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ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Η παρούσα είναι -πιθανώς- η τελευταία έκθεση πεπραγμένων της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (με
δυο «Α»), η οποία θα καταργηθεί, εφόσον τελικά ψηφιστεί το σχέδιο νόμου (ΣΝ) με τίτλο
«Μετονομασία Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών σε Ενιαία Αρχή Δημοσίων
Συμβάσεων - Τροποποίηση τίτλων του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016», που εγκρίθηκε από το
Υπουργικό Συμβούλιο στις 30 Ιουνίου 2021.
Αποτελεί αυτονοήτως πρωτοβουλία της Πολιτείας η μορφή οργάνωσης του τομέα
της Γενικής Κυβέρνησης. Επιτρέψτε μου, παρά ταύτα, να σημειώσω τα ακόλουθα.
Στη δεκαετή -περίπου- λειτουργία της, και παρά τις σοβαρές αντιξοότητες που
κλήθηκε να αντιμετωπίσει, αντιξοότητες που οδήγησαν και στην πρόωρη παραίτηση των
δυο πρώτων Προέδρων της, η Αρχή μας ανταπεξήλθε με το παραπάνω στην αποστολή της.
Υπήρξε, παρά ταύτα, θύμα της απροθυμίας ορισμένων να συμβιβαστούν με την ύπαρξη
μιας ανεξάρτητης αρχής στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων. Ήδη από το 2016 και την
εποχή της σύστασης Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την αναμόρφωση του θεσμικού
πλαισίου για τις Ανεξάρτητες Αρχές, συζητείτο η συγχώνευση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. με τη
νεοσύστατη -τότε- Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), και ενώ η
τελευταία είχε μόλις συσταθεί ως χωριστή Αρχή, κατόπιν απόφασης της τότε Κυβέρνησης
(άρ. 347 επ. ν. 4412/2016).
Με το ΣΝ, η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και ο ιδρυτικός της νόμος 4013/2011 καταργούνται, ενώ οι
αρμοδιότητες της καταργούμενης Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. μεταφέρονται -εν μέρει- στην Ενιαία Αρχή
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ με ένα «Α»), με προφανή κίνδυνο την περαιτέρω
συρρίκνωση και πιθανή μεταφορά τους σε άλλο φορέα ή Αρχή, όπως π.χ. οι σημαντικές
γνωμοδοτικές ή/και ελεγκτικές της αρμοδιότητες (άρ. 2 παρ. 2 περ. γ’ & περ. ζ’ του ν.
4013/2011). Σιωπούντος του νόμου, η παράλειψη αναφοράς στην παράγραφο 1 του
άρθρου 2 του νόμου, συνεπάγεται επαναφορά των συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων στα
Υπουργεία και η επανάληψη του φαινομένου του πολυκερματισμού των ρυθμίσεων, που
υποτίθεται θα αφήναμε οριστικά πίσω μας. Πράγματι, με το ΣΝ φαίνεται να τίθενται ήδη
εκτός πεδίου αρμοδιότητας της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (με ένα «Α»), οι
συμφωνίες πλαίσιο, τα δυναμικά συστήματα αγορών και οι συμβάσεις παραχώρησης
δημοσίων έργων και υπηρεσιών κατά την έννοια του ν. 4413/2016 (κατ’ άρ. 2 παρ. 1 του ν.
4013/2011).
Μάλιστα, η ανωτέρω εξέλιξη αναφορικά με τις αρμοδιότητες της νέας Αρχής,
καθίσταται και νομοτελειακά αναπόφευκτη, όταν, με το εγκεκριμένο από το Υπουργικό
Συμβούλιο σχέδιο, εφόσον αυτό τελικά ψηφιστεί, ως έχει, προβλέπεται η κατάργηση των
κενών -κατά τον χρόνο της «συγχώνευσης»- οργανικών θέσεων, και τη στιγμή κατά την
οποία το ποσοστό κάλυψης των οργανικών θέσεων της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. σε Ειδικό Επιστημονικό
Προσωπικό ανέρχεται πλέον, σήμερα, σε ποσοστό μόλις σαράντα τρία (43) τοις εκατό.
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Επίσης, με το ΣΝ η νέα Αρχή ουσιαστικά τίθεται υπό τον Υπουργό Δικαιοσύνης, ο
οποίος θα έχει την πρωτοβουλία για την κίνηση της διαδικασίας επιλογής-διορισμού του
Προέδρου και των Αντιπροέδρων, θα προτείνει τα καταλληλότερα κατά σειρά πρόσωπα για
επιλογή σε θέση Προέδρου ή Αντιπροέδρου και θα διορίζει τα μέλη της νέας Αρχής. Ο
Υπουργός Ανάπτυξης θα περιορίζεται στο να προτείνει τον έναν εκ των έξι Αντιπροέδρων
για τις μεταφερόμενες αρμοδιότητες της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (οι οριζόμενες στο άρ. 2 παρ. 2 του ν.
4013/2011). Καθίσταται ούτως σαφές, και εξ αυτών των προβλέψεων, ότι με το ΣΝ κατ’
ουσίαν χάνεται ο αναπτυξιακός χαρακτήρας της Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων που θα
προκύψει μετά τη «συγχώνευση» (η ΕΑΔΗΣΥ με ένα «Α»).
Το έργο που έχει εν τέλει επιτελέσει η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., όλα αυτά τα χρόνια, υπό όλως
αντίξοες συνθήκες, υπό καθεστώς μνημονιακών-μεταμνημονιακών υποχρεώσεων, αλλά και
συνθήκες εκτάκτου ανάγκης, δεν μπορεί να αποτυπωθεί στις ολίγες γραμμές του παρόντος.
Όμως, το έργο αυτό έχει αναγνωρισθεί τόσο εντός, όσο και εκτός των τειχών, από τις
περίπου τρεις χιλιάδες πεντακόσιες (3.500) αναθέτουσες αρχές και φορείς και από διεθνείς
οργανισμούς (ΕΕ/ ΟΗΕ/ Ο.Ο.Σ.Α.). Το μόνο σίγουρο είναι ότι η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. υπήρξε
πρωτοπόρος σε πολλούς τομείς, αλλά και πολλάκις παράδειγμα καλής πρακτικής και
αναφοράς. Παραδείγματα αναρίθμητα, όπως, εντελώς ενδεικτικά, ο Κώδικας Δεοντολογίας
μελών και προσωπικού (ήδη από το 2017), η πρωτοπόρος για κρατική Αρχή πλατφόρμα
«whistleblowing» για την υποβολή ανώνυμων καταγγελιών και την προστασία των
μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος, η διαδικασία για την πιστοποίηση των ISO:9001 για το
Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας & 37001 κατά της Δωροδοκίας (anti-bribery), η Εθνική
Βάση Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Β.Δ.ΔΗ.ΣΥ.), οι δυο πρώτες ολοκληρωμένες
Εθνικές Στρατηγικές Δημοσίων Συμβάσεων (2017-2020 & 2021-2025). Σε διεθνές επίπεδο,
αναφέρονται εντελώς ενδεικτικά, η πρόσφατη αναφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο
υπόδειγμα διακήρυξης με τη μέθοδο της μελέτης-κατασκευής για τις Μονάδες
Επεξεργασίας Αποβλήτων, η έκθεση του Ο.Ο.Σ.Α. για τα μέτρα που ελήφθησαν από τις
Αρχές των χωρών-μελών του Οργανισμού για την αντιμετώπιση της πανδημίας, όπου
γίνεται εκτενής αναφορά στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και στη δράση της για τη στήριξη των
Υπηρεσιών του κράτους.
Το 2016, η ανάληψη των καθηκόντων μου στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. συνέπιπτε -μεταξύ
άλλων- με την ψήφιση των ν. 4412-4413/2016 για τη μεταφορά των Ευρωπαϊκών Οδηγιών
για τις δημόσιες συμβάσεις του 2014 στην ελληνική έννομη τάξη. Κατά την πενταετή μου
θητεία κληθήκαμε, μαζί με το υψηλοτάτων προσόντων προσωπικό της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., να
διαχειριστούμε δεκάδες τροποποιήσεις του νόμου περί δημοσίων συμβάσεων, με
προεξάρχουσες αυτές που εισήγαγαν οι ν. 4605, 4608, 4609, 4610/2019 και -προσφάτως- ο
ν. 4782/2021, και από το 2019, τις καταλυτικές επιπτώσεις που επέφερε στο σύστημα των
δημοσίων συμβάσεων η πανδημία του COVID-19, με απόλυτη -κατά γενική αποδοχήεπιτυχία.
Δεν γνωρίζω τί δεν πράξαμε ή τί θα μπορούσαμε να είχαμε πράξει, καθ’ όλη τη μέχρι
σήμερα πορεία της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (με δυο «Α»). Σίγουρα, αρκετά παραμένουν ακόμη σε
εκκρεμότητα, όπως η ολοκλήρωση της Ε.Β.Δ.ΔΗ.ΣΥ., το ολοκληρωμένο πληροφοριακό
σύστημα, η μεθοδολογία ελέγχων, τα υπό πιστοποίηση ISO. Αναπόφευκτα, μια νέα
υπερ-Α.Ε.Ε.Π. χωρίς πρωτίστως αναπτυξιακό προσανατολισμό δεν θα μπορέσει, στην
πράξη, να αναλάβει να τα υλοποιήσει και, σε κάθε περίπτωση, η εγκριθείσα «συγχώνευση»
κινδυνεύει να αφήσει για παρατεταμένη χρονική περίοδο αναθέτουσες αρχές και φορείς
χωρίς υποστήριξη, την κρίσιμη -μάλιστα- για την υλοποίηση του ΕΣΠΑ ΙΙΙ και του Ταμείου
Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας περίοδο.
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Το προσωπικό και τα στελέχη της Αρχής, πάντα προσηλωμένοι στην εκπλήρωση της
Δημόσιας Υπηρεσίας, παραμένουμε αισιόδοξοι, και ευελπιστούμε το μέλλον να δικαιώσει
τις μέχρις σήμερα επιλογές μας, γιατί η αγορά είναι αμείλικτη και οι κανόνες της
απαράβατοι.

Γεώργιος Καταπόδης
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ΜΕΡΟΣ Ι. Παρουσίαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)
Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων αποτελεί το θεσμικό όργανο της Πολιτείας
που στοχεύει στη διασφάλιση της εμπέδωσης της αρχής του υγιούς ανταγωνισμού και των αρχών
καλής διακυβέρνησης στον τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων. Η σύστασή της υπαγορεύθηκε από τις
διαπιστωμένες ανάγκες του τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων για την: α) ίδρυση και λειτουργία ενός
κεντρικού φορέα συντονισμού, εποπτείας και αξιολόγησης του τομέα, β) απλοποίηση και
εξορθολογισμό του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου και γ) βελτίωση της διοικητικής και οργανωτικής
δομής του συστήματος.
Στα λίγα χρόνια λειτουργίας της, η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε σε
επίπεδο στελέχωσης και οργάνωσης, συνέβαλε ουσιαστικά στην αλλαγή του τοπίου των Δημοσίων
Συμβάσεων, ώστε αυτό να καταστεί πιο αποτελεσματικό και διαφανές. Εν προκειμένω, αρκεί κάποιος
να αναλογισθεί την κατάσταση που επικρατούσε στο πεδίο των Δημοσίων Συμβάσεων στη χώρα μας
πριν τη σύσταση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., και μετά τον Ιούνιο του 2012 οπότε και αυτή άρχισε να λειτουργεί.

1. Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας – αποστολή
Οι βασικές επιδιώξεις του θεσμικού πλαισίου της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. είναι η διασφάλιση της
λειτουργικής και οργανωτικής της ανεξαρτησίας, καθώς και της οικονομικής της αυτοτέλειας και
αυτάρκειας. Οι σχετικές πρόνοιες του νομοθετικού πλαισίου έχουν ως στόχο την διευκόλυνση της
εκτέλεσης της αποστολής της Αρχής, η οποία, λειτουργώντας ως κεντρικός φορέας συντονισμού
ολόκληρου του τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων, καλείται να διασφαλίσει με τρόπο αποτελεσματικό
και διαφανή ότι ο τομέας λειτουργεί με γνώμονα την τήρηση της νομιμότητας και το δημόσιο
συμφέρον.

1.1. Θεσμικό πλαίσιο
Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων ιδρύθηκε με τον ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’
204/15.09.2011) και λειτουργεί, βάσει του νόμου αυτού όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, από τον
Ιούνιου του 2012 και εντεύθεν ως Ανεξάρτητη Αρχή.
Η οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία της διέπεται από τα ακόλουθα κανονιστικά κείμενα:
α) τον Οργανισμό και Κανονισμό Λειτουργίας της Αρχής (άρθρο 53 ν. 4605/209, ΦΕΚ Α’
52/01.04.2019), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, στους οποίους καθορίζονται οι υπηρεσίες της, η
διάρθρωση και οι αρμοδιότητές τους, θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού, καθώς και
ειδικότερα θέματα που αφορούν στην λειτουργία της. Ο εν λόγω Οργανισμός και Κανονισμός
Λειτουργίας ετέθη σε ισχύ την 1η Ιουνίου 2019.
β) τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης (π.δ. 43/2013, ΦΕΚ Α’ 80/5.4.2013, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει), με τον οποίο ορίζεται ότι η Αρχή έχει δική της οικονομική υπηρεσία και
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δικό της προϋπολογισμό. Με το ίδιο θεσμικό πλαίσιο καθορίζονται οι πηγές των εσόδων της και ο
τρόπος είσπραξής τους, οι διαδικασίες εκτέλεσης των κάθε είδους δαπανών της, καθώς και η
λογιστική παρακολούθηση των εσόδων και των δαπανών της,
γ) την υπ’ αριθμ. 5143/11.12.2014 (ΦΕΚ Β’ 3335/11.12.2014) Υπουργική Απόφαση, όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 3491/09.06.2017 (ΦΕΚ Β’ 1992) Απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών, με την οποία καθορίζονται οι διαδικασίες παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης
υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. που προβλέπεται στο άρθρο 4 παρ. 3 του ν. 4013/2011.

1.2. Αποστολή
Αποστολή της Αρχής, ως κεντρικού φορέα συντονισμού και εποπτείας του τομέα των
Δημοσίων Συμβάσεων, είναι να προωθεί με αποτελεσματικότητα τη στρατηγική και τους στόχους που
υιοθετούνται για τον τομέα, όπως:







η ανάπτυξη και η προαγωγή της εθνικής στρατηγικής στο πεδίο των Δημοσίων
Συμβάσεων,
η μεταρρύθμιση του συστήματος για την ενίσχυση του ανταγωνισμού και της διαφάνειας,
η βελτίωση της αποτελεσματικότητας, η ενίσχυση της εποπτείας και της αξιολόγησης του
συστήματος, καθώς και η εναρμόνιση του εθνικού θεσμικού πλαισίου με το αντίστοιχο
ευρωπαϊκό,
η ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των Αναθετουσών Αρχών, και
η διασφάλιση των κανόνων καλής διακυβέρνησης στον τομέα.

Για την εκτέλεση της αποστολής της, η Αρχή συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
διεθνείς οργανισμούς, τις αρμόδιες εθνικές αρχές, καθώς και πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα
που δραστηριοποιούνται στον τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων.

2. Αρμοδιότητες
Στο πεδίο αρμοδιότητας της Αρχής υπάγονται οι δημόσιες συμβάσεις που έχουν ως
αντικείμενο την εκτέλεση έργων, την προμήθεια αγαθών και την παροχή υπηρεσιών κατά την έννοια
αυτών βάσει της κείμενης νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις, όπως σήμερα ορίζονται στο ν.
4412/2016 (Α’ 147) και στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, ανεξαρτήτως της εκτιμώμενης αξίας
τους, συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών-πλαίσιο, των δυναμικών συστημάτων αγορών, καθώς
και των συμβάσεων παραχώρησης δημοσίων έργων και υπηρεσιών κατά την έννοια της εκάστοτε
ισχύουσας νομοθεσίας και ιδίως σήμερα κατά την έννοια του ν. 4413/2016 (Α’ 148) και της Οδηγίας
2014/23/ΕΕ.
Δεν εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητας της Αρχής οι δημόσιες συμβάσεις που συνάπτονται
στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας (ν. 3978/2011), οι συμβάσεις που εξαιρούνται από τον ν.
3978/2011, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 24 αυτού, καθώς και οι συμβάσεις που συνάπτονται
δυνάμει του άρθρου 346 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Περαιτέρω,
οι αρμοδιότητες της Αρχής, όπως προβλέπονται στον ιδρυτικό της νόμο, καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα
στρατηγικών-πολιτικών, συντονιστικών, ρυθμιστικών, νομοθετικών, γνωμοδοτικών, συμβουλευτικών
και εποπτικών και ελεγκτικών δράσεων.
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3. Λειτουργική ανεξαρτησία
3.1. Λειτουργική ανεξαρτησία
Η Αρχή απολαύει λειτουργικής ανεξαρτησίας και υπόκειται αποκλειστικά στον έλεγχο της
Βουλής των Ελλήνων σύμφωνα με το άρθρο 138Α του Κανονισμού της Βουλής. Δεν υπόκειται σε
έλεγχο ή εποπτεία από κυβερνητικά όργανα ή άλλη ανεξάρτητη ή διοικητική αρχή.
Αποτελείται από επτά (7) τακτικά και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη,
συμπεριλαμβανομένων του Προέδρου και του Αντιπροέδρου και λειτουργεί ως συλλογικό όργανο.
Τα Μέλη διορίζονται με απόφαση του έχοντος την νομοθετική - εν προκειμένω - πρωτοβουλία
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της
Βουλής και η θητεία τους είναι πενταετής.
Ο Πρόεδρος και τα τακτικά μέλη της Αρχής είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης
και τελούν σε αναστολή άσκησης οποιουδήποτε άμισθου ή έμμισθου δημόσιου ή δικηγορικού
λειτουργήματος ή οποιασδήποτε επαγγελματικής δραστηριότητας. Τα αναπληρωματικά μέλη δεν
επιτρέπεται να ασκούν οποιοδήποτε έμμισθο ή άμισθο δημόσιο λειτούργημα ή οποιαδήποτε άλλη
επαγγελματική δραστηριότητα που δεν συμβιβάζεται με την ιδιότητα και τα καθήκοντα του μέλους
της Αρχής.

