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Α.  Οι νέες οδηγίες και το έργο της ενσωμάτωσής τους

Η πολιτική  στον  τομέα  των  δημοσίων  συμβάσεων  και  η  αναθεώρηση  των  σχετικών  οδηγιών  εντάχθηκε  σε
συνολικό πρόγραμμα με σκοπό τον ριζικό εκσυγχρονισμό των δημοσίων συμβάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
συμβάλλοντας  στην  υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής “Ευρώπη 2020”  για  έξυπνη,  βιώσιμη και  χωρίς
αποκλεισμούς ανάπτυξη.  Η μεταρρύθμιση της νομοθεσίας σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις σε ευρωπαϊκό
επίπεδο  αποτέλεσε  μία  από  τις  δώδεκα  δράσεις  προτεραιότητας  της  πράξης  για  την  ενιαία  αγορά  που
δημοσιεύθηκε  τον  Απρίλιο  του  2011.  Στο  πλαίσιο  αυτό,  υιοθετήθηκαν,  τον  Ιανουάριο  του  2014,  και
δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 28/3/2014, οι τρεις νέες οδηγίες2:

 2014/23/ΕΕ (L94), για την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης έργων και υπηρεσιών (για πρώτη φορά
χωριστή οδηγία για τις παραχωρήσεις).

 2014/24/ΕΕ (L94), για τις δημόσιες συμβάσεις (στον κλασσικό τομέα) προς αντικατάσταση της οδηγίας
2004/18/ΕΚ και

 2014/25/ΕΕ  (L94),  για  τις  συμβάσεις  που  συνάπτονται  από  φορείς  στους  τομείς  του  ύδατος,  της
ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών (ΟΚΩ) προς αντικατάσταση της οδηγίας
2004/17/ΕΚ.

Οι οδηγίες τέθηκαν σε ισχύ στις 17 Απριλίου 2014. 
Τα κράτη μέλη έχουν 24 μήνες για την ενσωμάτωση των διατάξεων των νέων οδηγιών στο εθνικό δίκαιο, ενώ
ειδικά  για  τις  διαδικασίες  σύναψης  συμβάσεων  με  ηλεκτρονικά  μέσα  έχουν  30  μήνες  επιπλέον.  Τούτο
συνεπάγεται ότι  η Ελλάδα υποχρεούται να εναρμονίσει τις ρυθμίσεις της εσωτερικής της έννομης τάξης με
αυτές των νέων Οδηγιών της Ε.Ε. μέχρι την 18η Απριλίου 2016.

Δυνάμει  του  άρθρου  2  παρ.  2  περ.  (β)  του  ν.  4013/2011  (Α/204),  η  Ενιαία  Ανεξάρτητη  Αρχή  Δημοσίων
Συμβάσεων έχει καταστεί αρμόδια και φέρει την ευθύνη για την εισήγηση ρυθμίσεων προς την Κυβέρνηση και τη
Βουλή  αναφορικά  με  την  ενσωμάτωση  του  ευρωπαϊκού  δικαίου  στην  εθνική  έννομη  τάξη  στον  τομέα  των
δημοσίων  συμβάσεων.  Προς  τον  σκοπό  αυτό  και  προκειμένου  πρωτίστως  να  τηρηθεί  η  ως  άνω ορισθείσα
προθεσμία  ενσωμάτωσης  των  παραπάνω  Οδηγιών,  η  Αρχή  ορίστηκε  ως  σημείο  επαφής  για  το  έργο  της
ενσωμάτωσης των οδηγιών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει  συγκροτήσει,  με πρωτοβουλία της,  Ομάδες
Εργασίας με έργο την προετοιμασία και εισήγηση προς τα αρμόδια κυβερνητικά όργανα πράξεων ενσωμάτωσης3

των νέων οδηγιών. Στις εν λόγω ομάδες εργασίας συμμετέχουν, πλην των νομικών εμπειρογνωμόνων της Αρχής
και  εκπρόσωποι  των  καταρχήν  αρμόδιων  Υπουργείων  (Υπουργείο  Οικονομίας,  Υποδομών,  Ναυτιλίας  και
Τουρισμού,  Γενική  Γραμματεία Εμπορίου και  Προστασίας Καταναλωτή,  Γενική Γραμματεία  Υποδομών,  Ειδική
Γραμματεία  ΣΔΙΤ,  Υπουργείο  Παραγωγικής  Ανασυγκρότησης,  Περιβάλλοντος  και  Ενέργειας),  καθώς  και  της
Μονάδας Παρακολούθησης Διαγωνισμών & Συμβάσεων του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Δικαίου (Μο.Πα.Δι.Σ/ΚΔΕΟΔ).

2

Τα πλήρη κείμενα των τριών νέων οδηγιών μπορείτε να βρείτε και στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.  www.eaadhsy.gr ή www.hsppa.gr
/Νομοθεσία / Ενωσιακό δίκαιο

3 Για  λόγους  οικονομίας  στο  παρόν  έγγραφο  οι  όροι  “πράξη  ενσωμάτωσης”,  “νομοθετικό  κείμενο”,  “νομοθέτημα”,  και  “κείμενο”
χρησιμοποιούνται με το ίδιο νόημα και δεν προσδιορίζουν απαραίτητα τον τύπο νομοθετήματος (νόμος, π.δ. κλπ).
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Β. Μεθοδολογία και διαδικασία διαβούλευσης

Μέχρι σήμερα δεν είθισται να διενεργείται ευρεία διαβούλευση για θέματα ενσωμάτωσης οδηγιών δημοσίων
συμβάσεων στην εθνική έννομη τάξη. 
Δεδομένου  ότι  οι  οδηγίες,  αφενός  παρέχουν  επιλογές  στα  κράτη  μέλη  και  αφετέρου,  τους  επιβάλλουν
υποχρεώσεις και με σκοπό, τόσο την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση αυτών των διαθέσιμων επιλογών, όσο και την
ορθότερη και αποτελεσματικότερη τήρηση των υποχρεώσεων από την πλευρά της Ελλάδας, αποφασίσθηκε η
διενέργεια  ευρείας,  ουσιαστικής  και  σε  ένα  αρχικό  στάδιο  διαβούλευσης, προκειμένου  να  σταθμιστούν  τα
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε επιλογής και ενδεχομένως να ανευρεθούν και λύσεις στις όποιες
αγκυλώσεις.  Στην απόφαση όμως αυτή οδήγησε και  ένα άλλο χαρακτηριστικό των νέων οδηγιών,  η  ύπαρξη
περισσότερων επιλογών στα κράτη μέλη, η οποία οφείλεται ιδίως στην θεώρηση των δημοσίων συμβάσεων ως
ενός αγορακεντρικού εργαλείου που πρέπει να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της στρατηγικής “Ευρώπη 2020” για
την επίτευξη έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, παράλληλα με τη διασφάλιση της πλέον
αποδοτικής χρήσης των δημόσιων πόρων, την διευκόλυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
(ΜΜΕ) στις δημόσιες συμβάσεις και την αξιοποίηση των τελευταίων για την επίτευξη κοινών κοινωνικών στόχων
(στρατηγική χρήση δημοσίων συμβάσεων)4.
Υπογραμμίζεται ότι η διαβούλευση περιορίζεται αυστηρά στις επιλογές που παρέχουν οι νέες οδηγίες στα κράτη
μέλη και σε καμία περίπτωση στις υποχρεώσεις που επιβάλλονται. Ωστόσο σε ορισμένες περιπτώσεις τίθενται
ερωτήσεις σχετικά με τα μέτρα που ενδείκνυται ή πρέπει  να ληφθούν από το κράτος ώστε να μπορούν να
εφαρμοστούν οι  υποχρεώσεις  που  επιβάλλονται  από τις  οδηγίες  (εφαρμοστικά μέτρα,  τα  οποία μπορεί  να
αφορούν  είτε  ρυθμίσεις  ουσίας,  είτε,  ιδίως,  ρυθμίσεις  θεμάτων  αρμοδιότητας  δημοσίων  φορέων  ή
διαδικαστικές ρυθμίσεις).

