϊτων φάςεων(solution design,prototype development) 

 

Ρρομθκευτζσ και προβλιματα προςαρμογισ 

Θ ενιςχυμζνθ παρουςία και θ αποδοχι των ςυμβάςεων καινοτόμων λφςεων και των προεμπορικϊν 
ςυμβάςεων ςτο χϊρο των δθμοςίων διαγωνιςμϊν, εναπόκειται ςτθν δυνατότθτα των προμθκευτϊν να 
αντεπεξζλκουν ςε μια ςειρά κεμάτων που ανακφπτουν αναφορικά με τθν ενςωμάτωςθ των ςχετικϊν 
πολιτικϊν και επιμζρουσ ςτόχων ςτισ εν λόγω διαδικαςίεσ ,όπωσ αυτζσ προκρίνονται ςτο πλαίςιο τθσ 
εναρμόνιςθσ του εςωτερικοφ δικαίου με τισ νζεσ Οδθγίεσ τθσ Ζνωςθσ.  

Τα βαςικά προβλιματα που οι προμθκευτζσ / πάροχοι καινοτόμων λφςεων καλοφνται να αντιμετωπίςουν 
είναι τα κάτωκι: 

α) διόγκωςθ του διοικθτικοφ κόςτουσ τόςο κατά τθν διαδικαςία υποβολισ και αξιολόγθςθσ προςφορϊν, 
όςο και κατά τθν εκτζλεςθ του “ζργου”, λόγω του ότι ο προμθκευτισ αντιμετωπίηει ςειρά νζων 
απαιτιςεων που οφείλει να πλθρϊςει, όπωσ ζγγραφα τεκμθρίωςθσ των διαδικαςιϊν παραγωγισ ανά 
διακριτι φάςθ, διαδικαςίεσ επαλικευςθσ κακ όλο το μικοσ τθσ παραγωγικισ “αλυςίδασ”, ευελιξία 
ενεργειϊν και οικονομοτεχνικϊν αποφάςεων με δφςκολα προςδιορίςιμο κόςτοσ, ανάγκθ εποπτείασ από 
ανεξάρτθτουσ φορείσ, καταγραφισ τεχνολογικϊν εξελίξεων κλπ  

β) ανομοιογζνεια λόγω εμπλεκόμενων διαδικαςιϊν και απαιτιςεων. Οι ΑΑ μποροφν να επιβάλουν 
διαφορετικζσ απαιτιςεισ και διαδικαςίεσ λόγω του διαφορετικοφ όγκου τθσ παραγόμενθσ ποςότθτασ και 
τθσ διαφοροποίθςθσ των κατθγοριϊν προϊόντων, απαιτϊντασ διακριτζσ -τεχνικοφ επιπζδου- εφαρμογζσ, 
ζτςι ϊςτε να εξυπθρετθκοφν πλιρωσ όλεσ οι πικανζσ μορφζσ ενόσ τελικοφ προϊόντοσ /υπθρεςίασ βάςει 
παραμετροποίθςθσ (διαφορετικζσ μορφζσ του ίδιου αγακοφ).Θ εναρμόνιςθ του κανονιςτικοφ πλαιςίου 
και θ τυποποίθςθ -ςτο βακμό του δυνατοφ- των διαφορετικϊν προςεγγίςεων αναφορικά με τισ 
καινοτόμεσ δράςεισ, ζτςι ϊςτε να ικανοποιθκοφν οι βαςικζσ προτεραιότθτεσ και πολιτικζσ ,πρζπει να 
λθφκεί υπόψθ λόγω του παρεπόμενου κόςτουσ για τον πάροχο. 

γ) θ ςτακερότθτα των μακροχρόνιων πολιτικϊν και ςχεδιαςμοφ επθρεάηει τθν ικανότθτα των 
προμθκευτϊν να αντεπεξζλκουν ςτισ ςυχνζσ αλλαγζσ των απαιτιςεων και των προτφπων. Θ 
προςαρμοςτικότθτα των προμθκευτϊν δοκιμάηεται λόγω του απαιτοφμενου χρόνου προςαρμογισ ςτισ 
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νζεσ ςυνκικεσ παραγωγισ και θ βιωςιμότθτα των μακροπρόκεςμων επενδυτικϊν ςχθμάτων ςτισ νζεσ 
τεχνολογίεσ τίκεται εν αμφιβόλω λόγω του αναλθφκζντοσ ρίςκου. 