3.2. Σύνθεση της Αρχής
Κατά το έτος 2020 διορίστηκε η κα Βασιλική Σκαρτσούνη ως νέο τακτικό μέλος της Αρχής σε
αντικατάσταση του κ. Δημήτριου Λουρίκα, του οποίου η θητεία είχε λήξει, σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 4013/2011 όπως ισχύουν.
Η σύνθεση της Αρχής την 31.12.2020 είχε ως εξής:
Πίνακας 1. Σύνθεση Συμβουλίου

ΣΥΝΘΕΣΗ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. την 31.12.2020
Γεώργιος Καταπόδης (Πρόεδρος)
Αδάμ Καραγλάνης (Αντιπρόεδρος)
Μαρία Στυλιανίδου (Μέλος)
Ερωφίλη Χριστοβασίλη (Μέλος)
Κωνσταντίνος Βαρδακαστάνης (Μέλος)
Βασιλική Σκαρτσούνη (Μέλος)
Δημήτριος Σταθακόπουλος (Μέλος)
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4. Διοικητική και Οικονομική Αυτοτέλεια
4.1. Διοικητική αυτοτέλεια
Η Αρχή απολαύει διοικητικής αυτοτέλειας, δεδομένου ότι είναι ανεξάρτητη στον τρόπο
οργάνωσής της και διοίκησης του προσωπικού της. Ειδικότερα, η Αρχή έχει οργανωθεί και λειτουργεί
βάσει του συστατικού της Νόμου και του Οργανισμού και του Κανονισμού Λειτουργίας της (ν.
4013/2011, άρθρο 53 του ν.4605/2019 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του α΄ εδ. της παρ. 1 του
άρθρου 13 του π.δ.123/2012, όπως ισχύουν).

4.2. Οικονομική αυτοτέλεια
Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την Αρχή σχετικά με την οικονομική της διαχείριση και
λειτουργία αποσκοπεί στην εξασφάλιση της οικονομικής της ανεξαρτησίας και αυτοτέλειας. Στο
πλαίσιο αυτό, η Αρχή εκτελεί δικό της προϋπολογισμό και είναι οικονομικά αυτοτελής, με την έννοια
ότι δεν επιχορηγείται από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για τις δαπάνες λειτουργίας της.
Τα έσοδα για τη λειτουργία της Αρχής προέρχονται από την κράτηση που επιβάλλεται στις
αναθέτουσες αρχές επί της αξίας των δημοσίων συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του
ιδρυτικού της νόμου. Η είσπραξη των εσόδων της και η εκτέλεση των δαπανών της πραγματοποιείται
από την οικονομική της υπηρεσία. Το ποσοστό της κράτησης υπέρ της Αρχής για συμβάσεις που έχουν
συναφθεί ή για τις οποίες έχουν εκκινήσει σχετικές διαδικασίες μέχρι την 08/08/2016 ανέρχεται σε
0,10%. Μετά την 08/08/2016 το ποσοστό αυτό σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147)
περιορίστηκε σε 0,06% και επιβάλλεται στις συμβάσεις που εκκινούν και συνάπτονται μετά την
έναρξη ισχύος του παραπάνω νόμου. Ακολούθως σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4605/2019 όπως
τροποποιήθηκε με το ν. 4610/2019 το ποσοστό κράτησης υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. από 01.04.2019
ανέρχεται σε 0,07% και επιβάλλεται στις συμβάσεις αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των 1.000,00 € που
εκκινούν ή συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόμου.
Η οικονομική διαχείριση και ο έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Αρχής
γίνεται από δύο ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές, οι οποίοι υποβάλλουν εκθέσεις για την ορθή τήρηση
των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (απολογισμός, ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης), καθώς
και για τη νομιμότητα των δαπανών της. Οι εκθέσεις αυτές υποβάλλονται στον Πρόεδρο της Βουλής,
στον Υπουργό Οικονομικών, στον Υπουργό Επενδύσεων και Ανάπτυξης, καθώς και στο Ελεγκτικό
Συνέδριο.
Κατά το έτος 2020, η Αρχή απέδωσε το ποσό των 994.062,01 €, το οποίο δεν υπερβαίνει το
ποσοστό 80% του πλεονάσματος του οικονομικού έτους 2019 στο Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα
με την διάταξη του άρθρου 4 παρ. 3 του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α' 204), κατ' εφαρμογή της Κ.Υ.Α. υπ'
αριθμ. 4777/09-09-2020 (Β΄ 3987).
Όπως είναι αναμενόμενο, η μείωση του ποσοστού της κράτησης από 0,10% σε 0,06%,
σύμφωνα με το άρθρο 375 παρ. 7 του ν. 4412/2016, έχει προκαλέσει σταδιακή μείωση του
πλεονάσματος καθώς το σύνολο σχεδόν των συμβάσεων που συνάπτονται πλέον, επιβαρύνονται με
το μειωμένο ποσοστό υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.. Κατά το έτος 2019, μετά την αλλαγή του ποσοστού, έχει
εμφανιστεί αυξητική τάση είσπραξης των εσόδων η οποία συνεχίστηκε και κατά το έτος 2020,
λαμβάνοντας υπόψη τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση του covid-19.
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Ειδικότερα, με στοιχεία έως το τέλος του 2020 υφίστανται τα εξής δεδομένα:
Η βεβαίωση των εσόδων παρουσιάζει αύξηση της τάξης του 10% σύμφωνα με τα βεβαιωμένα
έσοδα μέχρι και το μήνα Δεκέμβριο 2020, σε σύγκριση με τα έσοδα του έτους 2019. Το οικονομικό
έτος 2020 προβλέπεται να κλείσει με πλεόνασμα της τάξης του 1,5 εκ. € κατά συνέπεια το μέγιστο
προς απόδοση ποσό (έως 80% του πλεονάσματος) κυμαίνεται από 1,1 έως 1,2 εκ. €.
Δεδομένου ότι εφεξής υπογράφονται, υλοποιούνται και αποπληρώνονται συμβάσεις οι
οποίες έχουν υπογραφεί, είτε μετά τις 08/08/2016 με ποσοστό κράτησης 0,06%, είτε μετά την
01/04/2019 με ποσοστό κράτησης 0,07% και παράλληλα διενεργείται με ταχείς ρυθμούς
αποκρατικοποίηση αρκετών δημόσιων οργανισμών, οι οποίοι θα παύσουν να παρακρατούν και να
αποδίδουν την κράτηση υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. καθώς οι συμβάσεις τους δεν θα θεωρούνται δημόσιες, το
επίπεδο των εσόδων από την κράτηση υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. δεν προβλέπεται να υπερβαίνει τα επίπεδα
των εσόδων του έτους 2018 ή του έτους 2019. Η αύξηση των εσόδων κατά το έτος 2020 εκτιμάται ότι
προέκυψε αποκλειστικά λόγω των έκτακτων δαπανών που διενεργήθηκαν για την αντιμετώπιση της
πανδημίας και των προμηθειών από τις δομές υγείας ανά την επικράτεια.

4.3. Παρακολούθηση της κράτησης υπέρ της Αρχής
Η Αρχή παρακολουθεί σε καθημερινή βάση την πορεία των εσόδων από την κράτηση υπέρ
αυτής, αφού αυτή αποτελεί τον μοναδικό πόρο χρηματοδότησης της λειτουργίας της. Για το σκοπό
αυτό έχει συναφθεί σύμβαση με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και έχει τεθεί σε λειτουργία
κατάλληλη εφαρμογή για την είσπραξη της κράτησης και την καθημερινή αναλυτική ενημέρωση της
Αρχής για κάθε πληρωμή. Επίσης, η Αρχή έχει προβεί στην ανάθεση σε εταιρεία πληροφορικής
προμήθειας πληροφοριακού συστήματος για την παρακολούθηση, βεβαίωση και είσπραξη του
πόρου. Το πληροφορικό σύστημα αναμένεται να παραληφθεί και να τεθεί σε πιλοτική λειτουργία τον
Μάιο του 2021.

4.4. Κατάρτιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020
Η οικονομική διαχείριση της Αρχής διέπεται κατά βάση από το π.δ. 43/2013 (Κανονισμός
Οικονομικής Διαχείρισης), το οποίο τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 του ν. 4587/2018 (Α΄208)
προκειμένου να ευθυγραμμιστεί πλήρως με τις ρυθμίσεις του Δημόσιου Λογιστικού (ν. 4270/2014)
και του π.δ. 80/2016. Η ανωτέρω προσαρμογή κρίθηκε απαραίτητη, ιδίως ενόψει της κατάργησης του
προληπτικού ελέγχου των δαπανών από το Ελεγκτικό Συνέδριο, η οποία έχει τεθεί σε ισχύ για τις
Ανεξάρτητες Αρχές την 30η/7/2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4270/2014 περί δημόσιου
λογιστικού. Στο πλαίσιο αυτό, η αποτύπωση των εσόδων και των δαπανών γίνεται ταυτόχρονα, τόσο
με βάση το Δημόσιο Λογιστικό (παρακολούθηση εσόδων και εξόδων σε ταμειακή βάση), όσο και, σε
δεδουλευμένη βάση, με την εφαρμογή Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (σύμφωνα και με το π.δ.
205/1998).
Με βάση το ανωτέρω θεσμικό πλαίσιο καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός της Αρχής για το
οικονομικό έτος 2021, ο οποίος εγκρίθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 100 ΕΣ/2020 Απόφασής της και
αναρτήθηκε στο πρόγραμμα Διαύγεια.
Επιπρόσθετα, η Αρχή διαθέτει κατάλληλο πληροφοριακό σύστημα, μέσω του οποίου
παρακολουθείται καθημερινά η εκτέλεση του προϋπολογισμού σε ταμειακή και λογιστική βάση,
καθώς οι λογαριασμοί της γενικής λογιστικής συνδέονται με τους ΚΑΕ του δημόσιου λογιστικού.
Επιπλέον, η Αρχή αποστέλλει σε μηνιαία και τριμηνιαία βάση τα στοιχεία εκτέλεσης του
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προϋπολογισμού της στο Υπουργείο Οικονομικών και την ΕΛ.ΣΤΑΤ., ενώ υποβάλλονται μηνιαίες
αναφορές σχετικές με το Μητρώο Δεσμεύσεων στη διαδικτυακή πύλη του Υπουργείου Οικονομικών
για την παρακολούθηση των υποχρεώσεων της Αρχής και την αποπληρωμή αυτών, μηνιαίες και
τριμηνιαίες εκθέσεις για την παρακολούθηση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και μηνιαίες –
τριμηνιαίες εκθέσεις για την εκτέλεση του προϋπολογισμού σε σχέση με τους στόχους προς το Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους.

5. Εσωτερική οργάνωση και λειτουργία
5.1. Οι υπηρεσίες της Αρχής
Οι υπηρεσίες της Αρχής σύμφωνα με τον Οργανισμό και Κανονισμό Λειτουργίας της που
ψηφίστηκε εντός του 2019 με το ν.4605/2019, είναι διαρθρωμένες στις υπηρεσίες Προέδρου και τη
Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων, στην οποία υπάγονται πέντε (5) Διευθύνσεις και έντεκα (11)
Τμήματα, καθώς και το Αυτοτελές Γραφείο Θεσσαλονίκης, όπως αποτυπώνεται στο ακόλουθο
οργανόγραμμα:
Ο Οργανισμός και Κανονισμός Λειτουργίας της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., όπως θεσπίστηκε με το άρθρο
53 του ν.4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/1.4.2019) αποτυπώνεται κατωτέρω:

Εικόνα 1. Οργανόγραμμα Αρχής

5.2. Ψηφιακό Οργανόγραμμα – Ειδικά Περιγράμματα Θέσης
Μετά την θέση σε ισχύ του νέου Οργανισμού και Κανονισμού της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. καταρτίστηκε
το ψηφιακό οργανόγραμμα της Αρχής, στο οποίο αποτυπώνεται η διάρθρωση και στελέχωσή της
καθώς και τα Ειδικά Περιγράμματα Θέσης (ΕΠΘ) και εισήχθη στην ψηφιακή πλατφόρμα του
Υπουργείου Εσωτερικών. Η συμμετοχή στο ψηφιακό οργανόγραμμα της Δημόσιας Διοίκησης έδωσε

Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

16

Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 2020
τη δυνατότητα στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. να συμμετάσχει στον προγραμματισμό προσλήψεων ετών 2020
και 2021 και στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας-κύκλος 2020, προκειμένου να στελεχωθεί πλήρως.
Παράλληλα, η Αρχή προκειμένου να αντιμετωπίσει έκτακτες και επείγουσες ανάγκες προχώρησε στην
πρόσληψη έξι (6) υπαλλήλων ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ μηνών (ΣΟΧ), σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 2190/1994 (διαδικασία ΑΣΕΠ). Επιπλέον, στο πλαίσιο του προγραμματισμού
προσλήψεων και μετά τη έκδοση της σχετικής απόφασης ΠΥΣ τον Ιούνιο του 2020, δημοσιεύτηκε στις
αρχές του τρέχοντος έτους η υπ΄ αριθμ. 1 Ε/2021 προκήρυξη ΑΣΕΠ για κάλυψη δεκαέξι (16) θέσεων
Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων.

5.3. Το προσωπικό της Αρχής
5.3.1.

Κατηγορίες προσωπικού και ειδικότητες
Το προσωπικό της Αρχής διακρίνεται σε ειδικό επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό. Το
σύνολο του ειδικού επιστημονικού προσωπικού διαθέτει αυξημένα προσόντα (μεταπτυχιακό τίτλο ή
διδακτορικό τίτλο σπουδών ή/και δημοσιεύσεις σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά) και
εξειδικευμένη (τουλάχιστον τριετή) εμπειρία στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων. Επίσης, το
διοικητικό προσωπικό της Αρχής στην συντριπτική του πλειοψηφία είναι πανεπιστημιακής
εκπαίδευσης και κατέχει μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών. Τέλος, το σύνολο σχεδόν των στελεχών
που υπηρετούν στην Αρχή γνωρίζουν άριστα ή πολύ καλά τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα, ενώ μεγάλο
μέρος αυτών διαθέτει πτυχίο δύο ή περισσότερων ξένων γλωσσών.
Πίνακας 2. Κατανομή προσωπικού, που υπηρετεί στην Αρχή, ανά μορφωτικό επίπεδο, την 31-122020
Μορφωτικό επίπεδο

Αριθμός

Διδακτορικό

3

Μεταπτυχιακό

37

Απόφοιτοι Ε.Σ.Δ.Δ.

2

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

6

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

4

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

4

Σύνολο

56

Ειδικότερα, η κατανομή του προσωπικού, ανά κατηγορία και ειδικότητα την 31.12.2020,
παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί:
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Πίνακας 3. Κατανομή του προσωπικού ανά κατηγορία και ειδικότητα την 31-12-2020
Αποσπασμένοι/
Διορισμένοι σε
άλλους φορείς

Κενές
θέσεις

35

16

31

82

25
8
10
5

16
6
7
3

9
2
3
2

15
5
1
5

40
13
11
10

Λοιποί Επιστήμονες
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

3
19

3
18

0
0

5
13

8
31

ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

10

10

0

4

14

ΤΕ Πληροφορικής
ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
Διοικητικοί Γραμματείς
Μετακλητοί (ΙΔΟΧ)
ΥΕ Επιμελητών
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

0
3
1
1
3
0
69

0
3
1
1
3
0
53

0
0
0
0
0
0
16

4
2
1
0
0
2
44

4
5
2
1
3
2
113

Πληρωθείσες
θέσεις

Υπηρετούντες
στην Αρχή

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

1

1

ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

51

Νομικοί
Διπλωματούχοι Μηχανικοί
Οικονομολόγοι
Πληροφορικής

Κατηγορία προσωπικού

Σύνολο
οργανικών
θέσεων
1

Σημείωση: Στις παραπάνω θέσεις δεν περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος, η Αντιπρόεδρος, ο
Νομικός Σύμβουλος, τα Μέλη της Αρχής (τακτικά και αναπληρωματικά) και δύο (2) ασκούμενοι
δικηγόροι καθώς και έξι (6) υπάλληλοι με σύμβαση ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) που προσλήφθηκαν με
διαδικασία ΑΣΕΠ για να προσφέρουν εκτάκτως υπηρεσίες στην Αρχή για οκτώ μήνες.
Επίσης, σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 25 του Οργανισμού και Κανονισμού Λειτουργίας
της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (άρθρο 53 ν. 4605/2019, Α΄52), για την κάλυψη τριών (3) θέσεων Προϊσταμένων
συστήθηκαν τρεις (3) προσωποπαγείς θέσεις οι οποίες θα καταργηθούν με την λήξη της θητείας
αυτών, καθόσον την χρονική στιγμή επιλογής των υποψηφίων, το σύνολο των κενών οργανικών
θέσεων του φορέα είχαν δεσμευτεί για την κινητικότητα και τον προγραμματισμό προσλήψεων.

5.3.2.

Επιλογή προϊσταμένων
Σύμφωνα με το νέο Οργανισμό της, η Αρχή διατηρεί ειδικές διατάξεις για την επιλογή
προϊσταμένων, οι οποίες ενσωματώνουν το πνεύμα των γενικών διατάξεων του ν. 4369/2016
προσαρμοσμένο στις ειδικές και αυξημένες απαιτήσεις της Αρχής. Κατά το έτος 2020 προκηρύχθηκαν
τέσσερεις (4) θέσεις ευθύνης της Αρχής, ενώ συνεχίστηκαν οι διαδικασίες επιλογής για τις θέσεις
που είχαν προκηρυχθεί το 2019. Σήμερα έχουν καλυφθεί οι δεκατέσσερεις (14) θέσεις ευθύνης από
τις δεκαεπτά (17) συνολικά που προβλέπει ο Οργανισμός και Κανονισμός Λειτουργίας της
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., με τοποθετήσεις υπαλλήλων υψηλών και εξειδικευμένων προσόντων μετά από τη
διαδικασία επιλογής όπως προβλέπεται στις οργανικές διατάξεις. Οι διαδικασίες θα συνεχιστούν και
κατά το τρέχον έτος μέχρι την πλήρη κάλυψη των θέσεων ευθύνης.
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5.3.3.