Σε συνέχεια των παραπάνω σχεδιάστηκε μία άτυπη -μη θεσμοθετημένη- διαδικασία η οποία στόχο έχει να:
 είναι κατά το δυνατόν πιο ευέλικτη, 
 θέσει τα βασικά ζητήματα σε ένα χρονικό στάδιο πριν την οριστική σύνταξη των πράξεων ενσωμάτωσης, 
 απευθυνθεί  σε  συγκεκριμένους  δημόσιους  και  ιδιωτικούς  φορείς  που  είτε  είναι

αρμόδιοι/ενδιαφερόμενοι  για  συγκεκριμένα  ζητήματα  που  άπτονται  των  οδηγιών  (π.χ.  θέματα
εργατικής,  περιβαλλοντικής  νομοθεσίας),  είτε  εμπλέκονται  με  οιονδήποτε  τρόπο  στη  διαδικασία
σύναψης δημοσίων συμβάσεων (π.χ. αναθέτουσες αρχές, κεντρικές αρχές αγορών, οικονομικοί φορείς
και ενώσεις αυτών) και

 εκταθεί  πριν  και  πέραν της  θεσμοθετημένης  διαδικασίας  διαβούλευσης  του  ν.  4048/2012  -  που  θα
ακολουθήσει μετά την οριστικοποίηση από την Κυβέρνηση των σχεδίων των πράξεων ενσωμάτωσης,
δεδομένου ότι η πείρα έχει δείξει ότι στο χρονικό σημείο που συνήθως διενεργείται η διαδικασία αυτή
(λίγο πριν την κατάθεση των νομοσχεδίων στη Βουλή) δεν υπάρχει επαρκής χρόνος να ενσωματωθούν
βασικές στρατηγικές επιλογές του κράτους/κυβέρνησης.

Προκειμένου  να  επιτευχθεί  η  ευρύτερη  και  ουσιαστικότερη  δυνατή  διαβούλευση  αλλά  και  για  λόγους
διαφάνειας:

 κατεβλήθη προσπάθεια να αποτυπωθεί και να ανευρεθεί το σύνολο των εμπλεκόμενων δημόσιων και
ιδιωτικών φορέων προς  τους οποίους  θα στοχεύσει  η  διαβούλευση αποστέλλοντας  τους  τα  σχετικά
έγγραφα διαβούλευσης (είτε ειδικά είτε γενικά), 

 τα  έγγραφα  διαβούλευσης  που  θα  απευθύνονται  στο  ευρύ  κοινό  (και  όχι  μόνο  σε  στοχευμένους
αποδέκτες  όπως  το  παρόν)  θα  αναρτώνται  τόσο  στην  ιστοσελίδα  της  Ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής
δημοσίων  Συμβάσεων,  www.eaadhsy.gr και  www.hsppa.gr όσο  και  στην  ιστοσελίδα  της  Ανοικτής
Διακυβέρνησης  www.opengov.gr δεδομένου  ότι  οι  φορείς  είναι  εξοικειωμένοι  σε  διαδικασίες
διαβούλευσης που διεξάγονται σε αυτόν τον  διαδικτυακό τόπο,

 πέραν των ανωτέρω, σε περίπτωση που οι αποδέκτες των εγγράφων διαβούλευσης θεωρούν ότι πρέπει
αυτά (όλα ή κάποια εξ αυτών) να απευθυνθούν σε κάποιον επιπλέον ειδικότερο αρμόδιο/εμπλεκόμενο
φορέα/υπηρεσία,  παρακαλούνται,  είτε  να  τα  διαβιβάζουν  οι  ίδιοι,  είτε  να  αποστέλλουν  σχετική

4 βλ. αιτ. σκέψη (2) οδηγίας 2014/24/ΕΕ και αιτ. σκέψη (4) οδηγίας 2014/25/ΕΕ.
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ειδοποίηση  με  τα  στοιχεία  επικοινωνίας  του  φορέα  αυτού  στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση
od  i  gies@eaadhsy.gr , ώστε η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. να τον περιλάβει στη λίστα αποδεκτών.

Μετά το πέρας της διαβούλευσης θα υπάρξει ενημέρωση για τις ληφθείσες απαντήσεις. Το σύνολο ή μέρος των
απαντήσεων που θα σταλούν ενδέχεται να δημοσιοποιηθεί.

5
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Γ. Θέματα και ερωτήσεις προς διαβούλευση

Στο παρόν κεφάλαιο θίγεται το ζήτημα της επικαιροποίησης των Παραρτημάτων I (κεντρικές κρατικές αρχές) και
XI (Μητρώα) της οδηγίας 2014/24/ΕΕ, προκειμένου αυτά να περιληφθούν στην αντίστοιχη πράξη ενσωμάτωσης
όσο το δυνατόν πιο άρτια και ενήμερα με τη διοικητική πραγματικότητα. Ταυτόχρονα,  δίδονται διευκρινίσεις και
τίθενται  συγκεκριμένες  ερωτήσεις προς  τους  εμπλεκόμενους  δημόσιους  φορείς  για  απάντηση  με  χρήση
ελεύθερου κειμένου. 
Οι αποδέκτες του παρόντος εγγράφου παρακαλούνται να εξετάσουν τα υπό κρίση θέματα και να καταθέσουν τις
προτάσεις/απαντήσεις τους, αφού μελετήσουν τις σχετικές διατάξεις των οδηγιών, αναφέροντας συνοπτικά [με
χρήση ελεύθερου κειμένου]  και τους λόγους για αυτές. Παρακαλούνται στις προτάσεις τους να αναφέρουν σε
ποια συγκεκριμένη ερώτηση/θέμα απαντούν. 
Οι  απαντήσεις  θα  συνδράμουν  ιδιαιτέρως  στην  καταγραφή  και  προσπάθεια  εξισορρόπησης  των  διαφόρων
επιχειρημάτων και στην πληροφόρηση των αρμόδιων κυβερνητικών οργάνων για τις συνιστώμενες λύσεις. 

ΘΕΜΑ 1: Επικαιροποίηση του Παραρτήματος I (Κεντρικές Κρατικές Αρχές)  της οδηγίας 2014/24/ΕΕ

Γενικά: 
Σύμφωνα  με  την  οδηγία,  ως  “κεντρικές  κρατικές  αρχές”  (central  government  authorities) νοούνται  οι
αναθέτουσες  αρχές  που  περιλαμβάνονται  στο  Παράρτημα  I  και,  εφόσον  έχουν  επέλθει  διορθώσεις  ή
τροποποιήσεις σε εθνικό επίπεδο, οι φορείς που τις έχουν διαδεχθεί5, ενώ ως “μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές”
(sub-central  contracting  authorities)  νοούνται  όλες  οι  αναθέτουσες  αρχές  που  δεν  είναι  κεντρικές  κρατικές
αρχές6. Σημειώνεται ότι το Παράρτημα I  της οδηγίας 2014/24/ΕΕ, επαναλαμβάνει ως κεντρικές κρατικές αρχές,
αυτές που αναφέρονταν  στο αντίστοιχο Παράρτημα IV “κεντρικές κυβερνητικές αρχές”7 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ,
χωρίς όμως να επαναλαμβάνεται η πρόβλεψη της “ενδεικτικής μνημόνευσης”8 αυτών. 
Περαιτέρω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 87 για
την τροποποίηση του Παραρτήματος Ι, προκειμένου να ενημερώνει τον κατάλογο των αναθετουσών αρχών μετά
τις γνωστοποιήσεις των κρατών – μελών, όταν οι τροποποιήσεις αυτές καθίστανται απαραίτητες για το σωστό
προσδιορισμό των αναθετουσών αρχών9. 
Επισημαίνεται ότι η σημασία της υπαγωγής μιας αναθέτουσας αρχής στις κεντρικές κρατικές αρχές ή στις μη
κεντρικές  αναθέτουσες  αρχές  έγκειται  στο  διαφορετικό  χρηματικό  όριο  της  εκτιμώμενης  αξίας  δημόσιας
σύμβασης προμηθειών ή υπηρεσιών ή της διοργάνωσης διαγωνισμού μελετών, άνω του οποίου εφαρμόζεται η
οδηγία10. (Οι αναθέτουσες αρχές που λογίζονται ως κεντρικές κρατικές σύμφωνα με το Παράρτημα Ι έχουν ως
κατώφλι  για  την  υποχρέωση  εφαρμογής  της  οδηγίας  τα  134.000  €  έναντι  207.000  €  των  λοιπών  αρχών).
Επιπλέον, η ανάγκη διασαφήνισης του ορισμού των κεντρικών κρατικών αρχών και μη κεντρικών αναθετουσών
αρχών προκύπτει και προς το σκοπό της εφαρμογής της δυνατότητας που παρέχει στα κράτη μέλη 
- το άρθρο 26 παρ. 5 εδ. β (και 48 παρ. 2, στο οποίο αυτό παραπέμπει) της οδηγίας, για παρέκκλιση από την
δημοσίευση  μιας  σύμβασης   μέσω  προκήρυξης,  στην  περίπτωση  των  μη  κεντρικών  αναθετουσών  αρχών  ή
ειδικών  κατηγοριών  τους,  και  όταν  η  σύμβαση  ανατίθεται  με  κλειστή  διαδικασία  ή  ανταγωνιστική  με
διαπραγμάτευση, ώστε να μπορούν να προκηρύσσουν διαγωνισμό μέσω προκαταρκτικής προκήρυξης,
- το άρθρο 28 παρ. 4 της οδηγίας, για ορισμό, στην περίπτωση των  μη κεντρικών αναθετουσών αρχών ή ειδικών
κατηγοριών  τους,  της  προθεσμίας  παραλαβής  των  προσφορών  με  κοινή  συμφωνία,  μεταξύ  των  ίδιων  ως
αναθετουσών αρχών και των υποψηφίων που έχουν επιλεγεί, στο πλαίσιο κλειστής διαδικασίας.