δ) Ζλλειψθ εξειδικευμζνθσ τεχνογνωςίασ του προςωπικοφ ιδιαίτερα ςε καινοτόμα προϊόντα και 
υπθρεςίεσ. Θ ικανότθτα ενςωμάτωςθσ καινοτόμων χαρακτθριςτικϊν ςτισ προςφορζσ των υποψθφίων 
προμθκευτϊν χριηει κατευκυντιριων γραμμϊν και επάρκειασ γνϊςθσ μζςω τθσ κατάρτιςθσ. Θ παροχι 
εναλλακτικϊν προτάςεων, θ χρθςιμοποίθςθ του κριτθρίου διάρκειασ κφκλου ηωισ και θ διαχείριςθ των 
διαφορετικϊν φάςεων ανάπτυξθσ, απαιτεί βακιά γνϊςθ των ιδιαιτεροτιτων και των εξελικτικϊν 
διαδικαςιϊν του τελικοφ προϊόντοσ. 

 

Ρροτεινόμενεσ καλζσ πρακτικζσ 

Θ εφαρμογι του κανονιςτικοφ πλαιςίου που διζπει το χϊρο των δθμόςιων προμθκειϊν ςε ςυνδυαςμό με 
τθ ευελιξία που προβλζπει θ εφαρμογι των πρόςφατων Οδθγιϊν προςφζρει περιςςότερεσ ευκαιρίεσ ςτθ 
Δθμόςια Διοίκθςθ να προωκιςει τισ καινοτόμεσ τεχνολογικά πρακτικζσ97, προϊόντα και υπθρεςίεσ ωσ 
οικονομικά βιϊςιμεσ επιλογζσ. Ραρά ταφτα, τα βαςικά εμπόδια που προκφπτουν ςυνζχονται όχι τόςο με 
το κεςμικό πλαίςιο και τθν προςικουςα εφαρμογι του αλλά κυρίωσ απορρζουν από το επίπεδο 
οργανωτικισ επάρκειασ, τθν πρακτικι εμπειρία, τθν δυνατότθτα ςυνεργαςίασ, τον κεντρικό ςχεδιαςμό 
εξυπθρζτθςθσ των δθμόςιων αναγκϊν, των δθμοςιονομικϊν επιταγϊν και τθσ ενςωμάτωςθσ ςτθ 
ςτρατθγικι των μελλοντικϊν τεχνολογικϊν εξελίξεων. Λδιαίτερθσ ςθμαςίασ ζχει θ ικανότθτα ζγκαιρθσ 
εφαρμογισ από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ των χρθςτϊν πρακτικϊν που αφοροφν το χϊρο των δθμοςίων 
ςυμβάςεων τόςο ςε Εκνικό όςο και ςε τοπικό επίπεδο. Στο πλαίςιο υιοκζτθςθσ γενικϊν πρακτικϊν 
προτείνονται τα κάτωκι: 

 Κακοριςμόσ πολιτικισ μζςω διαβοφλευςθσ ,πλθροφόρθςθσ και οργανωτικισ επάρκειασ. 

 Συμμετοχι των κατάλλθλων μερϊν ςτισ διαδικαςίεσ για τον κακοριςμό των προδιαγραφϊν, 
διαδικαςίασ και προγράμματοσ κατάρτιςθσ, οργανωτικισ κουλτοφρασ. Σχεδιαςμόσ κινιτρων με ςκοπό 
τθν υλοποίθςθ καινοτόμων λφςεων. 

 Αποφυγι οριςμοφ τθσ λφςθσ εκ των προτζρων. Συμμετοχι τθσ αγοράσ για τον κακοριςμό των δυνατϊν 
επιλογϊν και του εφικτοφ. 

 Κακοριςμόσ κριτθρίων κόςτουσ και ποιότθτασ που ικανοποιοφν τισ καινοτόμεσ πτυχζσ τθσ 
προτεινόμενθσ λφςθσ. 

 Εκτεταμζνθ χριςθ των θλεκτρονικϊν μζςων για να εξαςφαλιςκεί θ αποτελεςματικότθτα και θ 
επάρκεια πλθροφόρθςθσ των εμπλεκόμενων φορζων, αναφορικά με μακροπρόκεςμεσ ανάγκεσ και 
ςχεδιαςμό 

 Αναγνϊριςθ και χειριςμόσ ρίςκου με κατάλλθλο ςχεδιαςμό, αποςκοπϊντασ ςτο μετριαςμό του 
κινδφνου και το ςχεδιαςμό εναλλακτικϊν επιλογϊν (αλλαγι πολιτικισ, διάχυςθ ρίςκου των ςταδίων 
υλοποίθςθσ). 