Κανονισμός Προμηθειών – Εκτελούμενες προμήθειες
Η Αρχή, από το τέλος του 2015, έχει τυποποιήσει τις διαδικασίες προγραμματισμού,
προκήρυξης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων που πραγματοποιεί η ίδια. Για τον σκοπό αυτόν, με
την απόφαση 103 ΕΣ/2019 της Αρχής εγκρίθηκε εγκύκλιος με θέμα : «Οδηγός διαδικασιών για τον
προγραμματισμό, την προκήρυξη, την ανάθεση και την παρακολούθηση, την εκκαθάριση και την
ενταλματοποίηση των δημοσίων συμβάσεων της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων»,
η οποία ενσωμάτωσε πλήρως στην εσωτερική διαδικασία της Αρχής, τις διατάξεις, τόσο του ν.
4412/2016 για τις Δημόσιες Συμβάσεις, όσο και του Δημόσιου Λογιστικού (ν. 4270/2014), από το
στάδιο του προγραμματισμού προμηθειών έως και το τελικό στάδιο της πληρωμής μιας σύμβασης.
Στο πλαίσιο αυτό, το έτος 2020 εφαρμόσθηκε το πρόγραμμα προμηθειών του εν λόγω έτους, ενώ
εγκρίθηκε και το πρόγραμμα προμηθειών για το έτος 2021, το οποίο εκτελείται κανονικά.
Πιο συγκεκριμένα, κατά το έτος 2020 σχεδιάσθηκαν, ανατέθηκαν και
εκτελέσθηκαν/εκτελούνται σημαντικές συμβάσεις για την Αρχή. Ενδεικτικώς μπορούν να
αναφερθούν :







Η ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για την παρακολούθηση είσπραξης του πόρου
υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τη συμμόρφωση της Αρχής με τα πρότυπα
διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015 και 37001:2016
Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την υποστήριξη του έργου της Διεύθυνσης
Συντονισμού της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Η ανάθεση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Η προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής
για την παροχή εξ αποστάσεως εργασίας στο πλαίσιο αντιμετώπισης της ανάγκης
περιορισμού του κορωνοϊού και τέλος
Πλήθος συμβάσεων (ως επί το πλείστον σε ετήσια βάση) που κρίνονται απαραίτητες για
την απρόσκοπτη λειτουργία της Αρχής, όπως υπηρεσίες καθαριότητας, ταχυδρομικές
υπηρεσίες, υπηρεσίες ορκωτού λογιστή, υπηρεσίες ωρομέτρησης, υπηρεσίες Τεχνικού
Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας, υπηρεσίες εκπαίδευσης προσωπικού, υπηρεσίες
συντήρησης εκτυπωτικών μηχανημάτων, υπηρεσίες συντήρησης πυροσβεστήρων,
προμήθειες αναλωσίμων, προμήθειες βιβλίων, υπηρεσίες συνδρομών σε τράπεζες
νομικών πληροφοριών κ.λπ.
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ. Επισκόπηση του έργου της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. το 2020
Στο παρόν μέρος, παρατίθενται αναλυτικώς τα πεπραγμένα της Αρχής κατά το έτος 2020.

1. Δράσεις Στρατηγικού-Πολιτικού, Συντονιστικού ρόλου της Αρχής και δράσεις
επαγγελματοποίησης του τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων
Στις συντονιστικές και εκπαιδευτικές αρμοδιότητες της Αρχής εμπεριέχονται τα κάτωθι
ζητούμενα:
1. Η ανάπτυξη και η προαγωγή στρατηγικής και πολιτικής στον τομέα των Δημοσίων
Συμβάσεων
2. Η παρακολούθηση της υλοποίησης της εθνικής στρατηγικής
3. Η παρακολούθηση και ο συντονισμός του συστήματος των Δημοσίων Συμβάσεων
4. Η εκπλήρωση των υποχρεώσεων της χώρας μας για την καλή διακυβέρνηση στον τομέα
των Δημοσίων Συμβάσεων, όπως αυτές αποτυπώνονται στα άρθρα 340 επ. του ν.
4412/2016
5. Η ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των Αναθετουσών Αρχών και Αναθετόντων
Φορέων με την παροχή κατάλληλων εργαλείων και εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της
προτεραιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί επαγγελματοποίησης του πεδίου των
Δημοσίων Συμβάσεων.
Κατωτέρω, παρατίθενται αναλυτικώς, οι σχετικές δράσεις της Αρχής.

1.1. Εθνική Στρατηγική Δημοσίων Συμβάσεων
1.1.1.

Εθνική Στρατηγική Δημοσίων Συμβάσεων περιόδου 2016-2020 - Παρακολούθηση υλοποίησης
Σε πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθετικά οριζόμενη αποστολή της, το 2016, η Αρχή παρέδωσε
στην Ελληνική Κυβέρνηση το πρώτο σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής για τις δημόσιες συμβάσεις,
συνοδευόμενο από αναλυτικό σχέδιο δράσης, το οποίο υιοθετήθηκε από το ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π., τον Ιανουάριο
του 2017 (Απόφαση 50Γ/20.01.2017 – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ). Η Εθνική αυτή Στρατηγική, η οποία είχε
πενταετή χρονικό ορίζοντα υλοποίησης (2016 – 2020), αποτέλεσε την πρώτη στρατηγική της χώρας
στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου, ολοκληρωμένου,
απλοποιημένου, ευέλικτου και δίκαιου συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων.
Η Στρατηγική της περιόδου αυτής δομήθηκε στη βάση συγκεκριμένων κατευθύνσεων και
στοχεύσεων και ειδικότερα:




Η πρώτη ομάδα στρατηγικών κατευθύνσεων και στόχων αναφέρεται στη μεταρρύθμιση
του νομικού πλαισίου και στη μεταφορά των Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) για
τις δημόσιες συμβάσεις στην ελληνική έννομη τάξη.
Η δεύτερη ομάδα στρατηγικών κατευθύνσεων και στόχων αναφέρεται στον
εκσυγχρονισμό και στην απλοποίηση των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,
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είτε μέσω της ανάπτυξης νέων τεχνικών για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, είτε
μέσω της ανάπτυξης εργαλείων ΤΠΕ.
Η τρίτη ομάδα στρατηγικών κατευθύνσεων και στόχων σχετίζεται με την ευθυγράμμιση
των τομεακών πολιτικών και προτεραιοτήτων του τομέα Δημοσίων Συμβάσεων με τις
προτεραιότητες της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020».
Η τέταρτη ομάδα στρατηγικών κατευθύνσεων και στόχων σχετίζεται με την καλή
διακυβέρνηση του τομέα, ήτοι την ανάπτυξη πολιτικής για (α) την καταπολέμηση της
διαφθοράς, (β) την παρακολούθηση και την εποπτεία του συστήματος Δημοσίων
Συμβάσεων, και (γ) τον εκσυγχρονισμό των διοικητικών δομών μέσω της
επαγγελματοποίησης του τομέα.

Εικόνα 2. Εθνική Στρατηγική Δημοσίων Συμβάσεων περιόδου 2016-2020
Η Εθνική Στρατηγική περιόδου 2016-2020 συνοδεύεται από «Σχέδιο δράσης», το οποίο
συμπεριλαμβάνει ενενήντα οκτώ (98) δράσεις και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για κάθε μία από
αυτές. Επιπλέον, κάθε δράση συσχετίζεται με συγκεκριμένες συστάσεις του Οργανισμού Οικονομικής
Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), όπως η ακεραιότητα, η πρόσβαση, η συμμετοχή, η
αποτελεσματικότητα, οι ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις και η λογοδοσία. Το εγκεκριμένο σχέδιο
δράσης της Εθνικής Στρατηγικής Δημοσίων Συμβάσεων 2016-2020 βρίσκεται σε Παράρτημα της
Έκθεσης παρακολούθησης του συστήματος δημοσίων συμβάσεων έτους 2017, αναρτημένο στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-eaadhsy/347-ek8eshparakoloy8hshs-toy-systhmatos-twn-dhmosiwn-symvasewn-etoys-2017.
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Η υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης παρακολουθείται, αξιολογείται, και ανασχεδιάζεται,
εφόσον κριθεί απαραίτητο. Για τον λόγο αυτόν, η απόφαση έγκρισης της Εθνικής Στρατηγικής
περιόδου 2016-2020 προέβλεπε δύο όργανα παρακολούθησης, ένα πολιτικό και ένα τεχνικό. Η
Αρχή συμμετείχε στην υλοποίηση της Εθνικής στρατηγικής με έναν διττό ρόλο, (α) ως φορέας
υλοποίησης συγκεκριμένων δράσεων και (β) ως παρατηρητής και ανεξάρτητος αξιολογητής της
προόδου υλοποίησης, συμμετέχουσα ως παρατηρητής στο συσταθέν «Πολιτικό όργανο» με
συντονιστικό και ελεγκτικό ρόλο ως προς την υλοποίηση του Σχεδίου δράσης.
(α) ως φορέας υλοποίησης συγκεκριμένων δράσεων
• Η Αρχή είναι αποκλειστικά αρμόδια για δεκατέσσερις (14) δράσεις σε σύνολο ενενήντα
οκτώ (98) δράσεων, έντεκα (11) εκ των οποίων έχουν ήδη υλοποιηθεί, ενώ οι υπόλοιπες είναι σε
εξέλιξη.
• Η Αρχή είναι συναρμόδια με άλλους δημόσιους φορείς για είκοσι έξι (26) δράσεις σε σύνολο
ενενήντα οκτώ (98) δράσεων, ενώ έχουν εκτελεσθεί έντεκα (11) δράσεις, και οι υπόλοιπες
εξελίσσονται.
Εν γένει, αναφορικά με τις δράσεις που εκπονεί η Αρχή από κοινού με άλλους φορείς, αυτές
διακρίνονται θεματικά σε τρείς κύριες κατηγορίες:
• Δράσεις για την ενίσχυση της ακεραιότητας και της καλής διακυβέρνησης στο πλαίσιο
συνεργασίας με τη Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς (ήδη, Εθνική Αρχή
Διαφάνειας). Επισημαίνεται ότι έχει ήδη συγκροτηθεί σχετική ομάδα εργασίας, οι εργασίες της οποίες
εξελίσσονται
• Δράσεις για την ικανοποίηση των στόχων της «Ευρώπης 2020», όπως Πράσινες Δημόσιες
Συμβάσεις, Κοινωνικές Συμβάσεις, ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων κ.λπ.
• Δράσεις πολιτικών προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα των Δημοσίων
Συμβάσεων, όπως η επαγγελματοποίηση του τομέα μέσω της πιστοποίησης Αναθετουσών Αρχών και
κεντρικών αρχών αγορών, σύστασης μητρώου πιστοποιημένων υπαλλήλων κ.λπ.
(β) ως παρατηρητής και ανεξάρτητος αξιολογητής της προόδου υλοποίησης συμμετέχουσα
στο Πολιτικό όργανο
Η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. έχει παραδώσει σχετική έκθεση προόδου προς το ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π. και το Πολιτικό
όργανο.
Αξίζει να επισημανθεί ότι η Ελληνική Στρατηγική για τις δημόσιες συμβάσεις βρίσκεται σε
σύγκλιση με την αντίστοιχη Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συσχετίζοντας τις πολιτικές
προτεραιότητες των δύο Στρατηγικών προκύπτει αβίαστα το συμπέρασμα ότι, οι προτεραιότητες της
Ελλάδας για της δημόσιες συμβάσεις, όπως αυτές αποτυπώνονται στην Εθνική Στρατηγική περιόδου
2016-2020, είναι συμβατές με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε ποσοστό άνω του
83%, δεδομένου ότι από τις έξι ευρωπαϊκές προτεραιότητες οι πέντε ικανοποιούνται μέσω των
προτεραιοτήτων και δράσεων της Εθνικής μας Στρατηγικής.
Η ολιστική προσέγγιση της Εθνικής Στρατηγικής περιόδου 2016-2020, η υιοθέτησή της και οι
προκλήσεις για την επόμενη πενταετία παρουσιάστηκε ως παράδειγμα καλής πρακτικής στο
εργαστήρι (workshop) με θέμα “The future of public procurement”, που πραγματοποιήθηκε τον
Ιούνιο του 2019 στο Βουκουρέστι, στο πλαίσιο του ετήσιου “Single Market Forum” που διοργανώνει
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με θέμα το μέλλον της κοινής αγοράς, κατά τη διάρκεια της Ρουμανικής
Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. Οι συμμετέχοντες στο συνέδριο χαιρέτησαν τις πρωτοβουλίες της
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Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., και αναγνώρισαν τη σημαντική πρόοδο που έχει συντελεστεί στην Ελλάδα τα τελευταία
χρόνια στον τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων.

1.1.2.

Απολογισμός υλοποίησης δράσεων Εθνικής Στρατηγικής Δημοσίων Συμβάσεων περιόδου 20162020
Το Σχέδιο Δράσης της Εθνικής Στρατηγικής Δημοσίων Συμβάσεων 2016-2020, αν και όπως
αναφέρθηκε ανωτέρω είχε πενταετή ορίζοντα, υιοθετήθηκε ωστόσο από την Κυβέρνηση τον
Ιανουάριο του 2017 και έληξε το Δεκέμβριο του 2020. Λαμβάνοντας υπόψιν, επιπροσθέτως, τη μη
χορήγηση παράτασης για την υλοποίηση του συνόλου των δράσεων και το γεγονός των όλως
ιδιαιτέρων συνθηκών που επέφερε η πανδημία του COVID-19, καθ’ όλο το έτος 2020, ο καθαρός
χρόνος για την υλοποίηση των δράσεων περιορίστηκε στα τρία έτη. Προς τούτο, και οι υλοποιημένες
δράσεις ανέρχονται επί συνόλου 98 στις 49, όπως, αντίστοιχα, και οι μη υλοποιημένες σε 49.
Από τις 49 μη υλοποιημένες δράσεις, 37 επιλέχθηκαν να μεταφερθούν στο σχέδιο δράσης της
νέας Εθνικής Στρατηγικής περιόδου 2021-2025, είτε αυτούσιες, είτε με προσαρμογές αυτών.
Οι βασικοί τομείς που, αν και αποτέλεσαν στρατηγική κατεύθυνση και προτεραιότητα, δεν
κατάφεραν, στο καθαρό χρονικό διάστημα τριετούς υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής Δημοσίων
συμβάσεων 2016-2020 να προωθηθούν και να ενδυναμωθούν μέσα από την εκπόνηση των
εγκεκριμένων δράσεων, είναι οι ακόλουθοι:
Η κεντρικοποίηση του συστήματος δημοσίων συμβάσεων
Η διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων δημοσίων συμβάσεων
Η δημιουργία ενός μοντέλου πλήρως ηλεκτρονικών διαδικασιών δημοσίων
συμβάσεων
Η προώθηση των συμβάσεων κοινωνικής αναφοράς και της κοινωνικής
οικονομίας γενικότερα
Η δημιουργία μητρώων παρόχων υπηρεσιών, προμηθευτών και ΜΜΕ
Η προώθηση της καινοτομίας, μέσω των εγκεκριμένων δράσεων
Ο εξορθολογισμός των δομών, μέσω της πιστοποίησης
Τομείς στους οποίους σημειώθηκε πρόοδος, αλλά απομένουν βήματα για την ολοκλήρωση
των εγκεκριμένων δράσεων, είναι οι ακόλουθοι:
οι πράσινες δημόσιες συμβάσεις
η ηλεκτρονική τιμολόγηση
η επαγγελματοποίηση του συστήματος, μέσα από την επιμόρφωση και την παροχή
εργαλείων (πρότυπα τεύχη, κατευθυντήριες οδηγίες, FAQs, κ.λπ.).
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1.1.3.