5 Άρθρο 2 παρ. 1 περ. 2 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ
6 Άρθρο 2 παρ. 1 περ. 3 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ
7 Σημειώνεται  ότι,  αναφορικά  με  την  έννοια  “κεντρικές  κρατικές  αρχές”,  η  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ  έχει  προτείνει  στα  αρμόδια
ευρωπαϊκά όργανα τη διόρθωση της εν λόγω μεταφραστικής επιλογής και την πρόκριση της έννοιας “κεντρικές κυβερνητικές
αρχές”,  που  τηρείται  στην  προγενέστερη  2004/18  οδηγία,  ούτως  ώστε  η  έννοια  αυτή  να  συνάδει  με  την  παγιωμένη
αντίληψη της διοίκησης σε σχέση με τον προσδιορισμό των αρχών αυτών.
8 Υποσημείωση (1) Παραρτήματος IV της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ 
9 Άρθρο 6 παρ. 7 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ
10 Άρθρο 4 περ. Β και  γ Οδηγίας 2014/24/ΕΕ 
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Σε  συνέχεια  των  ανωτέρω  και  λαμβάνοντας  υπόψη  τις  πρόσφατες  εξελίξεις  στην  αναδιοργάνωση  των
διοικητικών δομών των αρχών που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι με την σύσταση/ κατάργηση/ συγχώνευση /
ενοποίηση / μετονομασία αυτών, προκύπτει η ανάγκη επικαιροποίησης του εν λόγω παραρτήματος. Περαιτέρω
η θέση σε ισχύ από 1/1/2015 του ν. 4270/201411 θέτει ένα ευρύτερο ζήτημα προσδιορισμού της έννοιας της
κεντρικής κρατικής αρχής, καθώς σχετικοί ορισμοί όπως κεντρική διοίκηση (ή δημόσιο ή κράτος),  κεντρική /
γενική  κυβέρνηση  δίδονται  στο  άρθρο  14  αυτού.  Εξεταζόμενες  δε  οι  αναφερόμενες  στο  Παράρτημα  Ι  ως
κεντρικές κρατικές αρχές υπό το πρίσμα του ανωτέρω νόμου,  διαπιστώνεται ότι  εμπίπτουν σε διαφορετικές
κατηγορίες αρχών. Ενδεικτικά, στο παράρτημα αναφέρονται Υπουργεία και Γενικές Γραμματείας που εμπίπτουν
στην  Κεντρική  Διοίκηση  (ή  Δημόσιο  ή  Κράτος),  πανεπιστήμια  που  εμπίπτουν  στον  υποτομέα  της  Κεντρικής
Κυβέρνησης, πανεπιστημιακά νοσοκομεία και ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) που εμπίπτουν στον
υποτομέα “Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης” (ΟΚΑ), ν.π.ι.δ. που εμπίπτουν  στην Γενική Κυβέρνηση. Τέλος
επισημαίνεται ότι οι αναφερόμενες αρχές που εμπίπτουν σε διαφορετικές κατηγορίες, δεν αποτελούν το σύνολο
της  συγκεκριμένης  κατηγορίας,  με  αποτέλεσμα  τον  αποσπασματικό  χαρακτήρα  του  περιεχομένου  του
παραρτήματος (αναφέρονται ορισμένες μόνο γενικές γραμματείες υπουργείων, οχτώ (8) πανεπιστήμια από τα
είκοσι  δύο (22),  ένας οργανισμός  κοινωνικής  ασφάλισης,  δύο νοσοκομεία κλπ)  που συνηγορεί  στην  ανάγκη
εξορθολογισμού του.

Τέλος επισημαίνεται ότι αντίστοιχο παράρτημα προβλέπεται (συνδεόμενο και αυτό με διαφορετικά χρηματικά
όρια εφαρμογής της) και στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων “ΣΔΣ” (Agreement on Government Procurement
“GPA”)  του  Παγκόσμιου  Οργανισμού Εμπορίου.  Το  περιεχόμενο του  παραρτήματος  των κεντρικών κρατικών
αρχών στη  ΣΔΣ  συμπίπτει  με  αυτό  της  οδηγίας  (με  διαφοροποίηση στους  τίτλους  των Υπουργείων και  των
Γενικών Γραμματειών), με την επιπλέον πρόβλεψη των Ελληνικών Ταχυδρομείων ως κεντρικής κρατικής αρχής).12

Κατόπιν των ανωτέρω, οι απόψεις σας αναφορικά με τα κάτωθι ζητήματα θα συνεισέφεραν καθοριστικά στην
όσο το δυνατόν αρτιότερη υλοποίηση της διαδικασίας της ενσωμάτωσης των νέων ευρωπαϊκών οδηγιών στην
εθνική έννομη τάξη και ειδικότερα του περιεχομένου του Παραρτήματος Ι. Ως εκ τούτου, παρακαλούμε να μας
υποβάλετε σχετικές απαντήσεις στις ακόλουθες επιλογές :

Επιλογή 1η 

α) Κρίνετε σκόπιμο να ληφθεί υπόψη για τον προσδιορισμό των κεντρικών κρατικών αρχών το άρθρο 14 παρ. 1
του ν 4270/2014 και ειδικότερα η περ. στ αυτού για την “κεντρική διοίκηση (ή Δημόσιο ή Κράτος) 13; Θεωρείτε ότι
η έννοια της κεντρικής κρατικής αρχής προσδιορίζεται καλύτερα από άλλον ορισμό του άρθρου 14 παρ. 1 π.χ.
του υποτομέα της κεντρικής κυβέρνησης ή από συνδυασμό ορισμών; 
Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης παρέχετε σχετική τεκμηρίωση [με χρήση ελεύθερου κειμένου].

β) Στην περίπτωση που η απάντηση στο (α) είναι αρνητική, i)  έχετε υπόψη σας άλλους σχετικούς ορισμούς σε
νομοθετική ή κανονιστική πράξη που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό των κεντρικών
κρατικών αρχών στις δημόσιες συμβάσεις; ii) στην περίπτωση που η απάντηση στο β-i είναι αρνητική, μπορείτε
να προσδιορίσετε το είδος των αρχών που εμπίπτουν,  κατά την άποψή σας,  στις  κεντρικές  κρατικές  αρχές,
παραθέτοντας συνοπτική αιτιολόγηση;

11 Ν.  4270/2014 (Α 143)  “Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και   εποπτείας  (ενσωμάτωση της  Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)  -
δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις”.  Ο νόμος αυτός ενσωματώνει στην εθνική έννομη τάξη την Οδηγία 2011/85/ΕΕ
σχετικά με τις απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
12 Για  τον  κατάλογο  των  κεντρικών  κρατικών  αρχών  στη  Συμφωνία  για  τις  Δημόσιες  Συμβάσεις,  πρβλ  κατωτέρω στο

Παράρτημα Β του παρόντος.