 Ζλεγχοσ και αξιολόγθςθ και διαδικαςίεσ ανάδραςθσ με ςκοπό τθν υποςτιριξθ μελλοντικϊν 
καινοτόμων λφςεων, μζςω διορκωτικϊν δράςεων. 

 

Δράςεισ. Θ επιδιωκόμενθ ενίςχυςθ καινοτόμων λφςεων επικεντρϊνεται κυρίωσ ςτουσ τομείσ τθσ 
ενζργειασ, υγείασ, περιβάλλοντοσ και μεταφορϊν. Οι αρμόδιοι φορείσ προτείνεται να προβοφν ςτθν 
διενζργεια ζκκεςθσ/μελζτθσ ςκοπιμότθτασ ,ζτςι ϊςτε να προςδιορίςουν τα εμπόδια και τισ πικανζσ 
ωφζλειεσ τθσ ευρφτερθσ εφαρμογισ των τεχνολογικά ανεπτυγμζνων προϊόντων και υπθρεςιϊν τθσ 
εγχϊριασ αγοράσ ςτθ δθμόςια διοίκθςθ και να προωκιςουν τθν ενίςχυςθ των ςυμβάςεων καινοτόμων 
λφςεων και των προεμπορικϊν ςυμβάςεων ςτο ευρφτερο χϊρο των δθμόςιων διαγωνιςμϊν. 

Γενικά, θ ζκκεςθ μεταξφ άλλων καλείται να κακορίςει τον τρόπο που κα ιταν δυνατόν να ξεπεραςκοφν τα 
εμπόδια υλοποίθςθσ, μζςω υποςτιριξθσ των Ευρωπαϊκϊν μθχανιςμϊν και τθ δζςμθ ενεργειϊν μζςω των 
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οποίων οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ κα μποροφςαν να βελτιςτοποιιςουν τα δυνθτικά οφζλθ τθσ Κοινοτικισ 
προςτικζμενθσ αξίασ, αναφορικά με τθν πρόςβαςθ ςε τεχνογνωςία, τθν πικανότθτα και τισ ςυνκικεσ 
ςυγχρθματοδότθςθσ των δαπανϊν ενίςχυςθσ τθσ Ε&Α, τθν δυνατότθτα ςυμμετοχισ ςε Ευρωπαϊκά 
μορφϊματα ςυνεργαςίασ και ανταλλαγισ εμπειρίασ και τθ δυνατότθτα προϊκθςθσ αγακϊν και 
υπθρεςιϊν ςτισ διεκνείσ αγορζσ ςτα πλαίςια τθσ εμπορικισ εκμετάλλευςθσ. Ρροτεινόμενα και μθ 
δεςμευτικά κζματα ανάπτυξθσ: 

1) Ρικανά εμπόδια του κεςμικοφ πλαιςίου ςτο πλαίςιο ενςωμάτωςθσ των Οδθγιϊν και τθσ παραγωγισ 
ςχετικϊν διευκρινιςτικϊν ΥΑ, κατευκυντιριων γραμμϊν, ερμθνευτικϊν διατάξεων (soft law) 

2) Είδοσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, ζτςι ϊςτε να προςδιοριςκεί ο πιο ενδεδειγμζνοσ οικονομικόσ φορζασ 
παροχισ καινοτόμων λφςεων αναφορικά με τουσ δθμόςιουσ διαγωνιςμοφσ. 

3) Ροιεσ κεματικζσ ενότθτεσ πρζπει να επιλεγοφν προσ προϊκθςθ ςτο πλαίςιο δθμιουργίασ 
(ΡΡΑ)/διεφρυνςθσ των αγορϊν. Ρροςδιοριςμόσ ομάδων προϊόντων και υπθρεςιϊν που ικανοποιοφν τουσ 
ςτόχουσ τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ μζςω τθσ καινοτομίασ ανά ενότθτα πολιτικισ τθσ Διοίκθςθσ και 
κατθγορία αγακϊν/υπθρεςιϊν. 

4) Ροιοσ είναι ο κατάλλθλοσ μθχανιςμόσ μζςω του οποίου το τελικό προϊόν/υπθρεςία φκάνει ςτον τελικό 
χριςτθ με τθν μζγιςτθ δυνατι επάρκεια/αποτελεςματικότθτα.  