Νέα Εθνική Στρατηγική Δημοσίων Συμβάσεων περιόδου 2021-2025
Το Σχέδιο Δράσης της Νέας Εθνικής Στρατηγικής Δημοσίων Συμβάσεων, περιόδου 2021- 2025,
καταρτίστηκε σε συνέχεια και προς αναμόρφωση της Εθνικής Στρατηγικής Δημοσίων Συμβάσεων
περιόδου 2016-2020.
Ενόψει της λήξης της διάρκειας της υφιστάμενης Εθνικής Στρατηγικής στον τομέα των
δημοσίων συμβάσεων στο τέλος του 2020, η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), ήδη από τις αρχές του 2020, ανέλαβε πρωτοβουλίες σχετικά με την αναμόρφωση και
τη σχηματοποίηση της Νέας Εθνικής Στρατηγικής για την περίοδο 2021-2025.
Ωστόσο, λόγω της πανδημίας της νόσου COVID-19, των έκτακτων συνθηκών που αυτή
προκάλεσε στη χώρα μας και των αυστηρών περιοριστικών μέτρων που επιβλήθηκαν από την
Κυβέρνηση, η ανταπόκριση των εμπλεκόμενων φορέων, κατά το πρώτο διάστημα της εφαρμογής
αυτών, ήταν εξόχως περιορισμένη.
Παράλληλα με τις ανωτέρω πρωτοβουλίες, η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., εκτιμώντας τις σημαντικές
επιπτώσεις που, κατά την κρίση της, θα επέφερε η πανδημία στην οικονομία της χώρας και, κατά
συνέπεια, και στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, με την με αρ. πρωτ. 1991/8.4.2020 επιστολή
της, εισηγήθηκε την κατ' αρχήν αναστολή κάθε σχετικής διαδικασίας έως το πέρας των έκτακτων
συνθηκών και την παράταση του εγκεκριμένου Σχεδίου Δράσεως, πέραν του τέλους του 2020,
προκειμένου να ληφθούν υπόψη και τα νέα δεδομένα που θα έχουν προκύψει.
Στο πλαίσιο συνεργασίας με την Κυβέρνηση, για τον σκοπό αυτόν, η Αρχή ενημερώθηκε τον
Ιούλιο του 2020, ότι η αναμόρφωση και σχηματοποίηση της Νέας Εθνικής Στρατηγικής Δημοσίων
Συμβάσεων αποτελεί μεταμνημονιακή υποχρέωση της χώρας, και ως εκ τούτου θα παρακολουθείται
από τους Θεσμούς.
Σε συνέχεια των ανωτέρω, η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. με τη στήριξη της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού,
ενέτεινε τις προσπάθειες για τη συγκρότηση της ομάδας εργασίας και την ολοκλήρωση του ορισμού
εκπροσώπων από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς της κεντρικής και γενικής κυβέρνησης και, στις
16/07/2020, με Απόφαση του Προέδρου της (ΑΔΑ: ΩΗΡ7ΟΞΤΒ-5ΡΚ), συγκροτήθηκε η σχετική Ομάδα
Εργασίας αποτελούμενη από είκοσι επτά (27) μέλη.
Ακολούθησαν τρείς τροποποιήσεις της απόφασης συγκρότησης της Ομάδας λόγω της
προσχώρησης σε αυτήν και άλλων κυβερνητικών φορέων, με τελική αύξηση των μελών σε τριάντα έξι
(36).
Στην Ομάδα συμμετείχαν εκπρόσωποι από όλες τις διευθύνσεις της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., από τα
Υπουργεία Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Καταναλωτή),
Εξωτερικών, Προστασίας του Πολίτη (Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, Αρχηγείο Πυροσβεστικού
Σώματος, Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής), Εθνικής Άμυνας, Υγείας, Πολιτισμού και
Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης & Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
Υποδομών και Μεταφορών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Τουρισμού, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τη Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού, τη Γενική
Γραμματεία Συντονισμού Οικονομικών και Αναπτυξιακών Πολιτικών, την Αρχή Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών και την Εθνική Αρχή Διαφάνειας.
Πραγματοποιήθηκαν επτά συνολικά συνεδριάσεις της Ομάδας εργασίας, κατά τις οποίες, σε
πρώτο χρόνο, διαμορφώθηκαν οι προτάσεις για τους πυλώνες και τις στρατηγικές κατευθύνσεις της
Νέας Εθνικής Στρατηγικής Δημοσίων Συμβάσεων 2021-2025 και στη συνέχεια προτάθηκαν οι δράσεις
για κάθε πυλώνα. Όλες οι συναντήσεις της Ομάδας έγιναν σε άριστο πνεύμα συνεργασίας και με τη
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στήριξη της Γ.Γ. Συντονισμού. Θα πρέπει ωστόσο να επισημανθεί η απουσία ουσιαστικής συμμετοχής
στις εργασίες της ομάδας των εκπροσώπων του Υπουργείου Υγείας, λόγω της πανδημίας του COVID19.
Η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., στη συνεδρίαση της 18ης/12/2020 με την υπ’ αριθμ. 102ΕΣ/2020 Απόφασή
της, ενέκρινε το προτεινόμενο Προσχέδιο του Σχεδίου Δράσης για τη Νέα Εθνική Στρατηγική
Δημοσίων Συμβάσεων περιόδου 2021-2025, όπως αυτό παραδόθηκε, ως προσωρινό Προσχέδιο, από
την Ομάδα Εργασίας, προκειμένου να αναρτηθεί σε δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα της
Αρχής. Η έναρξη της διαβούλευσης έγινε στις 18/12/2020 και ολοκληρώθηκε στις 10/01/2021, υστέρα
από σχετική παράταση που εδόθη κατόπιν αιτήματος των δημοσίων φορέων.
Οι πυλώνες και οι στρατηγικές κατευθύνσεις του Σχεδίου Δράσης της Νέας Εθνικής
Στρατηγικής καταρτίστηκαν με βάση τις εξελίξεις στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, τις σχετικές
πολιτικές προτεραιότητες των Υπουργείων και έχοντας ως παρακαταθήκη την Εθνική Στρατηγική
2016-2020.
Ειδικότερα, το Σχέδιο Δράσης της Νέας Εθνικής Στρατηγικής 2021-2025, που εγκρίθηκε από
το Συμβούλιο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. με την υπ’ αριθμ. 2ΕΣ/2021 Απόφασή της, αποτελείται από τέσσερεις
πυλώνες, που εξειδικεύονται σε συγκεκριμένες στρατηγικές κατευθύνσεις:








Ο πυλώνας Α αφορά στο θεσμικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων, αναπτύσσεται σε
τρείς κύριες στρατηγικές κατευθύνσεις, στις οποίες έχουν ενταχθεί προς υλοποίηση
δεκαπέντε (15) δράσεις.
Ο πυλώνας Β αφορά στον ψηφιακό μετασχηματισμό του τομέα δημοσίων συμβάσεων με
την πλήρη μετάβαση σε ψηφιακές δημόσιες συμβάσεις, αναπτύσσεται σε τρείς κύριες
στρατηγικές κατευθύνσεις, στις οποίες έχουν ενταχθεί προς υλοποίηση τριάντα δυο (32)
δράσεις.
Ο πυλώνας Γ αφορά στην επίτευξη ευρύτερων στρατηγικών στόχων και υλοποίηση
πολιτικών μέσω των δημοσίων συμβάσεων, αναπτύσσεται σε επτά στρατηγικές
κατευθύνσεις, στις οποίες έχουν ενταχθεί προς υλοποίηση τριάντα τέσσερις (34) δράσεις.
Ο πυλώνας Δ αφορά στην καλή διακυβέρνηση του τομέα δημοσίων συμβάσεων,
αναπτύσσεται σε τέσσερεις στρατηγικές κατευθύνσεις, στις οποίες έχουν ενταχθεί προς
υλοποίηση δεκαπέντε (15) δράσεις.

Η σχηματική παρουσίαση των κατευθύνσεων ανά πυλώνα, όπως εξειδικεύτηκαν,
απεικονίζονται στο ακόλουθο διάγραμμα:
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Εικόνα 3. Σχηματική παρουσίαση των κατευθύνσεων ανά πυλώνα της νέας Εθνικής Στρατηγικής
Δημοσίων Συμβάσεων περιόδου 2016-2020
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Η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. στις 15/01/2021 υπέβαλε στην Κυβέρνηση για υιοθέτηση την Πρόταση της για
τη Νέα Εθνική Στρατηγική για τις Δημόσιες Συμβάσεις για την περίοδο 2021-2025, όπως η τελευταία
εξειδικεύεται στο εγκεκριμένο από το Συμβούλιο της Αρχής, Σχέδιο Δράσης.
Το προταθέν αυτό Σχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει 96 στοχευμένες δράσεις, παρουσιάζεται
ακολούθως.

Σχέδιο Δράσης της Νέας Εθνικής Στρατηγικής Δημοσίων Συμβάσεων περιόδου
2021 – 2025
Από την υποβληθείσα Πρόταση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. στην Κυβέρνηση για υιοθέτηση της Νέας
Εθνικής Στρατηγικής στις 15/01/2021
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ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 2021-2025

Α/Α

ΔΡΑΣΗ

1

A 1 . Διαρκής παρακολούθηση και απλοποίηση του
θεσμικού πλαισίου
Α1.1. Αποτίμηση του υφιστάμενου θεσμικού
πλαισίου σε τακτά διαστήματα και διατύπωση
εισηγήσεων για την περαιτέρω απλοποίησή του
Κατάρτιση σχεδίου εγκυκλίου για τη ρύθμιση του
χρονικού ορίζοντα αναθεώρησης του θεσμικού
πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων με σκοπό την
αποφυγή συνεχόμενων τροποποιήσεων, σύμφωνα
με τις επιταγές του Επιτελικού Κράτους και τις αρχές
της καλής νομοθέτησης
Συγκρότηση από ΕΑΑΔΗΣΥ ομάδας εργασίας για την
αποτίμηση της παράλληλης εφαρμογής ν. 4412/2016
και ν. 4270/2014 με παραδοτέο προτάσεις
απλοποίησης στο πλαίσιο μνημονίου συνεργασίας
ΕΑΑΔΗΣΥ/ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

2

Πυλω ΔΙΑΡΚΕΙΑ
νας (σε μήνες)

Α

3

Έγκριση
σχεδίου
δράσης

Α

12

07/21

Α

4

Διενέργεια μελέτης μέτρησης διοικητικού βάρους των
διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων
συμβάσεων για τη λήψη δομημένων αποφάσεων για
την περαιτέρω απλοποίηση του θεσμικού πλαισίου

Α

Α

6

Καταγραφή του παράγωγου δικαίου και διάκριση του
σε "εκδοθέν" και "προς έκδοση"

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤ
ΑΙ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟΥ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΚΑΤΆ ΤΗΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΧΟΛΙΑ

Α

3

Διενέργεια μελετών μέτρησης οικονομικού impact
των σχεδιαζόμενων μεταρρυθμίσεων
A2. Αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων
δικαίου
Α2.1. Καταγραφή και προγραμματισμός
ολοκλήρωσης έκδοσης παράγωγου δικαίου για την
αποτελεσματική εφαρμογή του νομοθετικού
πλαισίου

ΛΗΞΗ

Α

Εξειδικευμένες μελέτες για την υποβοήθηση του
συστήματος δημοσίων συμβάσεων

5

ΕΝΑΡΞΗ

ΤΡΟΠΟΣ
ΣΤΟΧΟΙ
ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΠΟΥ
(νομοθετικός,
ΕΠΙΔΙΩΚΟ
διαχειριστικός
ΝΤΑΙ
κλπ)

06/22

Διαχειριστικός

Α1

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΑΑΔΗΣΥ

ΟΛΟΙ

Εγκύκλιος / Οδηγίες
ΓΓΝΚΘ

Εγκύκλιος / Οδηγίες
ΓΓΝΚΘ

Διαχειριστικός /
Συντονιστικός

Α1

ΕΑΑΔΗΣΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ΓΛΚ,
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΟΛΟΙ

Μελέτη αποτίμησης

Μελέτη αποτίμησης

Α1

ΕΑΑΔΗΣΥ, ΣΥΝΑΡΜΟΔΙΟΙ
ΦΟΡΕΙΣ

Φορείς που
σχετίζονται με
το αντικείμενο Μελέτες αποτίμησης
της κάθε
μελέτης

07/21

12/23

Διαχειριστικός /
Συντονιστικός

12

04/22

03/23

Διαχειριστικός

Α1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΟΛΟΙ

Μελέτη

Μία μελέτη

12

04/22

03/23

Διαχειριστικός

Α1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΟΛΟΙ

Μελέτη

Μία μελέτη

1

Έγκριση
σχεδίου
δράσης (*)

Αριθμός μελετών

Ενδεχόμενες μελέτες:
- Αποτίμησης
συστήματος τιμών Υπ.
Υγείας
- Αποτίμησης της
αποτελεσματικότητας
του ελληνικού
συστήματος παροχής
έννομης προστασίας
(Βιβλίο IV Ν.4412, αρ.
345-373)
- Αποτίμησης
εφαρμογής άρθρου 88
(ασυνήθιστα χαμηλές
προσφορές)

Α

Α

Α

Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

Διαχειριστικός

Α2

ΕΑΑΔΗΣΥ

ΟΛΟΙ

29

Πλήθος κανονιστικών
Πλήθος κανονιστικών
πράξεων
πράξεων
δευτερογενούς
δευτερογενούς
δικαίου προς έκδοση ή
δικαίου
τροποποίηση

(*) Υπό την
προϋπόθεση της
ψήφισης του νέου
νομοθετικού πλαισίου
για τις προβλεπόμενες
κανονιστικές πράξεις
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Α/Α

7

8

ΔΡΑΣΗ

Πυλω ΔΙΑΡΚΕΙΑ
νας (σε μήνες)

Προγραμματισμός έκδοσης παράγωγου δικαίου από
αρμόδια Υπουργεία

Α

Α2.2. Καταγραφή και προγραμματισμός
ολοκλήρωσης άλλων δράσεων που απαιτούνται για
την αποτελεσματική εφαρμογή του νομοθετικού
πλαισίου

Α

Ψηφιακή πύλη για τις δημόσιες συμβάσεις –
εφαρμογή Κανονισμού 2018/1724

Α

9

Κατάλογος ειδών συμβάσεων προμηθειών – γενικών
υπηρεσιών πληροφορικής και υγείας για τις οποίες
θα εκπονηθούν ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές

10

Επικαιροποίηση υφιστάμενων υποδειγμάτων και
προτύπων διακηρύξεων από ΕΑΑΔΗΣΥ

11

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤ
ΑΙ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟΥ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

Διαχειριστικός

Α2

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

ΟΛΟΙ

Σχέδιο δράσης

Αριθμός σχεδίων
δράσεων

6

Έγκριση
σχεδίου
δράσης

Διαχειριστικός

Α2

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦ.
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΕΑΑΔΗΣΥ,
ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

ΟΛΟΙ

Ψηφιακή πύλη σε
λειτουργία

Επισκεψιμότητα
ψηφιακής πύλης

Α

6

δημοσίευσ
η
τροποποιή
σεων
Ν.4412

Υποδείγματα τευχών τεχνικού περιεχομένου (ΕΣΥ,
ΤΣΥ) από Υπουργείο Υποδομών

Α

8

06/21

12

Ομογενοποίηση πιστοποιητικών πρωτοδικείων
άρθρου 73 παρ. 4β

Α

12 (*)

Έγκριση
σχεδίου
δράσης

13

Δημιουργία διαβαθμισμένου πληροφοριακού
συστήματος για λόγους εθνικής ασφάλειας με βάση
το άρθρο 38, παρ. 5 του Ν.4412/2016

Α

15

ΤΡΟΠΟΣ
ΣΤΟΧΟΙ
ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΠΟΥ
(νομοθετικός,
ΕΠΙΔΙΩΚΟ
διαχειριστικός
ΝΤΑΙ
κλπ)

1

10/21

14

ΛΗΞΗ

Έγκριση
σχεδίου
δράσης (*)

3

A3. Ανθεκτικότητα του συστήματος των δημοσίων
συμβάσεων
Α 3 1 . Ευελιξία και αποτελεσματικότητα του
συστήματος των δημοσίων συμβάσεων σε
καταστάσεις κρίσεων (πανδημίας , φυσικών και
τεχνολογικών καταστροφών , μεγάλων ατυχημάτων
κλπ)
Έκδοση Οδηγού με τη μορφή Εγκυκλίου για την
εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 32 και 32Α του
ν. 4412/2016
Ανάπτυξη διαδικασιών προμήθειας στρατηγικών
αποθεμάτων σε περιπτώσεις κρίσης

Α

ΕΝΑΡΞΗ

12/21

02/22

Διαχειριστικός

Α2

ΕΑΑΔΗΣΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΨΗΦ.
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΟΛΟΙ

Μελέτη

Μία μελέτη

Διαχειριστικός

Α2

ΕΑΑΔΗΣΥ

ΟΛΟΙ

Υποδείγματα
διακηρύξεων

Αριθμός
υποδειγμάτων
διακηρύξεων

Διαχειριστικός

Α2

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΟΛΟΙ

Υποδείγματα τευχών

Αριθμός
υποδειγμάτων τευχών

Διαχειριστικός /
Κανονιστικός

Α2

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΟΛΟΙ

12/25

Διαχειριστικός /
Κανονιστικός /
Νομοθετικός

Α2

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΨΗΦ.
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΟΛΟΙ

Διαβαθμισμένο
πληροφοριακό
σύστημα

Διαβαθμισμένο
πληροφοριακό
σύστημα σε
λειτουργία

Α

Α

Α

6

01/22

06/22

Κανονιστικός

Α3

ΕΑΑΔΗΣΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΟΛΟΙ

Οδηγός / Εγκύκλιος

Ένας Οδηγός

Α

9

01/22

09/22

Νομοθετικός

Α3

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

ΟΛΟΙ

Σχέδιο διάταξης

Σχέδιο διάταξης

30

ΣΧΟΛΙΑ

(*) Υπό την
προϋπόθεση της
ψήφισης του νέου
νομοθετικού πλαισίου
για τις προβλεπόμενες
κανονιστικές πράξεις

Η παρούσα δράση
θεωρείται σημαντική
για τον τομέα της
υγείας - Σχετ. Σημ. Δεν
κατέστη δυνατή η
συμμετοχή του Υπ.
Υγείας λόγω
συνθηκών πανδημίας

(*) Κατ' εκτίμηση
λόγω απουσίας του
Υπ. Δικαιοσύνης από
7η Συνάντηση ΟΕ

10/22

Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΚΑΤΆ ΤΗΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Νέα δράση κατόπιν
πρότασης Υπ. Εθνικής
Άμυνας

Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 2020

Α/Α

ΔΡΑΣΗ

Β1. Αξιολόγηση και ανασχεδιασμός
πληροφοριακών συστημάτων δημοσίων
συμβάσεων με έμφαση στην ολοκλήρωση των
ηλεκτρονικών διαδικασιών και την εφαρμογή της
αρχής «μόνο άπαξ»
Β1.1. Επιχειρησιακή και ψηφιακή ολοκλήρωση
όλου του κύκλου ζωής των δημοσίων συμβάσεων

Πυλω ΔΙΑΡΚΕΙΑ
νας (σε μήνες)

ΕΝΑΡΞΗ

ΛΗΞΗ

ΤΡΟΠΟΣ
ΣΤΟΧΟΙ
ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΠΟΥ
(νομοθετικός,
ΕΠΙΔΙΩΚΟ
διαχειριστικός
ΝΤΑΙ
κλπ)

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤ
ΑΙ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟΥ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ

Σύστημα
παρακολούθησης
προγραμματισμού
δημοσίων
συμβάσεων

Λειτουργικό σύστημα
παρακολούθησης
προγραμματισμού
δημοσίων συμβάσεων

ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΚΑΤΆ ΤΗΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΧΟΛΙΑ

Β

Β

(*)

Έγκριση
σχεδίου
δράσης

06/23

Διαχειριστικός

Β1

ΕΑΑΔΗΣΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΨΗΦ.
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Β

(*)

Έγκριση
σχεδίου
δράσης

06/23

Διαχειριστικός

Β1

ΕΑΑΔΗΣΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΨΗΦ.
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΟΛΟΙ

Σύστημα σύνταξης
διακήρυξης

Λειτουργικό σύστημα
διακήρυξης

Ηλεκτρονική διαχείριση και παρακολούθηση της
εκτέλεσης της σύμβασης και ολοκλήρωσης αυτής

Β

(*)

Έγκριση
σχεδίου
δράσης

06/23

Διαχειριστικός

Β1

ΕΑΑΔΗΣΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΨΗΦ.
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΟΛΟΙ

Σύστημα διαχείρισης
και παρακολούθησης
σύμβασης

Λειτουργικό σύστημα
διαχείρισης και
παρακολούθησης
σύμβασης

19

Σύστημα ψηφιακής ειδοποίησης και ενημέρωσης ΟΦ

Β

(*)