13 Άρθρο 14 παρ. 1 περ  στ.  Κεντρική Διοίκηση ή Δημόσιο ή Κράτος: περιλαμβάνει την Προεδρία της Δημοκρατίας, τα
Υπουργεία και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, καθώς και τις Ανεξάρτητες Αρχές που δεν έχουν νομική προσωπικότητα.
Για λόγους στατιστικής ταξινόμησης, η Βουλή των Ελλήνων περιλαμβάνεται και αυτή στην Κεντρική Διοίκηση, σύμφωνα
με τον Κανονισμό της, ως προς τον προϋπολογισμό εξόδων και τον ισολογισμό-απολογισμό αυτής. 
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Παρατηρήσεις ή σχόλια στην Επιλογή 1 του Θέματος 1: 

Προτάσεις επικαιροποίησης 
Ανεξαρτήτως της απάντησής σας στην επιλογή 1, παρακαλούμε, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας,  για την
υποβολή πρότασης με τις αρχές που πρέπει, κατά τη γνώμη σας, να περιέχει το παράρτημα Ι  (ονομαστικά - με
την ισχύουσα ονομασία τους μετά τις ενδεχόμενες διοικητικές αναδιοργανώσεις), επισημαίνοντας τους φορείς
αρμοδιότητας του Υπουργείου στο οποίο ανήκετε, και ει δυνατόν τη γενική κατηγορία στην οποία εμπίπτουν 

Πρόταση Επικαιροποίησης [ελεύθερο κείμενο]: 

ΘΕΜΑ 2: Επικαιροποίηση του Παραρτήματος  ΧΙ (Μητρώα) της οδηγίας 2014/24/ΕΕ

Γενικά: 
Το  άρθρο  58  παρ.  2  της  οδηγίας  δίνει  την  διακριτική  ευχέρεια  στις  αναθέτουσες  αρχές,  προκειμένου  να
διαπιστώνουν  την  καταλληλότητα  για  την  άσκηση  της  επαγγελματικής  δραστηριότητας  των  υποψήφιων
οικονομικών φορέων, να απαιτούν από αυτούς να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά
μητρώα που τηρούνται  στο κράτος μέλος εγκατάστασής τους,  όπως περιγράφονται  στο παράρτημα  XI  ή  να
ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο παράρτημα αυτό.  

Στο εν λόγω Παράρτημα περιλαμβάνονται :
 το “Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων' (ΜΕΕΠ) για τις συμβάσεις δημοσίων έργων, 
 το “Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο”  και το “Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού

Υλικού” για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών , 
 το “Μητρώο Μελετητών” και το “Μητρώο Γραφείων Μελετών” για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών. 

Τα ανωτέρω Μητρώα με εξαίρεση το “Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού”,  περιλαμβάνονται και στο
αντίστοιχο Παράρτημα IX στα μέρη Α,Β,Γ της προγενέστερης 2004/18/ΕΚ οδηγίας. 

Κατόπιν των ανωτέρω, οι απόψεις σας αναφορικά με τα κάτωθι ζητήματα θα συνεισέφεραν καθοριστικά στην
όσο το δυνατόν αρτιότερη υλοποίηση της διαδικασίας της ενσωμάτωσης των νέων ευρωπαϊκών οδηγιών στην
εθνική έννομη τάξη και ειδικότερα του περιεχομένου του Παραρτήματος ΧΙ. Ως εκ τούτου, παρακαλούμε να μας
υποβάλετε σχετικές απαντήσεις στις ακόλουθες επιλογές :

Ερωτήσεις  : 

α) Μπορείτε να προτείνετε επιπλέον των αναφερομένων στο Παράρτημα XΙ Επαγγελματικά ή Εμπορικά Μητρώα
(όπως ενδεχομένως μητρώο προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών – γενικά ή ειδικά μητρώα κ.α) τα οποία θα
μπορούσαν να ενταχθούν στο Παράρτημα αυτό; Παρακαλούμε να αναφέρετε τους αρμόδιους φορείς τήρησής
τους και τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία τους.
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Παρατηρήσεις ή σχόλια στην ερώτηση (α) του Θέματος  2: 

β) Τα προτεινόμενα από εσάς μητρώα πληρούν τους αναγκαίους όρους εξασφάλισης της καταλληλότητας για την
άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας από τους αντίστοιχους οικονομικούς φορείς, όπως απαιτείται από την
παράγραφο 2 του άρθρου 58 “Κριτήρια επιλογής” της οδηγίας 2014/24/ΕΕ, ώστε οι αναθέτουσες αρχές να έχουν
τη δυνατότητα να απαιτούν την εγγραφή των υποψηφίων στα Μητρώα αυτά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο
ως άνω άρθρο;

Παρατηρήσεις ή σχόλια στην ερώτηση (β) του Θέματος  2: 

Οριζόντια  διευκρίνιση:  Για  διευκόλυνση  των  αποδεκτών  του  παρόντος  εγγράφου,  στο  Παράρτημα  Α  που
ακολουθεί  παρατίθενται  οι  συναφείς  με  τα  ανωτέρω θέματα διατάξεις  και  τα  αντίστοιχα Παραρτήματα της
οδηγίας. 

Τέλος επισημαίνεται ότι, ανεξάρτητα από τις απαντήσεις σε όλα τα παραπάνω, είναι ευπρόσδεκτες ενδεχόμενες
παρατηρήσεις/σχόλια  που  δεν  έχουν  συμπεριληφθεί  στις  παραπάνω  ερωτήσεις/επιλογές,  εφόσον  αφορούν
θέματα του παρόντος εγγράφου διαβούλευσης -ήτοι θέματα του περιεχομένου των παραρτημάτων Ι και ΧΙ.
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Δ. Στοιχεία επικοινωνίας

Παρακαλούμε για τις  απαντήσεις σας επί των θεμάτων του παρόντος εγγράφου διαβούλευσης  μέχρι  τις  30
Απριλίου 2015:

στην ηλεκτρονική διεύθυνση  od  i  gies@eaadhsy.gr  
στη δ/νση Λ. Κηφισίας 7 Αθήνα, τ.κ. 115 23

Τηλ. επικοινωνίας: 213 2124 738
                    213 2124 743
                    213 2124 768
                    213 2124 766
                    213 2124 732

Οι απαντήσεις σας είναι πολύτιμες για το έργο της ενσωμάτωσης. Σας ευχαριστούμε για το χρόνο που διαθέσατε
να διαβάσετε το παρόν έγγραφο. 
Για  οποιεσδήποτε  παρατηρήσεις  σας  επί  της  διαδικασίας  διαβούλευσης (βλ.  παραπάνω  Β.), μπορείτε  να
απευθύνεστε στο τηλ. 213 2124 732.

Η Προϊσταμένη 

Δ/νσης Νομικών Υπηρεσιών και  

Συντονίστρια της Ο.Ε για την ενσωμάτωση
της οδηγίας 2014/24/ΕΕ

Ευανθία Σαββίδη
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Ε. Πίνακας αποδεκτών 

1. ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Λεωφ. Βασ. Σοφίας 15, Αθήνα ΤΚ 
10674 

τηλ κέντρο 2131313 000 

Υπουργός Νικόλαος Βούτσης Τηλ: 213 13 64 901 / 903

φαξ: 213-136 4401
email: 
grammateiaypourgou@ypes.gr 
Δ/νση: Σταδίου 27 & Δραγατσανίου
Τ.Κ. 10183

Αναπληρωτής Υπουργός

Γενική Διεύθυνση Μεταρρυθμιστικής 
Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Διεύθυνση Οργανωτικών Μεταρρυθμίσεων 

Τμήμα Οργάνωσης και Αξιολόγησης Δομών 

Γεώργιος Κατρούγκαλος Τηλ: 213-13 13 502 / 506 / 508
Φαξ: 210-36 41 048
Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15