5) Συνδετικόσ κρίκοσ ανάμεςα ςτθν εμπορευματοποίθςθ των προμθκειϊν και ςτο τελικό αποτζλεςμα των 
καινοτόμων διαδικαςιϊν παραγωγισ.  

6) Διαςφνδεςθ αναγκϊν και προδιαγραφϊν των Ευρωπαϊκϊν Ανακετουςϊν Αρχϊν  

7) Ανάπτυξθ και διάχυςθ τθσ πλθροφορίασ τθσ τεχνολογίασ αιχμισ ανά κεματικό τομζα 

8) Διάςταςθ του κακεςτϊτοσ κρατικϊν ενιςχφςεων και επιτρεπόμενθ ζνταςθ ενίςχυςθσ υπό το πλαίςιο 
του υγιοφσ ανταγωνιςμοφ. 

9) Δυνατότθτεσ εξαςφάλιςθσ και φψοσ ςτακερϊν κονδυλίων για τθν υποςτιριξθ των καινοτόμων 
προϊόντων / υπθρεςιϊν, δθμιουργία ςχιματοσ αςφαλιςτικισ κάλυψθσ και ςφςτθμα αποηθμιϊςεων ςε 
περίπτωςθ αποτυχίασ του καινοτόμου εγχειριματοσ. 

10) Ανάπτυξθ μεκοδολογίασ βαςιςμζνθσ ςτον κφκλο διάρκειασ ηωισ ανά κατθγορία καινοτόμων 
προϊόντων / υπθρεςιϊν (ωφζλιμθ διάρκεια ηωισ, προςτικζμενθ αξία, εκτίμθςθ χρθματοροϊν ςτο παρόν 
και ορκι αποτίμθςθ κόςτουσ, υπολειπόμενθ αξία),με ςκοπό τθν ευρφτερθ εφαρμογι τθσ αξίασ/ποιότθτασ-
απόδοςθσ, ωσ κριτιριο ανάκεςθσ ςε αντίκεςθ με τθ ευρεία εφαρμοςμζνθ χαμθλότερθ τιμι. 

11) Κακοριςμόσ όρων και ςυνκθκϊν τθσ παροχισ Ευρωπαϊκισ αρωγισ, κυρίωσ όςον αφορά ςτθν 
διακρατικι ςυνεργαςία, με ςκοπό τθν ανάπτυξθ και εμπορευματοποίθςθ των καινοτόμων λφςεων. 

12) Αξιολόγθςθ ανάλογων διεκνϊν προγραμμάτων ενίςχυςθσ τθσ καινοτομίασ (πχ US Small business 
innovation research) 

13) Διαδικαςία επιβεβαίωςθσ και ςυνκικεσ ανανζωςθσ των προδιαγραφϊν προϊόντων, ςθμάτων και 
πιςτοποιθτικϊν ςε ςχζςθ με τθν ιςορρόπθςθ ανάμεςα ςτθν προϊκθςθ τθσ καινοτομίασ και τθν απόδοςθ 
των επενδυτικϊν ςχθμάτων (ανά επιχειρθματικό τομζα) 

14) Διαδικαςία εποπτείασ/παρακολοφκθςθσ και διαςφάλιςθσ τθσ απόδοςθσ των καινοτόμων 
αγακϊν/υπθρεςιϊν κακ όλθ τθ διάρκεια του κφκλου ηωισ ςφμφωνα με τουσ ςυμπεφωνθμζνουσ 
ςυμβατικοφσ όρουσ. 

Δθμιουργία θλεκτρονικισ πλατφόρμασ ζτςι ϊςτε να είναι δυνατι: α) θ ςυνεργαςία με τισ επιχειρθματικζσ 
οντότθτεσ τθσ αγοράσ, β) θ πλθροφόρθςθ αναφορικά με τισ προδιαγραφζσ απόδοςθσ εγχϊριων και άλλων 
Ευρωπαϊκϊν οργανιςμϊν, γ) θ επάρκεια διάχυςθσ των τεχνολογικϊν εφαρμοςμζνων εξελίξεων και των 
αποτελεςμάτων Ε&Α ςτισ Ανακζτουςεσ Αρχζσ, τισ ΚΑΡ, τουσ δυνθτικοφσ επενδυτζσ και δ) θ προϊκθςθ 
ςυνεργατικϊν ςχθματιςμϊν. 