Έγκριση
σχεδίου
δράσης

06/23

Διαχειριστικός

Β1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΨΗΦ.
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΟΛΟΙ

Σύστημα ψηφιακής Λειτουργικό σύστημα
ειδοποίησης
ψηφιακής ειδοποίησης

20

Εικονικός Φάκελος Επιχείρησης (Virtual Company
Dossier)

Β

(*)

Έγκριση
σχεδίου
δράσης

06/23

Διαχειριστικός /
Νομοθετικός

Β1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΨΗΦ.
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΟΛΟΙ

Διάταξη και
Λειτουργικό σύστημα
υλοποίηση εικονικού υλοποίησης εικονικού
φακέλου επιχείρησης φακέλου επιχείρησης

21

Αυτοτελές και διαλειτουργικό eΕΕΕΣ

Β

(*)

Έγκριση
σχεδίου
δράσης

06/23

Διαχειριστικός

Β1

ΕΑΑΔΗΣΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΨΗΦ.
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΟΛΟΙ

Αυτοτελές και
Αυτοτελές και
διαλειτουργικό eΕΕΕΣ διαλειτουργικό eΕΕΕΣ

Β1.2. Σχεδιασμός και υλοποίηση υπηρεσιών
διαλειτουργικότητας των επιμέρους συστημάτων
ψηφιακών δημοσίων συμβάσεων

Β

16

Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης
προγραμματισμού δημοσίων συμβάσεων

Β

17

Ηλεκτρονική σύνταξη διακήρυξης

18

22

Σχεδιασμός της παρακολούθησης των θεμάτων που
άπτονται της διαλειτουργικότητας στον τομέα
δημοσίων συμβάσεων

Β

(*)

09/21

12/21

Διαχειριστικός

Β1

ΕΑΑΔΗΣΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΨΗΦ.
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

23

Αξιολόγηση των θεμάτων διαλειτουργικότητας σε
οργανωτικό και τεχνικό επίπεδο, με σκοπό την
εφαρμογή της αρχής «μόνο άπαξ» στον τομέα
δημοσίων συμβάσεων (workflows)

Β

6 (*)

01/22

06/22

Διαχειριστικός

Β1

ΕΑΑΔΗΣΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΨΗΦ.
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

31

ΟΛΟΙ

Σύσταση Ομάδας
εργασίας

Σχέδιο δράσης

ΟΛΟΙ

Μελέτης
αξιολόγησης

Μία μελέτη

(*) Κατ' εκτίμηση
λόγω απουσίας του
Υπ. Ψηφιακής
Διακυβέρνησης από
7η Συνάντηση ΟΕ
(*) Κατ' εκτίμηση
λόγω απουσίας του
Υπ. Ψηφιακής
Διακυβέρνησης από
7η Συνάντηση ΟΕ
(*) Κατ' εκτίμηση
λόγω απουσίας του
Υπ. Ψηφιακής
Διακυβέρνησης από
7η Συνάντηση ΟΕ
(*) Κατ' εκτίμηση
λόγω απουσίας του
Υπ. Ψηφιακής
Διακυβέρνησης από
7η Συνάντηση ΟΕ
(*) Κατ' εκτίμηση
λόγω απουσίας του
Υπ. Ψηφιακής
Διακυβέρνησης από
7η Συνάντηση ΟΕ
(*) Κατ' εκτίμηση
λόγω απουσίας του
Υπ. Ψηφιακής
Διακυβέρνησης από
7η Συνάντηση ΟΕ

(*) Κατ' εκτίμηση
λόγω απουσίας του
Υπ. Ψηφιακής
Διακυβέρνησης από
7η Συνάντηση ΟΕ
(*) Κατ' εκτίμηση
λόγω απουσίας του
Υπ. Ψηφιακής
Διακυβέρνησης από
7η Συνάντηση ΟΕ

Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 2020

Α/Α

ΔΡΑΣΗ

24

Υλοποίηση των υπηρεσιών διαλειτουργικότητας που
έχουν επιλεγεί, κατά σειρά προτεραιότητας και
συντελεστή βαρύτητας

25

Χρήση τυποποιημένων τεχνικών προδιαγραφών και
μοντέλων δεδομένων για την υποστήριξη της
διαλειτουργικότητας

26

27

28

29

Πυλω ΔΙΑΡΚΕΙΑ
νας (σε μήνες)

ΕΝΑΡΞΗ

ΛΗΞΗ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟΥ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ

Β1

ΕΑΑΔΗΣΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΨΗΦ.
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΟΛΟΙ

Διαλειτουργικότητα Διαλειτουργικότητα by
by design
design

Διαχειριστικός

Β1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΨΗΦ.
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΟΛΟΙ

Εφαρμογή
κανονισμού

12/25

Διαχειριστικός

Β1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦ.
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΟΛΟΙ

Πιστοποίηση
χρηστών

Έγκριση
σχεδίου
δράσης

12/25

Διαχειριστικός

Β1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΨΗΦ.
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΟΛΟΙ

Νέες τεχνικές και
εργαλεία

Πλήθος νέων τεχνικών
και εργαλείων

Β

Έγκριση
σχεδίου
δράσης

11/23

Διαχειριστικός

Β1

ΟΛΟΙ

Προσαμοσμένος
κανονισμός στις
ανάγκες της χώρας

Είδος και πλήθος
προσαρμογών

ΟΛΟΙ

Ηλεκτρονική
Τιμολόγηση

Λειτουργική
Ηλεκτρονική
Τιμολόγηση

ΟΛΟΙ

Νομοθετική διάταξη

Λειτουργική
ηλεκτρονική έκδοση
εγγυήσεων

ΟΛΟΙ

Συμβατότητα
πληροφοριακών
συστημάτων

Πλήθος
πληροφοριακών
συστημάτων

Β1

Διαχειριστικός

12/25

Έγκριση
σχεδίου
δράσης

Β

Β

(*)

Έγκριση
σχεδίου
δράσης

12/25

Εφαρμογή SDGR κατά προτεραιότητα στις δημόσιες
συμβάσεις: eServices για αποδεικτικά στοιχεία λόγων
αποκλεισμού και κριτηρίων επιλογής

Β

(*)

Έγκριση
σχεδίου
δράσης

Πιστοποίηση/Αυθεντικοποίηση χρηστών ΑΑ και ΟΦ
μέσω Taxis

Β

(*)

Β

12/25

Διαχειριστικός

Εφαρμογή κανονισμού

Β

30

Ολοκλήρωση της Εκτέλεσης Σύμβασης με
Ηλεκτρονική Τιμολόγηση (eInvoicing)

Β

Έγκριση
σχεδίου
δράσης

09/21

Διαχειριστικός

Β1

31

Ηλεκτρονική έκδοση εγγυήσεων από τις Τράπεζες

Β

Έγκριση
σχεδίου
δράσης

12/25

Νομοθετικός /
Διαχειριστικός /
Κανονιστικός

Β1

Β2. Συγκέντρωση, διαχείριση και ανάλυση
αξιόπιστων δεδομένων ψηφιακών δημοσίων
συμβάσεων (data analytics)

Β

Β2.1. Προτυποποίηση μοντέλων δεδομένων
ψηφιακών δημοσίων συμβάσεων (data model
standardization) με έμφαση στα ανοικτά δεδομένα

Β

32

ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤ
ΑΙ

Πλήθος υλοποιημένων
διαλειτουργικών
Εφαρμογή μελέτης
συνδέσεων μεταξύ
πληροφοριακών
συστημάτων

06/22

Κοινή προτυποποίηση συστημάτων ψηφιακών
δημοσίων συμβάσεων με βάση διαθέσιμα πρότυπα
στον τομέα, όπως το πρότυπο eProcurement
Ontology

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΕΑΑΔΗΣΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΨΗΦ.
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

(*)

Β1.3. Ενσωμάτωση νέων τεχνικών, εργαλείων και
υπηρεσιών (eServices) στον κύκλο ζωής των
δημοσίων συμβάσεων
Υλοποίηση νέων τεχνικών και εργαλείων
ηλεκτρονικών αγορών, με σκοπό την κάλυψη
διαφορετικών αναγκών (ενδεικτικά, eCatalogues,
eShops, eAuctions, Marketplace, etc)
Εφαρμογή του Κανονισμού των eForms (για
συμβάσεις άνω και κάτω των ορίων), με συντονισμό
δράσεων από την αρμόδια ομάδα εργασίας που έχει
συσταθεί για το σκοπό αυτό

ΤΡΟΠΟΣ
ΣΤΟΧΟΙ
ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΠΟΥ
(νομοθετικός,
ΕΠΙΔΙΩΚΟ
διαχειριστικός
ΝΤΑΙ
κλπ)

Β

Έγκριση
σχεδίου
δράσης

Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

12/25

Διαχειριστικός

Β2

ΕΑΑΔΗΣΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΨΗΦ.
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΕΑΑΔΗΣΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ,
ΨΗΦ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΨΗΦ.
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΤτΕ ΚΑΙ ΕΕΤ

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΚΑΙ
ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ,
ΕΑΑΔΗΣΥ

32

ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΚΑΤΆ ΤΗΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΧΟΛΙΑ

(*) Κατ' εκτίμηση
λόγω απουσίας του
Υπ. Ψηφιακής
Διακυβέρνησης από
7η Συνάντηση ΟΕ
(*) Κατ' εκτίμηση
λόγω απουσίας του
Υπ. Ψηφιακής
Διακυβέρνησης από
7η Συνάντηση ΟΕ
(*) Κατ' εκτίμηση
λόγω απουσίας του
Υπ. Ψηφιακής
Διακυβέρνησης από
7η Συνάντηση ΟΕ
(*) Κατ' εκτίμηση
λόγω απουσίας του
Υπ. Ψηφιακής
Διακυβέρνησης από
7η Συνάντηση ΟΕ

Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 2020

Α/Α

33

34

ΔΡΑΣΗ

Διάθεση αξιόπιστων ανοικτών δεδομένων με βάση
ισχύοντα πρότυπα ανοικτών δεδομένων στον τομέα
των δημοσίων συμβάσεων, όπως το OCDS
Πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη συνεργασιών και
ανταλλαγή καλών πρακτικών και μοντέλων
εφαρμογής : Smart Contract Register (ωφελούμενος
ΕΑΑΔΗΣΥ) στο πλαίσιο υλοποίησης προγράμματος
Τεχνικής Βοήθειας από EBRD και DG REGIO και
συμμετέχοντα ΚΜ Ελλάδα και Πολωνία
Β2.2. Εξαγωγή αναλυτικών και αξιόπιστων
ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων για την
παρακολούθηση του συστήματος δημοσίων
συμβάσεων

40

Β

01/22

01/21

12/22

ΤΡΟΠΟΣ
ΣΤΟΧΟΙ
ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΠΟΥ
(νομοθετικός,
ΕΠΙΔΙΩΚΟ
διαχειριστικός
ΝΤΑΙ
κλπ)

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤ
ΑΙ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟΥ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

Διαχειριστικός

Β2

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΚΑΙ
ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ,
ΕΑΑΔΗΣΥ

ΟΛΟΙ

Ανοιχτά δεδομένα

Πλήθος
πληροφοριακών
συστημάτων που
υποστηρίζουν ανοιχτά
δεδομένα

Διαχειριστικός /
Συντονιστικός

Β2

ΕΑΑΔΗΣΥ

ΟΛΟΙ

Smart Contract
Register

Smart Contract
Register

ΟΛΟΙ

Υλοποίηση ΒΙ
Συστημάτων

Β
Βαθμός κάλυψης των
απαιτήσεων για
αναλυτικά και
ποσοστικά στοιχεία
στον τομέα δημοσίων
συμβάσεων
Αριθμός
υλοποιημένων
υποσυστήματων σε
παραγωγική
λειτουργία

Β

12/23

Διαχειριστικός

Β2

Ανάπτυξη ΟΠΣ ΕΑΑΔΗΣΥ με κορμό την Εθνική Βάση
Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων (υποστήριξη data
analytics, forecasting, ανάλυση κινδύνων και της
βελτιστοποίησης του συστήματος, κλπ)

Β

εγκριση
σχεδίου
δράσης

06/23

Διαχειριστικός

Β2

ΕΑΑΔΗΣΥ

ΟΛΟΙ

ΟΠΣ ΕΑΑΔΗΣΥ

Β2.3. Δημιουργία ψηφιακού παρατηρητηρίου
τιμών

Β

Δημιουργία ψηφιακού παρατηρητηρίου τιμών

Β

09/21

12/25

Διαχειριστικός

Β2

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΟΛΟΙ

Ψηφιακό
παρατηρητήριο
τιμών

Β

09/23

12/23

Συντονιστικός

B3

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΑΡΧΕΣ
ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΟΛΟΙ

Εργαλεία ψηφιακών
Πλήθος συνεργατικών
δημοσίων
σχημάτων / εργαλείων
συμβάσεων

Β

Έγκριση
σχεδίου
δράσης

12/25

Διαχειριστικός

B3

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΑΡΧΕΣ
ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΟΛΟΙ

Πιλοτικές εφαρμογές

Πλήθος πιλοτικών
εφαρμογών

Έγκριση
σχεδίου
δράσης

12/25

Διαχειριστικός

B3

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΑΡΧΕΣ
ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΟΛΟΙ

Εγκεκριμένες
προτάσεις

Πλήθος εγκεκριμένων
προτάσεων

36

39

(συνεχής)

ΛΗΞΗ

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΚΑΙ
ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ,
ΕΑΑΔΗΣΥ

35

38

Β

ΕΝΑΡΞΗ

εγκριση
σχεδίου
δράσης

Ανάπτυξη σύγχρονου συστήματος επιχειρησιακής
ευφυΐας (ΒΙ) για την εξαγωγή αναλυτικών ποιοτικών
και ποσοτικών στοιχείων στον τομέα δημοσίων
συμβάσεων

37

Πυλω ΔΙΑΡΚΕΙΑ
νας (σε μήνες)

Β3. Συνέργειες δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στις
ψηφιακές δημόσιες συμβάσεις
Β3.1. Χρήση αναδυομένων τεχνολογιών (emerging
technologies) στις ψηφιακές δημόσιες συμβάσεις με
έμφαση στην καινοτομία
Διενέργεια μαραθωνίου καινοτομίας, πρόσκληση
νεοφυών επιχειρήσεων για ανάπτυξη εργαλείων με
τη χρήση των αναδυόμενων τεχνολογιών που
μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις ψηφιακές
δημόσιες συμβάσεις
Ανάπτυξη πιλοτικών εφαρμογών με χρήση
τεχνολογιών AI&ML, BIG DATA,RA, DLT, σε
συνεργασία με εταιρίες που ειδικεύονται στις
σχετικές τεχνολογίες ή/και πανεπιστήμια
Ανάπτυξη συνεργασιών με ιδιωτικούς φορείς και
πανεπιστήμια για την υποβολή σχετικών προτάσεων
στο πλαίσιο προσκλήσεων ευρωπαϊκών
προγραμμάτων (HORIZON, COSME κλπ)
Β3.2. Υλοποίηση πολιτικών ασφαλείας δεδομένων
στα συστήματα ψηφιακών δημοσίων συμβάσεων

Ψηφιακό
παρατηρητήριο τιμών

Β
Β

Β

συνεχής

Β

Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
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ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΚΑΤΆ ΤΗΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΧΟΛΙΑ

Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 2020

Α/Α

41

42

43

44

45

46

ΔΡΑΣΗ

Αποτίμηση συμμόρφωσης των δημόσιων και
ιδιωτικών συστημάτων eProcurement με τα
ισχύοντα διεθνή πρότυπα διαχείρισης ασφάλειας
πληροφοριών και πληροφοριακών συστημάτων
Λήψη διορθωτικών μέτρων, ανάπτυξη των
απαραίτητων πολιτικών και διαδικασιών, όπου αυτές
απαιτούνται, προκειμένου να διασφαλιστεί η
εμπιστευτικότητα, η ακεραιότητα και η
διαθεσιμότητα των πληροφοριών
Ανάπτυξη διαδικασίας παρακολούθησης και τακτικής
επαναξιολόγησης των εφαρμοζόμενων πολιτικών και
μέτρων
Μελέτη, κανονισμός και σύστημα εφαρμογής και
παρακολούθησης GDPR στα συστήματα eprocurement
Β3.3. Διαδικασίες πιστοποίησης ιδιωτικών
συστημάτων υποβολής προσφορών
Ανάπτυξη ρυθμιστικού και κανονιστικού πλαισίου για
την πιστοποίηση των ιδιωτικών συστημάτων
eprocurement
Εξειδίκευση απαιτήσεων πιστοποίησης σε επιμέρους
τομείς ήτοι: απαιτήσεις θεσμικού πλαισίου,
απαιτήσεις λειτουργικότητας και ανταλλαγής
δεδομένων, τεχνικές απαιτήσεις, απαιτήσεις
ασφάλειας

Πυλω ΔΙΑΡΚΕΙΑ
νας (σε μήνες)

ΕΝΑΡΞΗ

ΛΗΞΗ

ΤΡΟΠΟΣ
ΣΤΟΧΟΙ
ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΠΟΥ
(νομοθετικός,
ΕΠΙΔΙΩΚΟ
διαχειριστικός
ΝΤΑΙ
κλπ)

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤ
ΑΙ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟΥ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

Β

6

06/24

12/24

Διαχειριστικός

B3

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΨΗΦ.
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΟΛΟΙ

Μελέτη αποτίμησης

Πλήθος μελετών

Β

6

01/25

06/25

Διαχειριστικός /
Κανονιστικός

B3

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΨΗΦ.
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΟΛΟΙ

Συμμόρφωση
συστημάτων

Βαθμός συμμόρφωσης
συστημάτων με τις
απαιτήσεις ασφάλειας

Β

6

01/25

06/25

Διαχειριστικός

B3

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΨΗΦ.
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΕΑΑΔΗΣΥ

ΟΛΟΙ

Ανάπτυξη
διαδικασίας
παρακολούθησης

Διαδικασία
παρακολούθησης

(*)

Έγκριση
σχεδίου
δράσης

12/25

Διαχειριστικός

B3

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΨΗΦ.
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΑΠΔΠΧ

ΟΛΟΙ

Μελέτη, κανονισμός
και σύστημα
εφαρμογής

Μελέτη, κανονισμός
και σύστημα
εφαρμογής

Β

01/22

12/23

Νομοθετικός

B3

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΨΗΦ.
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΕΑΑΔΗΣΥ

ΟΛΟΙ

Κανονιστικό πλαίσιο

Κανονιστικό πλαίσιο

Β

12/23

12/24

Κανονιστικός

B3

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΨΗΦ.
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΕΑΑΔΗΣΥ

ΟΛΟΙ

Τεύχος απαιτήσεων

Τεύχος απαιτήσεων

συνεχές

12/24

12/25

Διαχειριστικός

B3

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΨΗΦ.
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΕΑΑΔΗΣΥ

ΟΛΟΙ

Εφαρμογή
συστήματος

Πλήθος
πιστοποιημένων
πλατφορμών

συνεχές

02/21

12/25

Διαχειριστικός /
Συντονιστικός

Γ1

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ,
ΕΑΑΔΗΣΥ

ΟΛΟΙ

Σχέδιο δράσης ΠΔΣ

Ένα Σχέδιο δράσης

Β

ΣΧΟΛΙΑ

(*) Κατ' εκτίμηση
λόγω απουσίας του
Υπ. Ψηφιακής
Διακυβέρνησης από
7η Συνάντηση ΟΕ

Β

Εφαρμογή του συστήματος πιστοποίησης στις
ιδιωτικές πλατφόρμες υποβολής προσφορών

Β

Γ1. «Βιώσιμες», «κυκλικές», «πράσινες» συμβάσεις

Γ

48

Υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις
Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (2021-2024) καθώς και
αναθεώρηση / επικαιροποίησή του

Γ

49

Κατάρτιση συγκεκριμένων οδηγιών ανάλυσης και
συναξιολόγησης του κύκλου ζωής
αντιπροσωπευτικών προϊόντων/υπηρεσιών κατά την
εκτίμηση του προσφερόμενου από τους
οικονομικούς φορείς κόστους. Εκπόνηση μελέτης
μεθόδου κοστολόγησης του κύκλου ζωής
αντιπροσωπευτικών προϊόντων / υπηρεσιών για την
οποία προβλέπεται η εφαρμογή πράσινων κριτηρίων

Γ

06/22

12/25

Διαχειριστικός /
Συντονιστικός

Γ1

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ,
ΕΑΑΔΗΣΥ

ΟΛΟΙ

Μελέτη

Πλήθος μελετών

50

Προώθηση των στόχων του Εθνικού Σχεδίου
Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) και της γρήγορης
απορρόφησης πόρων μέσω της ανάπτυξης και
παρακολούθησης της εφαρμογής «πράσινου»
υποδείγματος διακήρυξης για την «Κατασκευή και
λειτουργία Μονάδας επεξεργασίας αστικών στερεών
αποβλήτων»

Γ

Έγκριση
σχεδίου
δράσης

12/25

Διαχειριστικός /
Συντονιστικός

Γ1

ΕΑΑΔΗΣΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΥΔ ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ

ΟΛΟΙ

Υπόδειγμα
διακήρυξης και
παρακολούθηση
εφαρμογής

Υπόδειγμα διακήρυξης
και παρακολούθηση
εφαρμογής

47

ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΚΑΤΆ ΤΗΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

34

Νέα δράση κατόπιν
πρότασης ΣΕΒ στο
πλαίσιο της
διαβούλευσης

Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 2020

Α/Α

51

52

53

54

55

ΔΡΑΣΗ

Εκπόνηση υποδείγματος διακήρυξης για την
κατασκευή και λειτουργία Κέντρων Διαλογής
Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) καθώς και για την
κατασκευή και λειτουργία Μονάδων Επεξεργασίας
βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ), στη βάση εφαρμοζόμενων
ενιαίων προτυποποιημένων προδιαγραφών
επεξεργασίας και προετοιμασίας για
ανακύκλωση/ανάκτηση αποβλήτων
Προώθηση της αγοράς δευτερογενών υλικών κατ΄
εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας μέσω
της ανάπτυξης σχετικών προδιαγραφών, κριτηρίων
επιλογής και ανάθεσης ή/και ρητρών στη σύμβαση.
Παρακολούθηση εφαρμογής της ΚΥΑ για τον
καθορισμό βασικών απαιτήσεων για προϊόντα
βιομηχανικής μεταποίησης από ελαστικά υλικά
Προώθηση στόχου για διασφάλιση προτύπων
βιώσιμης κατανάλωσης και παραγωγής (SDG 12) και
για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής (SDG
13) μέσω της προαγωγής βιώσιμων πρακτικών
δημοσίων συμβάσεων και της μείωσης του
αντικτύπου σε CO2 από τις αγορές του δημοσίου Προώθηση ηλεκτροκίνησης από τους αγοραστές του
δημοσίου
Ενίσχυση οικολογικού σχεδιασμού συσκευασίας
προϊόντων και ελαχιστοποίηση πολυσυσκευασιών
Γ2. Προώθηση της επιχειρηματικότητας μέσω των
δημοσίων συμβάσεων καινοτομίας
Σύνταξη έκθεσης/μελέτης σκοπιμότητας με σκοπό
την προώθηση της καινοτομίας στους τομείς της
υγείας, ενέργειας και περιβάλλοντος

ΕΝΑΡΞΗ

ΛΗΞΗ

ΤΡΟΠΟΣ
ΣΤΟΧΟΙ
ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΠΟΥ
(νομοθετικός,
ΕΠΙΔΙΩΚΟ
διαχειριστικός
ΝΤΑΙ
κλπ)

Γ

06/22

12/25

Διαχειριστικός /
Συντονιστικός

Γ

02/22

12/25

Διαχειριστικός /
Συντονιστικός

Πυλω ΔΙΑΡΚΕΙΑ
νας (σε μήνες)

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤ
ΑΙ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟΥ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

Γ1

ΕΑΑΔΗΣΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΟΛΟΙ

Υπόδειγμα
διακήρυξης και
παρακολούθηση
εφαρμογής

Υπόδειγμα διακήρυξης
και παρακολούθηση
εφαρμογής

Γ1

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

ΟΛΟΙ

Αγορά δευτερογενών
υλικών στις δημόσιες
συμβάσεις

Πλήθος συμβάσεων

Πλήθος συμβάσεων

Γ

06/21

12/25

Διαχειριστικός

Γ1

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

ΟΛΟΙ

Συμβάσεις αγοράς η
μετατροπής
οχημάτων με
ηλεκτροκίνηση

Γ

06/22

12/25

Διαχειριστικός

Γ1

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

ΟΛΟΙ

Συμβάσεις που
στοχεύουν στην
ελαχιστοποίηση
πολυσυσκευασιών

Πλήθος συμβάσεων

Γ

06/22

12/25

Διαχειριστικός

Γ2

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ,ΓΓΕΤ,ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ
ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ
ΕΙΔΟΥΣ

Εκθέσεις/μελέτες
σκοπιμότητας (ανά
αρμόδιο φορέα)

Πλήθος
Εκθέσεων/Μελετών
σκοπιμότητας

Γ

06/22

12/25

Διαχειριστικός

Γ2

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΓΓΕ
και ΓΓΕΤ)

ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΚΑΤΆ ΤΗΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΧΟΛΙΑ

Νέα δράση κατόπιν
πρότασης ΣΕΒ στο
πλαίσιο της
διαβούλευσης

Αναδιατύπωση
δράσης κατόπιν
πρότασης ΣΕΒ στο
πλαίσιο της
διαβούλευσης

Γ

56

Ανάπτυξη δράσεων υποστήριξης με στόχο την ευρεία
συνεργασία με την αγορά, διάχυση τεχνολογικών
εξελίξεων και αποτελεσμάτων έρευνας και ανάπτυξης
και την προώθηση των συνεργατικών σχηματισμών

57

Project THORAX: Δημιουργία Ολοκληρωμένου
(integrated) Συστήματος νέας γενιάς λήψης
αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο (Real-Time Based
Decision Support System) για ανάγκες εθνικής
ασφάλειας και άμυνας

Γ

36

Έγκριση
σχεδίου
δράσης

58

Καθορισμός διαδικασίας χαρακτηρισμού δημοσίων
συμβάσεων ως καινοτόμες στο πλαίσιο των
δημοσίων συμβάσεων καινοτομίας

Γ

4

Έγκριση
σχεδίου
δράσης

Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

12/23

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ
ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ Δράσεις υποστήριξης Δράσεις υποστήριξης
ΕΙΔΟΥΣ

Διαχειριστικός

Γ2

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΜΥΝΑΣ, ΕΑΑΔΗΣΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ
ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

ΟΛΟΙ

Εργο καινοτομίας

Νομοθετικός

Γ2

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ/ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ/ΓΓΕΚ

ΟΛΟΙ

Μια Νομοθετική
Διάταξη

35

Νομοθετική Διάταξη

Αναδιατύπωση
δράσης κατόπιν
πρότασης
Υφυπουργού
Ανάπτυξης αρμόδιου
για Έρευνα /
Τεχνολογία /
Καινοτομία
Κατόπιν πρότασης
Υφυπουργού
Ανάπτυξης αρμόδιου
για Έρευνα /
Τεχνολογία /
Καινοτομία

Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 2020

Πυλω ΔΙΑΡΚΕΙΑ
νας (σε μήνες)

Α/Α

ΔΡΑΣΗ

59

Εφαρμογή της διαδικασίας χαρακτηρισμού δημοσίων
συμβάσεων ως καινοτόμες στο πλαίσιο των
δημοσίων συμβάσεων καινοτομίας

Γ

60

Ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας με ερευνητικά
κέντρα, την ακαδημαϊκή κοινότητα, τα κέντρα
καινοτομίας και τις επιχειρήσεις με στόχο την
εξεύρεση λύσεων σε προβλήματα του δημοσίου
τομέα

Γ

Γ3. Εκσυγχρονισμός υποδομών

Γ

Προώθηση έργων υποδομής για βιώσιμη ανάπτυξη
σύμφωνα με τους στόχους χιλιετίας AGENDA 2030 /
SDGs

Γ

61

62

63

64

Διασφάλιση της ωρίμανσης των έργων σε συνάρτηση
με την ποιότητα και το περιβαλλοντικό τους
αποτύπωμα

Βελτίωση κοστολόγησης δημοσίων έργων και
εργαλείων/μεθοδολογιών διαχείρισηςπαρακολούθησης αυτών π.χ. χρήση "Building
Information Modeling" (BIM)
Συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την
παραγωγή έργων και μελετών / Μητρώο ελεγκτών
μηχανικών / ΜΗΤΕ

Γ

Συνεχής

6

Γ

Γ

12

ΕΝΑΡΞΗ

ΛΗΞΗ

ΤΡΟΠΟΣ
ΣΤΟΧΟΙ
ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΠΟΥ
(νομοθετικός,
ΕΠΙΔΙΩΚΟ
διαχειριστικός
ΝΤΑΙ
κλπ)

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤ
ΑΙ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟΥ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ

Χαρακτηρισμός
δημοσίων
συμβάσεων ως
καινοτόμες

Πλήθος δημοσίων
συμβάσεων που έχουν
χαρακτηριστεί
καινοτόμες

05/21

12/25

Διαχειριστικός

Γ2

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ/ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ/ΓΓΕΚ

Έγκριση
σχεδίου
δράσης

12/25

Διαχειριστικός

Γ2

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ/ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ/ΓΓΕΚ
ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

ΟΛΟΙ

Επίλυση
προβλημάτων του
δημοσίου μέσω
καινοτόμων λύσεων

Πλήθος καινοτόμων
λύσεων

Έγκριση
σχεδίου
δράσης

12/25

Διαχειριστικός

Γ3

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΟΛΟΙ

Δράσεις προώθησης
και σχεδιασμού
έργων βιωσιμης
ανάπτυξης

Πλήθος έργων

01/23

06/23

Διαχειριστικός

Γ3

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΟΛΟΙ

09/21

12/25

Διαχειριστικός

Γ3

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΟΛΟΙ

Διαχειριστικός

Γ3

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΟΛΟΙ

Έγκριση
σχεδίου
δράσης

ΜΜΕ

Σχέδια δράσεων (ανά
αρμόδιο φορέα)

Πλήθος σχεδίων
δράσης

ΜΜΕ

Βάση Δεδομένων

Βάση Δεδομένων

12/25

Διαχειριστικός

Γ3

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΟΛΟΙ

Προώθηση έργων υποδομής για την ανάπτυξη
έξυπνων πόλεων (Smart cities) με έμφαση στην
προσβασιμότητα των ΑμΕΑ

Γ

Έγκριση
σχεδίου
δράσης

12/25

Διαχειριστικός

Γ3

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΟΛΟΙ

Γ4. Προώθηση στρατηγικών ενδυνάμωσης για την
αναβάθμιση των ΜμΕ

Γ

67

Κατάρτιση εξατομικευμένων σχεδίων δράσης ανά
τομέα ευθύνης των αρμόδιων υπουργείων / Γενικών
Γραμματειών που συνέχονται με διακριτούς τομείς
επιχειρηματικής δραστηριότητας των εγχώριων ΜΜΕ

Γ

06/22

12/25

Διαχειριστικός

Γ4

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
(ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΝΕΜΥ/
ΕΣΕΕ,ΓΣΕΒΕΕ)

68

Σύσταση Μητρώου ΜικροΜεσαίων Επιχειρήσεων

Γ

06/22

12/25

Διαχειριστικός

Γ4

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΣΤΑΤ

66

Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

36

Μητρώο ελεγκτών
μηχανικών / ΜΗΤΕ

Πλήθος συμβάσεων
έργων υποδομής για
την ανάπτυξη
έξυπνων πόλεων

Γ

65

Μητρώο ελεγκτών
μηχανικών / ΜΗΤΕ
Συμβάσεις
αντικατάστασης
στόλου αστικών
λεωφορείων με
ηλεκτροκίνητα
Συμβάσεις έργων
υποδομής για την
ανάπτυξη έξυπνων
πόλεων

Έγκριση
σχεδίου
δράσης

Αντικατάσταση στόλου αστικών λεωφορείων με
ηλεκτροκίνητα

Καταγραφή
προβλημάτων
ωρίμανσης και
Δράσεις ωρίμανσης
συσχέτιση με
ζητήματα ποιότητας
κατασκευής ή/και
βιώσιμου σχεδιασμού
εργαλεία/μεθοδολογ εργαλεία/μεθοδολογίε
ίες κοστολόγησης και ς κοστολόγησης και
διαχείρισηςδιαχείρισηςπαρακολούθησης
παρακολούθησης

Πλήθος
ηλεκτροκίνητων
λεωφορείων

ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΚΑΤΆ ΤΗΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΧΟΛΙΑ

Κατόπιν πρότασης
Υφυπουργού
Ανάπτυξης αρμόδιου
για Έρευνα /
Τεχνολογία /
Καινοτομία
Κατόπιν πρότασης
Υφυπουργού
Ανάπτυξης αρμόδιου
για Έρευνα /
Τεχνολογία /
Καινοτομία

Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 2020

Α/Α

69

70

ΔΡΑΣΗ

Γ5. Οι δημόσιες συμβάσεις ως εργαλείο μόχλευσης
της οικονομίας (π.χ. ΣΔΙΤ)
Προώθηση των αρχών “ο άνθρωπος στο επίκεντρο
(people First)” για τις Συμπράξεις Δημόσιου &
Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) οι οποίες δίνουν έμφαση στον
άνθρωπο και επομένως στην ενσωμάτωση της
κοινωνικής διάστασης και στη διασφάλιση της
κοινωνικής άδειας λειτουργίας και προσβασιμότητας
των ΑμΕΑ
Προώθηση κατευθυντηρίων οδηγιών για τις ΣΔΙΤ που
έχουν εκπονηθεί στα πλαίσια σχετικής Ομάδας
εργασίας της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη
του ΟΗΕ (UNECE/WP-PPP)

Πυλω ΔΙΑΡΚΕΙΑ
νας (σε μήνες)

Γ

12

Έγκριση
σχεδίου
δράσης

Γ

24

Έγκριση
σχεδίου
δράσης

Διαμόρφωση πλαισίου για τις αυτόκλητες προτάσεις

Γ

24

72

Ανάπτυξη πρότυπου τεύχους διακήρυξης για την
κατασκευή και αναβάθμιση λιμένων μέσω
Συμβάσεων Παραχώρησης /ΣΔΙΤ

Γ

8

74

75

ΛΗΞΗ

ΤΡΟΠΟΣ
ΣΤΟΧΟΙ
ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΠΟΥ
(νομοθετικός,
ΕΠΙΔΙΩΚΟ
διαχειριστικός
ΝΤΑΙ
κλπ)

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤ
ΑΙ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟΥ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ

ΣΔΙΤ με βάση τις
αρχές “ο άνθρωπος
στο επίκεντρο
(people First)”

Πλήθος ΣΔΙΤ με βάση
τις αρχές “ο
άνθρωπος στο
επίκεντρο (people
First)”

ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΚΑΤΆ ΤΗΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΧΟΛΙΑ

Γ

71

73

ΕΝΑΡΞΗ

"Πολιτεία Καινοτομίας" ΧΡΩΠΕΙ – ανάπτυξη
οικοσυστήματος καινοτομίας και
επιχειρηματικότητας

Γ

Γ6. Αποδοτική χρήση πόρων, επίτευξη οικονομιών
κλίμακας και μείωση δημοσιονομικού κόστους

Γ

Ενδυνάμωση του ρόλου των ΕΚΑΑ στις
κεντρικοποιημένες αγορές και παρακολούθηση της
συνεισφοράς τους στην οικονομία κλίμακας και
διοικητικού βάρους των αναθετουσών αρχών

Γ

Γ7. Συμβάσεις κοινωνικής αναφοράς

Γ

Aποτίμηση της εφαρμογής της υποχρέωσης
πρόβλεψης προσβασιμότητας στα άτομα με
αναπηρία (ΑμΕΑ)