Τ.Κ. 10674

Email: minoff@ydmed.gov.gr 

n.archontas@ydmed.gov.gr 

ΓΓ Υπουργείου Κωνσταντίνος−Νικόλαος 
Πουλάκης

Τηλ: 213 136 4045

email: genikos@ypes.gr 

Δ/νση: Σταδίου 27 & Δραγατσανίου

Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού

Υπουργός Γεώργιος Σταθάκης Τηλ: 210-33 32 548 / 626

Φαξ: 210-33 32 775
Email: g.stathakis@mnec.gr  
Δ/νση: Nίκης 5-7
Τ.Κ. 10180

Αναπληρωτής Υπουργός Θεόδωρος Δρίτσας Τηλ: 213 13 71 721 / 718 / 274

Φαξ: 210-42 20 767
Email: minister.office@yna.gov.gr, 
minister@yna.gov.gr
Δ/νση: Ακτή Βασιλειάδη (Πύλη Ε2)
Πειραιάς
Τ.Κ. 18510

Αναπληρώτρια Υπουργός Έλενα Κουντουρά Τηλ: 210-37 36 374 /378

Φαξ: 210-32 29 508
Email: minister@minto  ur.gr
Δ/νση: Βασ. Αμαλίας 12 Αθήνα
Τ.Κ. 10682
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- Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
(ΠΔ 109/2014)

 Δ/νση Προμηθειών, Υποδομών 
και Διαχείρισης Υλικού

Τμήμα Διαγωνισμών και Συμβάσεων 

- Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
(ΠΔ 116/2014)

 Δ/νση Παρακολούθησης 
Εποπτευόμενων Φορέων 

Τμήμα Κατάρτισης και Εκτέλεσης 
Προγράμματος Προμηθειών 

Αναστάσεως 2, Παπάγου

ΤΚ : 15669

g.tasiolambros@yme.gov.gr 

τηλ.: 210 3332234

Νίκης 5-7, Σύνταγμα

Τ.Κ. 10180

ΓΓ Υπουργείου

Γενική Γραμματεία 

 -Γενική Διεύθυνση Μεταφορών

Μανούσος Μανουσάκης Gen.gram@mnec.gov

ΓΓ Εμπορίου και Προστασίας 
Καταναλωτή  

- Γενική Διεύθυνση Αγοράς 

 Δ/νση Εταιρειών και ΓΕΜΗ 
Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων και
ΓΕΜΗ

- Γενική Διεύθυνση Δημοσίων 
Συμβάσεων και Προμηθειών

 Δ/νση Ανάπτυξης και Τεχνικής 
Στήριξης ΕΣΗΔΗΣ

Τμήμα Μητρώου Προμηθευτών, 
Στατιστικών Στοιχείων, Απολογισμού και
Διοικητικής Υποστήριξης

Αντώνιος Παπαδεράκης Δ/νση : Πλατεία Κάνιγγος

10181 Αθήνα

τηλ: 210 3893400

gen-sec@gge.gr

mschina@gge.gr 

ΓΓ Δημοσίων Επενδύσεων και Εθνικού 
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)

Εθνική Αρχή Συντονισμού (ΕΑΣ) ΕΣΠΑ

- Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής 
Υποστήριξης (ΕΥΘΥ)

- Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της 
Εφαρμογής Επιχειρησιακών 
προγραμμάτων (ΕΥΣΕ)

Αλέξανδρος Χαρίτσης Δ/νση: Νίκης 5-7 
Τ.Κ  101 80 Σύνταγμα
Τηλ: 210- 33 32 402, 2406, 2442
Φαξ: 210-33 32 347
hellaskps@mnec.gr 

siss@mnec.gr, 
d.fakitsas@mnec.gr 

scos@mnec.gr, 
glogothetis@mnec.gr 
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- Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής 
Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ)

- Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου 
Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΥΟΠΣ)

- Ειδική Υπηρεσία Κρατικών 
Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ)

- Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού 
Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Ταμείου  (ΕΥΣΕΚΤ)

eyssaap@mnec.gr, 
firbas@mnec.gr

sec.ops@mnec.gr  

Γ.Γ. Υποδομών

- Γενική Διεύθυνση Τεχνικής 
Υποστήριξης
Τμήμα Μητρώου Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων 

Τμήμα Μητρώου Μελετητών

Τμήμα Μητρώου Επαγγελματικής 
Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ)

- Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών 
Υποδομών

- Γενική Διεύθυνση Υδραυλικών και 
Κτιριακών Υποδομών

Δ/νση: Χαρ.Τρικούπη 182, 
τ.κ.10178 Αθήνα

Τηλ: 210-6410741-6463174-
6469205
Φαξ: 210-6462565

gdse@ggde.gr

ggded17@ggde.gr 

ΓΓ Στρατηγικών & Ιδιωτικών 
Επενδύσεων

Πέτρος Σελέκος Τηλ:  210-33  32  402  /210-33  32
406 /210-33 32 442
Φαξ: 210-33 32 449
email : 
ggse@mnec.gr 
Δ/νση: Νίκης 5-7 
Τ.Κ 101 80 Σύνταγμα

ΕΓ Συμπράξεων Δημοσίου – Ιδιωτικού 
Τομέα

Νικόλαος Μαντζούφας Τηλ: 210-33 75 750
Φαξ: 210-33 75 921
Δ/νση: Καρ.Σερβίας 8, 
ΤΚ: 101 84, Αθήνα
sdit@mnec.gr 

ΓΓ Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων

- Γενική Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδρομείων

Δ/νση Ευρυζωνικότητας Δικτυακών 
Υποδομών και Έργων ΤΠΕ

Τμήμα Μητρώου Δικτυακών Υποδομών 
και Υλοποίησης Δράσεων ΤΠΕ

Δασκαλάκης Μενέλαος Τηλ:  210-65  08  891-2  /  210-
3722404
Φαξ: 210-65 08 893
Δ/νση: Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε,
Παπάγου
ΤΚ 156 69
gge@yme.gov.gr

ΓΓ Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης Ιωάννης Πυργιώτης Τηλ: 210-37 36 390 /210-37 36 395
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Φαξ: 210-37 36 136
email : ggtye@mintour.gr 
Λεωφ. Βασ. Αμαλίας 12 
ΤΚ 105 57 
Αθήνα

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας Μεσογείων 227-231, Χολαργός Τ.Κ. 
15561 
Τηλ.Κέντρο: +30 210 6598100 - 200

Υπουργός 

 

Παναγιώτης Καμμένος Τηλ: 210-65 98 595 / 615 / 605

Φαξ: 210-65 38 135
Email:minister@mod.mil.gr
Δ/νση: Μεσογείων 227-231, 
Χολαργός Τ.Κ. 15561

Γενικής Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων 

Διεύθυνση Αμυντικών Επενδύσεων και Τεχνολογικών Ερευνών 

Τμήμα Αμυντικής Βιομηχανίας

grammateia@gdaee.mil.gr 

Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ) Στρατόπεδο "ΖΟΡΜΠΑ"

Μεγάλου Αλεξάνδρου 2 - 4

Περιοχή Γουδή

Δήμου Ζωγράφου

ΒΣΤ 902

210 - 749 6171 

gesdendhs@army.gr 

Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ)
Τηλεφωνικό Κέντρο : 210 6551900,

Λεωφ. Μεσογείων 227-231
155 61 Χολαργός

Τηλέφωνο: 210-6551920 - Fax: 210-
6551440 

gene2i@navy.mil.gr 

gene2ii@navy.mil.gr 

gene2iii@navy.mil.gr 

Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ) Λεωφόρος Μεσογείων 227-231
T.K. 155 61, Χολαργός
Τηλεφωνικό Κέντρο : 210 6593399
Φαξ : 210 6428239
E-mail:
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Αρχηγός ΓΕΑ: agea.hafgs@haf.gr 
Υπαρχηγός ΓΕΑ: ygea.hafgs@haf.gr 

Υπουργείο Εξωτερικών 

Ειδική Νομική Υπηρεσία (ΕΝΥ)

Γ1 Δ/νση Ευρωπαϊκών Εξωτερικών Σχέσεων 

Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 1
106 71, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο: 210 368 1000
Fax: 210 368 1717 

eny@mfa.gr 

Βασιλίσης Σοφίας 1, 7ος όροφος
210-3684509
c1direct@mfa.gr

Υπουργείο Οικονομικών  

Υπουργός Ιωάννης Βαρουφάκης Τηλ: 210-32 21 511

Τηλ: 210 33 32 607 /612 /616
Φαξ: 210-33 32 608
Email: minister@minfin.gr 
Δ/νση: Νίκης 5-7 Αθήνα
Τ.Κ. 10562

Αναπληρώτρια Υπουργός Όλγα – Νάντια Βαλαβάνη Τηλ: 210-33 75 718 / 719

Φαξ: 210-32 32 524
Email: alt.secr@mofadm.gr 
Δ/νση:  Καραγιώργη  Σερβίας  10
Αθήνα
Τ.Κ. 10184

Αναπληρωτής Υπουργός Δημήτριος Μάρδας Τηλ: 210-32 49 867 / 9

Τηλ: 210-32 39 560
Φαξ: 210-32 38 783
Email:
alternate.minister@glk.officegate.gr 
Δ/νση: Πανεπιστημίου 37 & Κοραή
Αθήνα
Τ.Κ. 10165

ΓΓ Πληροφοριακών Συστημάτων και 
Διοικητικής Υποστήριξης 

Τσαβδάρης Χαράλαμπος Τηλ: 210-4803202-4

gen-gram@gsis.gr 

sec-gen-mngr@gsis.gr 

Φαξ: 210-48.02.019
Δ/νση: Χανδρή 1 & Θεσ/κης Τ.Κ 183
46, Mοσχάτο

ΓΓ Δημοσίων Εσόδων Αικατερίνη Σαββαΐδου Τηλ:  210-3375707 /210-3375720 /
210-3375721
Φαξ: 210-3375393
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Δ/νση: Καραγιώργη Σερβίας 10

ΓΓ Δημόσιας Περιουσίας

 

Αβραάμ Γούναρης Τηλ: 210 3375-737, 771, 738 / 210-
3375739
Φαξ: 210 3375917
Δ/νση:  Καρ.Σερβίας  8,  10184
Αθήνα

Γενική  Διεύθυνση  Οικονομικών
Υπηρεσιών 

Πηνελόπη Παγώνη p.pagoni@minfin.gr 

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 

Υπουργός Παναγιώτης Σκουρλέτης Τηλ: 210-33 68 354 / 252 / 355

Φαξ: 210-32 44 377
Email: ypourgos@yeka.gr 
Δ/νση: Σταδίου 29 Αθήνα 
Τ.Κ.10110

Αναπληρωτής  Υπουργός  Κοινωνικών
Ασφαλίσεων

Δημήτριος Στρατούλης Τηλ: 210-33 68 321 / 322

Φαξ: 210-33 68 131
Δ/νση: Σταδίου 29 Αθήνα
Τ.Κ. 10110

ΓΓ Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τηλ: 210-33 68 322
Φαξ: 210-33 68 131
Δ/νση; Σταδίου 29
ΤΚ 101 10

- Γενική Διεύθυνση Εργασίας και Ένταξης στην Απασχόληση 

Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Κοινωνικής Συνοχής 

Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας 

Υπουργείο Υγείας Αριστοτέλους 17, Τ.Κ:10433

Υπουργός Παναγιώτης Κουρουμπλής Τηλ: 2105235150 – 210 5233798

Φαξ: 210 5239101
Email: minister@moh.gov.gr 
Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Αθήνα Τ.Κ.
10187

Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός Τηλ: 210-52 00 406

Τηλ: 213 216 1120 / 213 216 1124
Τηλ: 213 216 1637
Φαξ: 210-52 31 707
Email:depminister@moh.gov.gr 
Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Αθήνα
Τ.Κ. 10187

16

mailto:depminister@moh.gov.gr
mailto:depminister@moh.gov.gr
mailto:depminister@moh.gov.gr
mailto:minister@moh.gov.gr
mailto:minister@moh.gov.gr
mailto:minister@moh.gov.gr
mailto:ypourgos@yeka.gr
mailto:ypourgos@yeka.gr
mailto:p.pagoni@minfin.gr


 
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΓΓ Υπουργείου Σπυρίδωνας Κοκκινάκης Τηλ: 210-52 01 520 /210-52 02 310

Φαξ: 210-52 02 075
Δ/νση: Αριστοτέλους 17 & 
Στουρνάρη Αθήνα ΤΚ 10184

Επιτροπή Προμηθειών Υγείας  Πρόεδρος
president.epy@moh.gov.gr 
Τηλ.: 213.2037.542 – 543
Αβέρωφ 12Α, 104 33, Αθήνα

Υπουργοί Επικρατείας

Υπουργός Αλέκος Φλαμπουράκης Τηλ: 210-3385102
Φαξ: 210-33 85 199
Email: ypep.co@ypep.gr
Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 Αθήνα

ΓΓ Συντονισμού Χριστόφορος Βερναρδάκης Τηλ: 210-3385150
φαξ 210-3385199
Βασ.Σοφίας 15,6ος όροφος,
τκ 10674,Αθήνα.
vgeorgakopoulou@gsco.gov.gr 

Γενική Γραμματεία Κυβέρνησης Σπυρίδων Σαγιάς Τηλ: 2103385402/ 404/ 405/ 406/ 
407
Fax: 2103252723, 2103238794
ΚΕΝΕ :  210 3385433/439 
gge@ggk.gr   
oiea@ggk.gr 
marianna.kostoula@ggk.gr 

Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) Πειραιώς 46 και Επονιτών, 185 10 
Πειραιάς
Τηλεφωνικό Κέντρο: 213 135 2000 
data.dissem@statistics.gr
data.source@statistics.gr
data.supply@statistics.gr 

2. ΕΝΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

Α. Επιμελητήρια 

Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος Ακαδημίας 6

10671 Αθήνα

Τηλ: 210 3387104 , (-106)

Fax: 210 3622320

Email: keeuhcci@uhc.gr 

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών Ακαδημίας 7, Τ.Κ.10671, Αθήνα
Τηλ: 210 3604815-9,3602411-9
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Fax: 210 3616464,
e-mail: info@acci.gr 
http://www.acci.gr 

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης Δ/νση: Τσιμισκή 29, 54624, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Tηλ: 2310 370100, Διοικ (370110, -11)
Fax: 370114 -370166
e-mail: root@ebeth.gr 
http: www.ebeth.gr, www.tcci.gr 

Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος Μητροπόλεως 12 - 14,
Τ.Κ. 10563, Αθήνα
Τηλ: 210 5202250,60,70
Fax: 210 5229167,
email: oee  @  oe-e.gr  

Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών Ακαδημίας 18 

106 71 Αθήνα 

Τηλ: 210 3680700

fax: 210 3614726

email: acsmi@info.gr 

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Καρ. Σερβίας 4 & Λέκκα 23-25,
Τ.Κ. 10248, Αθήνα
Τηλ: 210 3291200,
Fax: 210 3221772, 

president@central.tee.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
(Σχετικές Διατάξεις και Παραρτήματα Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) 

Α. ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Αιτιολογική σκέψη υπ'αριθμ 129
[...] Οι κατάλογοι των κεντρικών κρατικών αρχών τροποποιούνται συχνά, λόγω διοικητικών μεταβολών σε εθνικό
επίπεδο.  Οι  εν  λόγω  τροποποιήσεις  κοινοποιούνται  στην  Επιτροπή,  η  οποία  πρέπει  να  έχει  την  εξουσία
προσαρμογής του παραρτήματος I· [...]

Άρθρο 2 
Ορισμοί 

“1. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: [...] 2) ως «κεντρικές κρατικές αρχές»
νοούνται οι αναθέτουσες αρχές που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I και, εφόσον έχουν επέλθει διορθώσεις ή
τροποποιήσεις σε εθνικό επίπεδο, οι οντότητες που τις έχουν διαδεχθεί· 3) ως “μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές”
νούνται οι αναθέτουσες αρχές που δεν είναι κεντρικές κρατικές αρχές [...]

Άρθρο 4 
Κατώτατα όρια 

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στις προμήθειες14 των οποίων η εκτιμώμενη αξία εκτός φόρου προστιθέμενης
αξίας (ΦΠΑ) είναι ίση ή ανώτερη από τα ακόλουθα κατώτατα όρια 
[...}
β) 134.000 EUR για δημόσιες συμβάσεις αγαθών και υπηρεσιών που ανατίθενται από κεντρικές κρατικές αρχές
και  για  διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται  από τις  εν  λόγω αρχές'  σε  περίπτωση που οι  δημόσιες
συμβάσεις αγαθών ανατίθενται από τις αναθέτουσες αρχές που δραστηριοποιούνται στον τομέα της άμυνας, το
εν λόγω κατώτατο όριο ισχύει μόνο για τις συμβάσεις που αφορούν τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙΙ προϊόντα'
γ) 207.000 EUR για δημόσιες συμβάσεις αγαθών και υπηρεσιών που ανατίθενται από μη κεντρικές αναθέτουσες
αρχές  και  για  διαγωνισμούς  μελετών που  διοργανώνονται  από τις  εν  λόγω αρχές'   το  κατώτατο όριο  αυτό
εφαρμόζεται επίσης στις δημόσιες συμβάσεις αγαθών που ανατίθενται από κεντρικές κρατικές αρχές οι οποίες
δραστηριοποιούνται στον τομέα της άμυνας, όταν οι συμβάσεις αυτές αφορούν προΊόντα που δεν καλύπτονται
από το παράρτημα ΙΙΙ' [...]

Άρθρο 6 
Αναθεώρηση των κατώτατων ορίων και του καταλόγου των κεντρικών κρατικών αρχών 

[...] “7. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 87 για την
τροποποίηση  του  παραρτήματος  I,  προκειμένου  να  ενημερώνει  τον  κατάλογο αναθετουσών αρχών  μετά  τις
γνωστοποιήσεις των κρατών μελών, όταν οι τροποποιήσεις αυτές αποδεικνύονται απαραίτητες για το σωστό
προσδιορισμό των αναθετουσών αρχών. “

Άρθρο 26
Επιλογή των διαδικασιών

[...] 5. Ο διαγωνισμός προκηρύσσεται μέσω γνωστοποίηση προκήρυξης σύμβασης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 49.
Όταν η σύμβαση ανατίθεται με κλειστή διαδικασία ή ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση, τα κράτη
μέλη  μπορούν,  παρά  τα  προβλεπόμενα  στο  πρώτο  εδάφιο  της  παρούσας  παραγράφου,  να  ορίζουν  ότι  μη
κεντρικές  αναθέτουσες  αρχές  ή  ειδικές  κατηγορίες  τους  μπορούν  να  προκηρύσσουν  διαγωνισμό  μέσω
προκαταρκτικής γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 48 παράγραφος 2. 

Άρθρο 28 
Κλειστή διαδικασία 

14 Σημειώνεται ότι, αναφορικά με την έννοια “προμήθειες”, η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ έχει προτείνει στα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα
τη  διόρθωση  της  εν  λόγω  μεταφραστικής  επιλογής  και  την  πρόκριση  της  έννοιας  “σύναψη  δημόσιων  συμβάσεων”  ή
“δημόσιες συμβάσεις” κατά περίπτωση. Στη συγκεκριμένη προτείνεται “δημόσιες συμβάσεις”
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[...] 4. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι όλες ή ειδικές κατηγορίες μη κεντρικών αναθετουσών αρχών
μπορούν να ορίζουν την προθεσμία παραλαβής των προσφορών με κοινή συμφωνία μεταξύ της αναθέτουσας
αρχής και των υποψηφίων που έχουν επιλεγεί, εφόσον παρέχεται σε όλους τους επιλεγμένους υποψηφίους ίσος
χρόνος για την κατάρτιση και την υποβολή των προσφορών τους. Ελλείψει συμφωνίας σχετικά με την προθεσμία
παραλαβής των προσφορών, η προθεσμία δεν είναι μικρότερη των 10 ημερών από την ημερομηνία αποστολής
της πρόσκλησης υποβολής προσφορών. 

Άρθρο 48 
Προκαταρκτικές γνωστοποιήσεις 

[...]  2.  Για  κλειστές  διαδικασίες  και  ανταγωνιστικές  διαδικασίες  με  διαπραγμάτευση,  οι  μη  κεντρικές
αναθέτουσες  αρχές  μπορούν  να  χρησιμοποιούν  την  προκαταρκτική  γνωστοποίηση  ως  μέσο  προκήρυξης
διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 5, υπό την προϋπόθεση ότι η γνωστοποίηση πληροί όλες
τις κατωτέρω προϋποθέσεις: α) αναφέρεται κατά τρόπο συγκεκριμένο στα αγαθά, τα έργα ή τις υπηρεσίες που
θα αποτελέσουν το αντικείμενο της σύμβασης που πρόκειται να συναφθεί· β) επισημαίνει ότι η σύμβαση θα
ανατεθεί μέσω κλειστής διαδικασίας ή ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, χωρίς μεταγενέστερη
δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να εκδηλώσουν το
ενδιαφέρον τους· γ) περιέχει, εκτός από τις πληροφορίες που αναφέρονται στο παράρτημα V μέρος B τμήμα I,
και τις πληροφορίες που αναφέρονται στο παράρτημα V μέρος B τμήμα II· δ) έχει αποσταλεί προς δημοσίευση
μεταξύ 35 ημερών και 12 μηνών πριν από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης που αναφέρεται στο
άρθρο 54 παράγραφος 1. Οι ανωτέρω γνωστοποιήσεις δεν δημοσιεύονται σε «προφίλ αγοραστή». Ωστόσο, η
τυχόν  πρόσθετη  δημοσίευση  σε  εθνικό  επίπεδο  σύμφωνα  με  το  άρθρο  52  μπορεί  να  πραγματοποιηθεί  σε
«προφίλ αγοραστή». Η περίοδος που καλύπτεται από την προκαταρκτική γνωστοποίηση διαρκεί κατ’ ανώτατο
όριο  12  μήνες  από  την  ημερομηνία  αποστολής  της  προς  δημοσίευση.  Ωστόσο,  στην  περίπτωση  δημόσιων
συμβάσεων για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες, η προκαταρκτική γνωστοποίηση που αναφέρεται στο
άρθρο 75 παράγραφος 1 στοιχείο β) μπορεί να καλύπτει περίοδο μεγαλύτερη των 12 μηνών. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

ΕΛΛΑΔΑ 
Υπουργείο Εσωτερικών 
Υπουργείο Εξωτερικών 
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών 
Υπουργείο Ανάπτυξης 
Υπουργείο Δικαιοσύνης 
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 
Υπουργείο Πολιτισμού 
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων 
Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 
Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 
Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης 
Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας 
Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης 
Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς 
Γενική Γραμματεία Ισότητας 
Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού 
Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας 
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας 
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Γενική Γραμματεία Αθλητισμού 
Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων 
Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος 
Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Φροντίδας 
Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας 
Εθνικό Τυπογραφείο 
Γενικό Χημείο του Κράτους 
Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας 
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
Πανεπιστήμιο Πατρών 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
Πολυτεχνείο Κρήτης 
Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων 
Αιγινήτειο Νοσοκομείο 
Αρεταίειο Νοσοκομείο 
Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης 
Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού 
Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων 
Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων 
Γενικό Επιτελείο Στρατού 
Γενικό Επιτελείο Ναυτικού 
Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας 
Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας 
Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων 
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 
Γενική Γραμματεία Εμπορίου. 
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Β. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ 

Άρθρο 58 
Κριτήρια επιλογής 

[...]  “2. Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι αναθέτουσες
αρχές μπορούν να απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά
ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI
ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο παράρτημα αυτό. 
Στις διαδικασίες προμήθειας υπηρεσιών, εφόσον οι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να
είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής
τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη
του εν λόγω οργανισμού.”

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI 
ΜΗΤΡΩΑ 

Τα σχετικά επαγγελματικά και εμπορικά μητρώα καθώς και οι δηλώσεις και τα πιστοποιητικά που αντιστοιχούν
σε κάθε κράτος μέλος είναι:
[...]
- στην Ελλάδα, το «Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων — ΜΕΕΠ» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας
και Δημοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε) στην περίπτωση των δημόσιων συμβάσεων έργων· το «Βιοτεχνικό ή Εμπορικό
ή  Βιομηχανικό  Επιμελητήριο»  και  το  «Μητρώο  Κατασκευαστών  Αμυντικού  Υλικού»  στην  περίπτωση  των
συμβάσεων αγαθών· στην περίπτωση των συμβάσεων υπηρεσιών, ο πάροχος υπηρεσιών μπορεί να κληθεί να
προβεί σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος·
στις  περιπτώσεις  που  προβλέπει  η  ισχύουσα  εθνική  νομοθεσία,  για  την  παροχή  υπηρεσιών  μελετών  που
αναφέρεται  στο  παράρτημα I  15  ,  τα  επαγγελματικά μητρώα είναι  το «Μητρώο Μελετητών» και  το «Μητρώο
Γραφείων Μελετών», 

15

Εννοεί το Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ (που αντίστοιχεί στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

AGREEMENT ON GOVERNMENT PROCUREMENT (GPA)16 

APPENDIX I

THE EUROPEAN UNION

Annex 1

CENTRAL GOVERNMENT ENTITIES

1. For the goods, services, suppliers and service providers of Liechtenstein, Switzerland, Iceland, Norway, The
Netherlands with respect to Aruba, procurement by all central government contracting authorities of EU member
States. The list below is indicative.

2. For the goods, services, suppliers and service providers of Israel, procurement by the following central
government contracting authorities.

3. For the goods, services, suppliers and service providers of the United States; Canada; Japan; Hong Kong,
China; Singapore; Korea; Armenia and the Separate Customs Territory of Taiwan, Penghu, Kinmen and Matsu,
procurement by the following central government contracting authorities, provided they are not marked by an
asterisk.

4. Without prejudice to item 3.,  for the goods, services,  suppliers and service providers of the United
States, Japan and the Separate Customs Territory of Taiwan, Penghu, Kinmen and Matsu, procurement by the
following central government contracting authorities of EU Member States provided that they are marked by a
double asterisk.

GREECE

Υπουργείο Εσωτερικών (Ministry of Interior);
Υπουργείο Εξωτερικών (Ministry of Foreign Affairs);
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (Ministry ofEconomy and Finance);
Υπουργείο Ανάπτυξης (Ministry of Development);
Υπουργείο Δικαιοσύνης (Ministry of Justice);
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Ministry of Education and Religion);
Υπουργείο Πολιτισμού (Ministry of Culture);
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ministry of Health and Social Solidarity);
Υπουργείο Περιβάλλοντος,  Χωροταξίας και  Δημοσίων Έργων (Ministry  of  Environment,  Physical  Planning and
Public Works);
Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Ministry of Employment and Social Protection);
Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (Ministry of Transport and Communications);
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Ministry of Rural Development and Food);

16

Στοιχεία  από  την  ιστοσελίδα  https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_app_agree_e.htm με  αναφορά  σε
ενημέρωση 7 July 2014 (WT/Let/977
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Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Ministry of Mercantile Marine, Aegean and
Island Policy);
Υπουργείο Μακεδονίας- Θράκης (Ministry of Macedonia and Thrace);
Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας (General Secretariat of Communication);
Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης (General Secretariat of Information);
Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς (General Secretariat for Youth);
Γενική Γραμματεία Ισότητας (General Secretariat of Equality);
Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (General Secretariat for Social Security);
Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού (General Secretariat for Greeks Living Abroad);
Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (General Secretariat for Industry);
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (General Secretariat for Research and Technology);
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (General Secretariat for Sports);
Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων (General Secretariat for Public Works);
Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος (National Statistical Service);
Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Φροντίδας (National Welfare Council);
Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (Workers' Housing Organisation);
Εθνικό Τυπογραφείο (National Printing Office);
Γενικό Χημείο του Κράτους (General State Laboratory);
Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας (Greek Highway Fund);
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (University of Athens);
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (University of Thessaloniki);
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (University of Thrace);
Πανεπιστήμιο Αιγαίου (University of Aegean);
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (University of Ioannina);
Πανεπιστήμιο Πατρών (University of Patras);
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (University of Macedonia);
Πολυτεχνείο Κρήτης (Polytechnic School of Crete);
Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (Sivitanidios Technical School);
Αιγινήτειο Νοσοκομείο (Eginitio Hospital);
Αρεταίειο Νοσοκομείο (Areteio Hospital);
Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης (National Centre of Public Administration);
Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (Α.Ε. Public Material Μanagement Organisation);
Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (Farmers' Insurance Organisation);
Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων (School Building Organisation);
Γενικό Επιτελείο Στρατού (Army General Staff);
Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (Navy General Staff);
Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (Airforce General Staff);
Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Greek Atomic Energy Commission);
Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (General Secretariat for Further Education);
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (Ministry of National Defence)*;
Γενική Γραμματεία Εμπορίου (General Secretariat of Commerce);
Ελληνικά Ταχυδρομεία (Hellenic Post - EL. TA).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4270 (ΦΕΚ Α 143/28-6-2014)
“Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό

και άλλες διατάξεις.”

Άρθρο 14

Ορισμοί [άρθρα 2 και 6(2) Οδηγίας 2011/85/ΕΕ]

1. Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, οι κάτωθι όροι έχουν την ακόλουθη έννοια:

α. Δημόσιος τομέας: περιλαμβάνει τη Γενική Κυβέρνηση, τα εκτός αυτής νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου
(ΝΠΔΔ), καθώς και τις εκτός αυτής δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς, κατά την έννοια των παραγράφων
1, 2,3 και 6 του άρθρου 1 του ν. 3429/2005 (Α΄314).

β.  Γενική  Κυβέρνηση:  περιλαμβάνει  τρία  υποσύνολα,  εφεξής  αποκαλούμενα  υποτομείς:  της  Κεντρικής
Κυβέρνησης, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ),
σύμφωνα με τους κανόνες και τα κριτήρια του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών (ΕΣΟΛ). Οι φορείς εκτός
Κεντρικής Διοίκησης, που περιλαμβάνονται στους υποτομείς της Γενικής Κυβέρνησης (εφεξής «λοιποί φορείς
της Γενικής Κυβέρνησης»), προσδιορίζονται, ανά υποτομέα, από το Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, που
τηρείται  με  ευθύνη  της  Ελληνικής  Στατιστικής  Αρχής  και  αποτελούν  ξεχωριστά  νομικά  πρόσωπα  που
εποπτεύονται από φορείς της Κεντρικής Διοίκησης ή από ΟΤΑ.

γ.  Υποτομέας  της  Κεντρικής  Κυβέρνησης:  περιλαμβάνει  την  Κεντρική  Διοίκηση  και  τα  νομικά  πρόσωπα
δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ), καθώς και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που περιλαμβάνονται στη Γενική
Κυβέρνηση και δεν ανήκουν στους υποτομείς των ΟΤΑ και των ΟΚΑ.

δ. Υποτομέας ΟΤΑ: περιλαμβάνει: (αα) τους ΟΤΑ, οι οποίοι αποτελούνται από τους Δήμους (OTA A΄ βαθμού) και
τις  Περιφέρειες  (OTA B΄  βαθμού)  και  (ββ)  τα  νομικά πρόσωπα ιδιωτικού  δικαίου  και  τα  νομικά  πρόσωπα
δημοσίου δικαίου που ανήκουν, ελέγχονται ή χρηματοδοτούνται από τους ΟΤΑ.

ε. Υποτομέας OKA: περιλαμβάνει Ασφαλιστικά Ταμεία, Οργανισμούς Απασχόλησης και Οργανισμούς Παροχής
Υπηρεσιών Υγείας.

στ. Κεντρική Διοίκηση ή Δημόσιο ή Κράτος: περιλαμβάνει την Προεδρία της Δημοκρατίας, τα Υπουργεία και τις
Αποκεντρωμένες  Διοικήσεις,  καθώς  και  τις  Ανεξάρτητες  Αρχές  που  δεν  έχουν  νομική  προσωπικότητα.  Για
λόγους στατιστικής ταξινόμησης,  η  Βουλή των Ελλήνων περιλαμβάνεται  και  αυτή στην Κεντρική Διοίκηση,
σύμφωνα με τον Κανονισμό της, ως προς τον προϋπολογισμό εξόδων και τον ισολογισμό-απολογισμό αυτής. Οι
φορείς της Κεντρικής Διοίκησης και οι υποδιαιρέσεις τους σε ειδικούς φορείς είναι διοικητικές της μονάδες και
μονάδες του προϋπολογισμού της, χωρίς αυτοτελή νομική προσωπικότητα.
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