Γ

Έγκριση
σχεδίου
δράσης
Έγκριση
σχεδίου
δράσης

Έγκριση
σχεδίου
δράσης

συνεχής

12/25

Διαχειριστικός

Γ5

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ,
ΕΑΑΔΗΣΥ

Διαχειριστικός

Γ5

ΕΑΑΔΗΣΥ

ΟΛΟΙ

Κατευθυντήριες
οδηγίες UNECE/WPPPP

Κατευθυντήριες
οδηγίες UNECE/WPPPP

Διαχειριστικός /
Νομοθετικός

Γ5

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΑΑΔΗΣΥ

ΟΛΟΙ

Σχέδιο νομοθετικών
διατάξεων

Σχέδιο νομοθετικών
διατάξεων

Διαχειριστικός /
Κανονιστικός

Γ5

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΕΑΑΔΗΣΥ

ΟΛΟΙ

Πρότυπου τεύχους
διακήρυξης
θεματικής ΣΔΙΤ

Ενα πρότυπου
τεύχους διακήρυξης
θεματικής ΣΔΙΤ

Γ5

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΛΟΙΠΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΊΣ,
ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΕΑΑΔΗΣΥ

Διαχειριστικός

ΟΛΟΙ

Οικοσυστήμα
καινοτομίας και
επιχειρηματικοτητας

Κατόπιν πρότασης
ΕΣΒΥΚ στο πλαίσιο
διαβούλευσης

Οικοσυστήμα
καινοτομίας και
επιχειρηματικοτητας

Αναδιατύπωση
δράσης κατόπιν
πρότασης
Υφυπουργού
Ανάπτυξης αρμόδιου
για Έρευνα /
Τεχνολογία /
Καινοτομία

Έγκριση
σχεδίου
δράσης

12/25

Διαχειριστικός /
Κανονιστικός

Γ6

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΥΓΕΙΑΣ

ΟΛΟΙ

Κεντρικοποιημένες
αγορές

Πλήθος συμβάσεων
κεντρικοποιημένων
αγορών ανά είδος

Ειδικότερα για τον
τομέα της υγείας
προβλέπεται :
- Ενδυνάμωση της
ΕΚΑΠΥ μετά τη λήξη
της πανδημίας
- Ενδεχόμενη
δημιουργία νέων ΚΑΑ
π.χ. Υγειονομικές
Περιφέρειες (βλ.
έγγραφο ΕΑΑΔΗΣΥ με
αρ. πρωτ. Γρ.
Προέδρου 117/20-112020 και
προηγούμενη
αλληλογραφία)

01/23

12/25

Διαχειριστικός

Γ7

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

ΟΛΟΙ

Μελέτη αποτίμησης

Μία μελέτη

Κατόπιν πρότασης
Ε.Σ.Α.μεΑ. στο πλαίσιο
της διαβούλευσης

Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

37

Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 2020

Πυλω ΔΙΑΡΚΕΙΑ
νας (σε μήνες)

ΔΡΑΣΗ

76

Υποστήριξη σύναψης συμβάσεων ανατιθέμενες κατά
αποκλειστικότητα σε Προστατευόμενα Παραγωγικά
Εργαστήρια/Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς
Περιορισμένης Ευθύνης/Κοινωνικές Συνεταιριστικές
Επιχειρήσεις Ένταξης κλπ/ ΠΔ / Μεταβατική διάταξη

Γ

(*)

06/22

Διαχειριστικός /
Νομοθετικός
(ΚΥΑ)

Γ7

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ,
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

77

Παρακολούθηση τήρησης υποχρεώσεων κοινωνικού
και εργατικού δικαίου στις δημόσιες συμβάσεις με
προγράμματα επιθεωρήσεων /ελέγχων από ΣΕΠΕ

Γ

(*)

06/23

Διαχειριστικός

Γ7

ΣΕΠΕ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

78

Ολοκληρωμένο σχέδιο ενσωμάτωσης πολιτικών
δημοσίων συμβάσεων κοινωνικής αναφοράς

Γ7

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
( μέσω ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ,
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ)

79

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 ανάθεσης ΔΣΚΑ με αρμοδιότητα μεταξύ
άλλων την εξειδίκευση των κριτηρίων ανάθεσης που
εμπεριέχουν κοινωνικά χαρακτηριστικά)

Γ7

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (σε
συνεργασία με αρμόδιους
φορείς)

Γ

Γ

ΕΝΑΡΞΗ

(*)

ΛΗΞΗ

ΤΡΟΠΟΣ
ΣΤΟΧΟΙ
ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΠΟΥ
(νομοθετικός,
ΕΠΙΔΙΩΚΟ
διαχειριστικός
ΝΤΑΙ
κλπ)

Α/Α

06/23

(*)

06/23

Διαχειριστικός

Διαχειριστικός /
Νομοθετικός

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤ
ΑΙ

Προεδρικό Διάταγμα

ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ
ΕΙΔΟΥΣ

Προγραμματισμός
τακτικών / έκτακτων
ελέγχων

Τήρηση
προγραμματισμού
τακτικών / έκτακτων
ελέγχων

ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ
ΕΙΔΟΥΣ

Σχέδια δράσεων

Πλήθος σχεδίων
δράσης

ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ
ΕΙΔΟΥΣ

Εγχειρίδιο με Οδηγίες για τη σύναψη δημοσίων
συμβάσεων κοινωνικής αναφοράς

Γ

(*)

06/23

Διαχειριστικός

Γ7

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ/
ΕΑΑΔΗΣΥ

ΟΛΟΙ ΟΙ
ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ
ΕΙΔΟΥΣ

81

Δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για την
προώθηση δημόσιων συμβάσεων κοινωνικής
αναφοράς

Γ

(*)

06/23

Διαχειριστικός

Γ7

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ,
ΕΑΑΔΗΣΥ και αλλοι αρμόδιοι
φορείς

ΟΛΟΙ ΟΙ
ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ
ΕΙΔΟΥΣ

12/25

Διαχειριστικός /
Συντονιστικός

Δ1

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΑΑΔΗΣΥ

ΟΛΟΙ

82

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟΥ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ
ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ Προεδρικό Διάταγμα
ΕΙΔΟΥΣ

80

Δ1. Εποπτεία συστήματος δημοσίων συμβάσεων
Στρατηγική συνεργασία με Ε.Επιτροπή για την
προώθηση των ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων στον
τομέα των δημοσίων συμβάσεων και την εποπτεία
εφαρμογής τους

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

Δημιουργία
μηχανισμού

Εγχειρίδιο

Ένας μηχανισμός
(ολοκλήρωση)

Εγχειρίδιο

Πλήθος εκδηλώσεων Πλήθος εκδηλώσεων /
/ ημερίδων /
ημερίδων /
ενημερωτικών
ενημερωτικών
φυλλαδίων
φυλλαδίων

Δ
Δ

συνεχής

Έγκριση
σχεδίου
δράσης

Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

38

Πλήθος
εφαρμοσμένων
ευρωπαϊκών
προτεραιοτήτων

Πλήθος
εφαρμοσμένων
ευρωπαϊκών
προτεραιοτήτων

ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΚΑΤΆ ΤΗΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΧΟΛΙΑ

(*) Όπως υπεβλήθη
από το Υπουργείο
Εργασίας μετά την
πρόσφατη αλλαγή
ηγεσίας του και μετά
τη λήξη των εργασιών
της Ομάδας.
(*) Όπως υπεβλήθη
από το Υπουργείο
Εργασίας μετά την
πρόσφατη αλλαγή
ηγεσίας του και μετά
τη λήξη των εργασιών
της Ομάδας.
(*) Όπως υπεβλήθη
από το Υπουργείο
Εργασίας μετά την
πρόσφατη αλλαγή
ηγεσίας του και μετά
τη λήξη των εργασιών
της Ομάδας.
(*) Όπως υπεβλήθη
από το Υπουργείο
Εργασίας μετά την
πρόσφατη αλλαγή
ηγεσίας του και μετά
τη λήξη των εργασιών
της Ομάδας.
(*) Όπως υπεβλήθη
από το Υπουργείο
Εργασίας μετά την
πρόσφατη αλλαγή
ηγεσίας του και μετά
τη λήξη των εργασιών
της Ομάδας.
(*) Όπως υπεβλήθη
από το Υπουργείο
Εργασίας μετά την
πρόσφατη αλλαγή
ηγεσίας του και μετά
τη λήξη των εργασιών
της Ομάδας.

Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 2020

Α/Α

83

ΔΡΑΣΗ

Θέση σε εφαρμογή της μεθοδολογίας αποτίμησης
του συστήματος δημοσίων συμβάσεων με χρήση
δεικτών του 2ου παραδοτέου συνεργασίας ΕΑΑΔΗΣΥ
– ΟΟΣΑ – SRSS, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της
Αρχής με βάση το Ν.4013/2011 στο πλαίσιο της
στρατηγικής συνεργασίας με την ΕΕ
Δ2. Παρακολούθηση της λειτουργίας του
συστήματος δημοσίων συμβάσεων

Πυλω ΔΙΑΡΚΕΙΑ
νας (σε μήνες)

Δ

ΕΝΑΡΞΗ

9

Έγκριση
σχεδίου
δράσης

ΛΗΞΗ

ΤΡΟΠΟΣ
ΣΤΟΧΟΙ
ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΠΟΥ
(νομοθετικός,
ΕΠΙΔΙΩΚΟ
διαχειριστικός
ΝΤΑΙ
κλπ)

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤ
ΑΙ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟΥ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

Μεθοδολογία
αποτίμησης
συστήματος
Δημοσίων
Συμβάσεων με
χρήση δεικτών

Μεθοδολογία
αποτίμησης
συστήματος Δημοσίων
Συμβάσεων με χρήση
δεικτών

Διαχειριστικός

Δ1

ΕΑΑΔΗΣΥ

ΟΛΟΙ

Σύστημα
Σύστημα
παρακολούθησης
παρακολούθησης
δημοσίων
δημοσίων συμβάσεων
συμβάσεων
Αναφορά επιδόσεων Αναφορά επιδόσεων
ΑΑ/ΑΦ στις
ΑΑ/ΑΦ στις
στρατηγικές
στρατηγικές δημόσιες
δημόσιες συμβάσεις
συμβάσεις

Συνεργασία με τους φορείς που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής της ΚΥΑ 340 για την παρακολούθηση των
δημοσίων συμβάσεων

Δ

συνεχής

Έγκριση
σχεδίου
δράσης

12/25

Διαχειριστικός

Δ2

ΕΑΑΔΗΣΥ, ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΟΛΟΙ

85

Εφαρμογή μεθοδολογίας παρακολούθησης και
αξιολόγησης ΑΑ / ΑΦ για τις στρατηγικές δημόσιες
συμβάσεις : πράσινες, κοινωνικές, καινοτόμες

Δ

συνεχής

Έγκριση
σχεδίου
δράσης

12/25

Διαχειριστικός

Δ2

ΕΑΑΔΗΣΥ, ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΟΛΟΙ

86

Θέσπιση ενός ολοκληρωμένου και αξιόπιστου
διαρκούς μηχανισμού παρακολούθησης και
αξιολόγησης της πορείας εκτέλεσης πράσινων
δημοσίων συμβάσεων με τον προσδιορισμό
μετρήσιμων KPIs. Αξιοποίησή του για τη διαμόρφωση
συναφών εθνικών δεικτών κυκλικής οικονομίας

Δ

10/22

12/25

Διαχειριστικός /
Συντονιστικός

Δ2

ΕΑΑΔΗΣΥ, ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΟΛΟΙ

Μηχανισμός
Μηχανισμός
παρακολούθησης και
παρακολούθησης και
αξιολόγησης σε
αξιολόγησης
λειτουργία

Διαχειριστικός /
Συντονιστικός

Δ3

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
(ΕΔΕΛ, ΕΣΕΛ), ΕΑΑΔΗΣΥ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ
ΟΡΓΑΝΑ

Μέτρηση
Πλήθος εργαλείων
αποτελεσματικότητας
εκτίμησης κινδύνου
των εργαλείων

Διαχειριστικός /
Συντονιστικός

Δ3

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
(ΕΔΕΛ, ΕΣΕΛ), ΕΑΑΔΗΣΥ

Διαχειριστικός /
Συντονιστικός

Δ3

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
(ΕΔΕΛ, ΕΣΕΛ), ΕΑΑΔΗΣΥ

Διαχειριστικός /
Συντονιστικός

Δ3

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
(ΕΔΕΛ, ΕΣΕΛ), ΕΑΑΔΗΣΥ, ΕΑΔ

87

Δ

30

Έγκριση
σχεδίου
δράσης
Έγκριση
σχεδίου
δράσης
Έγκριση
σχεδίου
δράσης
Έγκριση
σχεδίου
δράσης

Κατάρτιση και δημοσιοποίηση των στρατηγικών
διαχείρισης κινδύνου

Δ

36

89

Σύνταξη προτύπων ελέγχου

Δ

24

90

Σύνταξη προτύπων ακεραιότητας και κωδίκων
δεοντολογίας των ελεγκτικών οργάνων

Δ

24

Δ

36

Έγκριση
σχεδίου
δράσης

Διαχειριστικός /
Συντονιστικός

Δ3

ΕΑΑΔΗΣΥ

Δ

12

Ολοκλήρω
ση δράσης
81

Διαχειριστικός

Δ3

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
(ΕΔΕΛ, ΕΣΕΛ), ΕΑΑΔΗΣΥ, ΕΑΔ

30

Έγκριση
σχεδίου
δράσης

Δ3

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
(ΕΔΕΛ, ΕΣΕΛ), ΕΑΑΔΗΣΥ

92

93

Ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τις
ελεγκτικές αρμοδιότητες της ΕΑΑΔΗΣΥ και
διασύνδεση αυτής με άλλα πληροφοριακά
συστήματα
Ενημέρωση / ευαισθητοποίηση και κατάρτιση σε
θέματα προτύπων ακεραιότητας και κανόνων
δεοντολογίας

Σύστημα διενέργειας ελέγχων σε εξειδικευμένους
τομείς δημοσίων συμβάσεων με αξιολόγηση
κριτηρίων

Νέα δράση κατόπιν
πρότασης ΣΕΒ στο
πλαίσιο της
διαβούλευσης

Δ

88

91

ΣΧΟΛΙΑ

Δ

84

Δ3. Ενίσχυση της διαφάνειας μέσω των ελεγκτικών
διαδικασιών στις δημόσιες συμβάσεις
Ανάπτυξη εργαλείων εκτίμησης κινδύνου για τον
εντοπισμό και την αντιμετώπιση απειλών για την
εύρυθμη λειτουργία του συστήματος δημοσίων
συμβάσεων

ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΚΑΤΆ ΤΗΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Δ
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Διαχειριστικός

ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ
ΟΡΓΑΝΑ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ
ΟΡΓΑΝΑ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ
ΟΡΓΑΝΑ
ΕΑΑΔΗΣΥ,
ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ
ΟΡΓΑΝΑ

39

Πλήθος μέσων και
τρόπων
δημοσιοποιησης

Πλήθος μέσων και
τρόπων
δημοσιοποιησης

Μία μελέτη

Μία μελέτη

Μία μελέτη

Μία μελέτη

Ηλεκτρονική
Πλατφόρμα

Ηλεκτρονική
Πλατφόρμα

ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ Πλήθος εκδηλώσεων
Αριθμός
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ
και προγραμμάτων
εκπαιδευόμενων
ΟΡΓΑΝΑ
κατάρτισης
στελεχών
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ
ΑΡΧΕΣ/ΟΙΚΟΝΟ
ΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Κριτήρια για
ΠΟΥ
Αριθμός ελέγχων /έτος
διενέργεια ελέγχων
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙ
ΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ
ΕΙΔΟΣ

Κατόπιν σχολίων ΕΑΔ

Κατόπιν ενοποίησης
δράσεων
λαμβάνοντας υπόψη
τα σχόλια της ΕΑΔ
(νέα δομή ΕΑΔ)
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Α/Α

94

95

96

ΔΡΑΣΗ

Διενέργεια ελέγχων σε εξειδικευμένους τομείς
δημοσίων συμβάσεων με βάση το σύστημα
αξιολόγησης κινδύνων (τακτικοί και έκτακτοι)

Δ4. Επαγγελματοποίηση του τομέα των δημοσίων
συμβάσεων
Ανάπτυξη σχεδίου δράσης για την αρχιτεκτονική και
πολιτική της επαγγελματοποίησης του τομέα
δημοσίων συμβάσεων σε ευθυγράμμιση με την
σύσταση της ΕΕ τόσο για τις ΑΑ/ΑΦ όσο και για τους
οικονομικούς φορείς
Εφαρμογή σχεδίου δράσης για την αρχιτεκτονική και
πολιτική της επαγγελματοποίησης του τομέα
δημοσίων συμβάσεων σε ευθυγράμμιση με την
σύσταση της ΕΕ τόσο για τις ΑΑ/ΑΦ όσο και για τους
οικονομικούς φορείς

Πυλω ΔΙΑΡΚΕΙΑ
νας (σε μήνες)

ΕΝΑΡΞΗ

από το
τέλος της
δράσης 84

Δ

ΛΗΞΗ

12/25

ΤΡΟΠΟΣ
ΣΤΟΧΟΙ
ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΠΟΥ
(νομοθετικός,
ΕΠΙΔΙΩΚΟ
διαχειριστικός
ΝΤΑΙ
κλπ)

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤ
ΑΙ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ
ΑΡΧΕΣ/ΟΙΚΟΝΟ
ΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΠΟΥ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙ
ΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ
ΕΙΔΟΣ

Κατάρτιση
προγράμματος
ελέγχου

Αριθμός ελέγχων /έτος

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟΥ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

Διαχειριστικός

Δ3

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
(ΕΔΕΛ, ΕΣΕΛ), ΕΑΑΔΗΣΥ

Διαχειριστικός /
Συντονιστικός

Δ4

ΕΑΑΔΗΣΥ, ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΟΛΟΙ

Σχεδίο δράσης

Σχεδίο δράσης

Διαχειριστικός /
Συντονιστικός

Δ4

ΕΑΑΔΗΣΥ, ΑΡΜΟΔΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΑΑ/ΑΦ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΟΛΟΙ

Πλήθος δράσεων
προς υλοποίηση

Πλήθος υλοποιημένων
δράσεων

Δ

Δ

Δ

15

Έγκριση
σχεδίου
δράσης
Έγκριση
σχεδίου
δράσης
επαγγελμα
τοποίησης

Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
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ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΚΑΤΆ ΤΗΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΧΟΛΙΑ

Κατόπιν ενοποίησης
δράσεων
λαμβάνοντας υπόψη
τα σχόλια της ΕΑΔ
(νέα δομή ΕΑΔ)

Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 2020

Η ολοκλήρωση και παράδοση της Νέας Εθνικής Στρατηγικής για την περίοδο 2021-2025
εντός του Ιανουαρίου του 2021, αποτέλεσε σημαντικό επίτευγμα της Αρχής, δεδομένου ότι η
όλη διαδικασία υλοποιήθηκε αφενός εντός ασφυκτικών χρονοδιαγραμμάτων, λόγω της
μεταμνημονιακής υποχρέωσης της χώρας με ανελαστικό χρόνο παράδοσης και αφετέρου, εν
μέσω της πανδημίας COVID-19, με τις δυσκολίες που ανέκυψαν ως επιπτώσεις της πανδημίας.
Παρά τις δυσχέρειες, η Αρχή και, συνακόλουθα, η χώρα κατάφερε να ανταποκριθεί με
συνέπεια στις υποχρεώσεις της, ενώ η νέα Στρατηγική στη συνέχεια υιοθετήθηκε επιτυχώς από
την Κυβέρνηση με την με αριθ. πρωτ. 58305/25.05.2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ: 2182/Β΄/25.05.2021,
ΑΔΑ:ΨΤΦΥ46ΜΤΛΡ-ΕΔΜ), αποσπώντας τα θετικά σχόλια των Θεσμών. Το Σχέδιο Δράσης της
Νέας Εθνικής Στρατηγικής περιόδου 2021-2025, όπως τελικώς υιοθετήθηκε από την Κυβέρνηση
και περιλαμβάνεται στην Κ.Υ.Α., παρουσιάζεται στο Παράρτημα Α της παρούσας έκθεσης.
Ακολουθεί συγκριτική ανάλυση ανά πυλώνα της Νέας Εθνικής Στρατηγικής, οι οποίοι
διατηρήθηκαν αυτούσιοι κατά την υιοθέτησή τους, αναφορικά με τις δράσεις της Πρότασης της
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και των τελικώς εγκεκριμένων.

Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
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Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 2020
ΠΥΛΩΝΑΣ Α:

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Στρατηγική κατεύθυνση (Α’ επιπέδου): Διαρκής παρακολούθηση και απλοποίηση του
θεσμικού πλαισίου
Στρατηγική κατεύθυνση (Β’ επιπέδου): Α1.1. Αποτίμηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου
σε τακτά διαστήματα και διατύπωση εισηγήσεων για την περαιτέρω απλοποίησή του
α/α

1

2
3
4
5

Α1.1. Αποτίμηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου σε τακτά διαστήματα και διατύπωση
εισηγήσεων για την περαιτέρω απλοποίησή του
Κατάρτιση σχεδίου εγκυκλίου για τη ρύθμιση του χρονικού ορίζοντα αναθεώρησης του
θεσμικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων με σκοπό την αποφυγή συνεχόμενων
τροποποιήσεων, σύμφωνα με τις επιταγές του Επιτελικού Κράτους και τις αρχές της καλής
νομοθέτησης
Συγκρότηση από Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ομάδας εργασίας για την αποτίμηση της παράλληλης εφαρμογής
ν. 4412/2016 και ν. 4270/2014 με παραδοτέο προτάσεις απλοποίησης στο πλαίσιο μνημονίου
συνεργασίας Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ./ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Εξειδικευμένες μελέτες για την υποβοήθηση του συστήματος δημοσίων συμβάσεων
Διενέργεια μελέτης μέτρησης διοικητικού βάρους των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης
δημοσίων συμβάσεων για τη λήψη δομημένων αποφάσεων για την περαιτέρω απλοποίηση
του θεσμικού πλαισίου
Διενέργεια μελετών μέτρησης οικονομικού impact των σχεδιαζόμενων μεταρρυθμίσεων

Από τις ανωτέρω πέντε δράσεις:
 Η 1η δράση και η 3η δράση διαγράφηκαν
 Η 5η δράση ενοποιήθηκε με την τέταρτη
Περαιτέρω προστέθηκαν 3 νέες δράσεις:
1’

Συγκρότηση και λειτουργία ομάδας εργασίας για τη διαρκή αποτίμηση του ρυθμιστικού
πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις και τη σύνταξη εξαμηνιαίας έκθεσης αποτίμησης και
διατύπωσης προτάσεων αναθεώρησης.

2’

Δημιουργία εργαλείου διαρκούς διαβούλευσης για το ρυθμιστικό πλαίσιο των δημοσίων
συμβάσεων

3’

Έκδοση εγκυκλίων που αφορούν σε διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων
συμβάσεων, πρότυπα έγγραφα και προτάσεων εφαρμογής.
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Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 2020
ΠΥΛΩΝΑΣ Α:

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Στρατηγική κατεύθυνση (Α’ επιπέδου): Διαρκής παρακολούθηση και απλοποίηση του
θεσμικού πλαισίου
Στρατηγική κατεύθυνση (Β’ επιπέδου): Α2.1. Καταγραφή και προγραμματισμός ολοκλήρωσης
έκδοσης παράγωγου δικαίου για την αποτελεσματική εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου
α/α
6
7

Α2.1. Καταγραφή και προγραμματισμός ολοκλήρωσης έκδοσης παράγωγου
δικαίου για την αποτελεσματική εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου
Καταγραφή του παράγωγου δικαίου και διάκριση του σε "εκδοθέν" και "προς
έκδοση"
Προγραμματισμός έκδοσης παράγωγου δικαίου από αρμόδια Υπουργεία

Παρέμειναν και οι δύο ανωτέρω δράσεις με μικρές προσαρμογές

Στρατηγική κατεύθυνση (Β’ επιπέδου): Α2.2. Καταγραφή και προγραμματισμός ολοκλήρωσης
άλλων δράσεων που απαιτούνται για την αποτελεσματική εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου

α/α

Α2.2. Καταγραφή και προγραμματισμός ολοκλήρωσης άλλων δράσεων που
απαιτούνται για την αποτελεσματική εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου

8

Ψηφιακή πύλη για τις δημόσιες συμβάσεις – εφαρμογή Κανονισμού 2018/1724

9

Κατάλογος ειδών συμβάσεων προμηθειών – γενικών υπηρεσιών πληροφορικής και
υγείας για τις οποίες θα εκπονηθούν ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές

10

Επικαιροποίηση υφιστάμενων υποδειγμάτων και προτύπων διακηρύξεων από
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

11

Υποδείγματα τευχών τεχνικού περιεχομένου (ΕΣΥ, ΤΣΥ) από Υπουργείο Υποδομών

12

Ομογενοποίηση πιστοποιητικών πρωτοδικείων άρθρου 73 παρ. 4β

13

Δημιουργία διαβαθμισμένου πληροφοριακού συστήματος για λόγους εθνικής
ασφάλειας με βάση το άρθρο 38, παρ. 5 του ν. 4412/2016

Από τις ανωτέρω έξι δράσεις διαγράφηκαν δύο:
 Η 9η δράση διαγράφηκε παρόλο που θεωρήθηκε σημαντική για το Υπουργείο Υγείας και
όπως επισημάνθηκε και στα σχόλια δεν υποστηρίζεται από το ΥΠΑΝΕ ή άλλο φορέα.
 Η 12η δράση δηλώθηκε από το Υπ. Δικαιοσύνης ως ολοκληρωμένη (ΑΔΑ: Ω1Α2Ω-41Τ).
Ιδιαιτέρως σχολιάστηκε και η 10η δράση δεδομένης της άποψης ότι αποτελεί αρμοδιότητα της
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., και έμεινε υπό τον όρο να έχει ολοκληρωθεί έως τον Ιούνιο.
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Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 2020
ΠΥΛΩΝΑΣ Α:

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Στρατηγική κατεύθυνση (Α’ επιπέδου): Διαρκής παρακολούθηση και απλοποίηση του
θεσμικού πλαισίου
Στρατηγική κατεύθυνση (Β’ επιπέδου): Α3.1. Ευελιξία και αποτελεσματικότητα του
συστήματος των δημοσίων συμβάσεων σε καταστάσεις κρίσεων (πανδημίας , φυσικών και
τεχνολογικών καταστροφών , μεγάλων ατυχημάτων κ.λπ.)

α/α

Α3.1 . Ευελιξία και αποτελεσματικότητα του συστήματος των δημοσίων συμβάσεων σε
καταστάσεις κρίσεων (πανδημίας, φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών , μεγάλων
ατυχημάτων κ.λπ.)

14

Έκδοση Οδηγού με τη μορφή Εγκυκλίου για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 32
και 32Α του ν. 4412/2016

15

Ανάπτυξη διαδικασιών προμήθειας στρατηγικών αποθεμάτων σε περιπτώσεις κρίσης

Από τις ανωτέρω δύο δράσεις διαγράφηκε η δεύτερη με τον αριθμό 15, παρόλο που ο
εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας τη θεώρησε πολύ σημαντική.
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Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 2020
ΠΥΛΩΝΑΣ Α:

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Πρόταση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

Πυλώνας

Στρατηγική
κατεύθυνση
(Α’ επιπέδου)

Στρατηγική
κατεύθυνση
(Β’ επιπέδου)

Α1

Α1.1
Α2.1
Α2.2

Α2

Α

Α3

Επεξεργασία αξιολόγησης

Δράσεις

Δράσεις που
διαγράφηκαν

Δράσεις που
προστέθηκαν

Δράσεις που
συγχωνεύθηκαν

5
2
6
2
15

2
0
2
1
5

3
0
0
0
3

1
0
0
0
1

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

ΠΥΛΩΝΑΣ Α
Διατηρήθηκαν:

Πυλώνας

 οι στρατηγικές κατευθύνσεις Α’ και Β’
Επιπέδου του Πυλώνα
 εννιά δράσεις της πρότασης ΕΑΑΔΗΣΥ
Ενοποιήθηκε 1 δράση
Διαγράφηκαν 5 δράσεις

Α

Στρατηγική
κατεύθυνση
(Α’ επιπέδου)
Α1

Στρατηγική
κατεύθυνση
(Β’ επιπέδου)
Α1.1

Δράσεις

Α2

Α2.1
Α2.2

2
4
1
12

Α3

Προστέθηκαν 3 νέες δράσεις
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Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 2020
ΠΥΛΩΝΑΣ Β: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ:
ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (end to end e-procurement)
Στρατηγική κατεύθυνση (Α’ επιπέδου): B1. Αξιολόγηση και ανασχεδιασμός πληροφοριακών
συστημάτων δημοσίων συμβάσεων με έμφαση στην ολοκλήρωση των ηλεκτρονικών
διαδικασιών και την εφαρμογή της αρχής «μόνο άπαξ»

Στρατηγική κατεύθυνση (Β’ επιπέδου): B1.1. Επιχειρησιακή και ψηφιακή ολοκλήρωση όλου
του κύκλου ζωής των δημοσίων συμβάσεων

α/α

Β1.1. Επιχειρησιακή και ψηφιακή ολοκλήρωση όλου του κύκλου ζωής των
δημοσίων συμβάσεων

16

Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης προγραμματισμού δημοσίων συμβάσεων

17

Ηλεκτρονική σύνταξη διακήρυξης

18

Ηλεκτρονική διαχείριση και παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης και
ολοκλήρωσης αυτής

19

Σύστημα ψηφιακής ειδοποίησης και ενημέρωσης ΟΦ

20

Εικονικός Φάκελος Επιχείρησης (Virtual Company Dossier)

21

Αυτοτελές και διαλειτουργικό eΕΕΕΣ

Από τις ανωτέρω έξι δράσεις διαγράφηκε η 17η κατόπιν εισήγησης του εκπροσώπου του
ψηφιακής διακυβέρνησης λόγω των δυσκολιών υλοποίησης.
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Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 2020
ΠΥΛΩΝΑΣ Β: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ:
ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (end to end e-procurement)
Στρατηγική κατεύθυνση (Α’ επιπέδου): B1. Αξιολόγηση και ανασχεδιασμός πληροφοριακών
συστημάτων δημοσίων συμβάσεων με έμφαση στην ολοκλήρωση των ηλεκτρονικών
διαδικασιών και την εφαρμογή της αρχής «μόνο άπαξ»
Στρατηγική κατεύθυνση (Β’ επιπέδου): Β1.2. Σχεδιασμός και υλοποίηση υπηρεσιών
διαλειτουργικότητας των επιμέρους συστημάτων ψηφιακών δημοσίων συμβάσεων
α/α
22
23

Β1.2. Σχεδιασμός και υλοποίηση υπηρεσιών διαλειτουργικότητας των επιμέρους
συστημάτων ψηφιακών δημοσίων συμβάσεων
Σχεδιασμός της παρακολούθησης των θεμάτων που άπτονται της διαλειτουργικότητας στον
τομέα δημοσίων συμβάσεων
Αξιολόγηση των θεμάτων διαλειτουργικότητας σε οργανωτικό και τεχνικό επίπεδο, με σκοπό
την εφαρμογή της αρχής «μόνο άπαξ» στον τομέα δημοσίων συμβάσεων (workflows)

24

Υλοποίηση των
υπηρεσιών διαλειτουργικότητας που έχουν επιλεγεί, κατά σειρά
προτεραιότητας και συντελεστή βαρύτητας

25

Χρήση τυποποιημένων τεχνικών προδιαγραφών και μοντέλων δεδομένων για την
υποστήριξη της διαλειτουργικότητας

26

Εφαρμογή SDGR κατά προτεραιότητα στις δημόσιες συμβάσεις: eServices για αποδεικτικά
στοιχεία λόγων αποκλεισμού και κριτηρίων επιλογής

27

Πιστοποίηση/Αυθεντικοποίηση χρηστών ΑΑ και ΟΦ μέσω Taxis
Από τις ανωτέρω έξι δράσεις συγχωνεύτηκαν:
 οι δράσεις 22 και 23
 οι δράσεις 24 και 26
και έγιναν λεκτικές προσαρμογές
Στρατηγική κατεύθυνση (Β’ επιπέδου): Β1.3. Ενσωμάτωση νέων τεχνικών, εργαλείων και
υπηρεσιών (eServices) στον κύκλο ζωής των δημοσίων συμβάσεων
Β1.3. Ενσωμάτωση νέων τεχνικών, εργαλείων και υπηρεσιών (eServices) στον κύκλο ζωής
των δημοσίων συμβάσεων

28

Υλοποίηση νέων τεχνικών και εργαλείων ηλεκτρονικών αγορών, με σκοπό την κάλυψη
διαφορετικών αναγκών (ενδεικτικά, eCatalogues, eShops, eAuctions, Marketplace, etc.)

29

Εφαρμογή του Κανονισμού των eForms (για συμβάσεις άνω και κάτω των ορίων), με
συντονισμό δράσεων από την αρμόδια ομάδα εργασίας που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό

30

Ολοκλήρωση της Εκτέλεσης Σύμβασης με Ηλεκτρονική Τιμολόγηση (eInvoicing)

31

Ηλεκτρονική έκδοση εγγυήσεων από τις Τράπεζες

Έγιναν μικρές προσαρμογές της 31ης δράσης
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Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 2020
ΠΥΛΩΝΑΣ Β: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ:
ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (end to end e-procurement)
Στρατηγική κατεύθυνση (Α’ επιπέδου): Β2. Συγκέντρωση, διαχείριση και ανάλυση αξιόπιστων
δεδομένων ψηφιακών δημοσίων συμβάσεων (data analytics)
Στρατηγική κατεύθυνση (Β’ επιπέδου): Β2.1. Προτυποποίηση μοντέλων δεδομένων ψηφιακών
δημοσίων συμβάσεων (data model standardization) με έμφαση στα ανοικτά δεδομένα
Β2.1. Προτυποποίηση μοντέλων δεδομένων ψηφιακών δημοσίων συμβάσεων (data model
standardization) με έμφαση στα ανοικτά δεδομένα
32

Κοινή προτυποποίηση συστημάτων ψηφιακών δημοσίων συμβάσεων με βάση διαθέσιμα
πρότυπα στον τομέα, όπως το πρότυπο eProcurement Ontology

33

Διάθεση αξιόπιστων ανοικτών δεδομένων με βάση ισχύοντα πρότυπα ανοικτών δεδομένων
στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, όπως το OCDS

34

Πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη συνεργασιών και ανταλλαγή καλών πρακτικών και μοντέλων
εφαρμογής : Smart Contract Register (ωφελούμενος Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) στο πλαίσιο υλοποίησης
προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας από EBRD και DG REGIO και συμμετέχοντα ΚΜ Ελλάδα και
Πολωνία
Διατηρήθηκαν και οι τρεις δράσεις.

Στρατηγική κατεύθυνση (Β’ επιπέδου): Β2.2. Εξαγωγή αναλυτικών και αξιόπιστων ποιοτικών
και ποσοτικών στοιχείων για την παρακολούθηση του συστήματος δημοσίων συμβάσεων
Β2.2. Εξαγωγή αναλυτικών και αξιόπιστων ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων για την
παρακολούθηση του συστήματος δημοσίων συμβάσεων
35

36

Ανάπτυξη σύγχρονου συστήματος επιχειρησιακής ευφυΐας (ΒΙ) για την εξαγωγή αναλυτικών
ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων στον τομέα δημοσίων συμβάσεων
Ανάπτυξη ΟΠΣ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. με κορμό την Εθνική Βάση Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων
(υποστήριξη data analytics, forecasting, ανάλυση κινδύνων και της βελτιστοποίησης του
συστήματος, κ.λπ.)
Διατηρήθηκαν και οι δύο δράσεις.

Στρατηγική κατεύθυνση (Β’ επιπέδου): Β2.3. Δημιουργία ψηφιακού παρατηρητηρίου τιμών
Β2.3. Δημιουργία ψηφιακού παρατηρητηρίου τιμών
37

Δημιουργία ψηφιακού παρατηρητηρίου τιμών
Δεν σημειώθηκαν μεταβολές, διατηρήθηκε δράση και στρατηγική κατεύθυνση (Β’ Επιπέδου).
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Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 2020
ΠΥΛΩΝΑΣ Β: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ:
ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (end to end e-procurement)
Στρατηγική κατεύθυνση (Α’ επιπέδου): Β3. Συνέργειες δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στις
ψηφιακές δημόσιες συμβάσεις
Στρατηγική κατεύθυνση (Β’ επιπέδου): Β3.1. Χρήση αναδυομένων τεχνολογιών (emerging
technologies) στις ψηφιακές δημόσιες συμβάσεις με έμφαση στην καινοτομία
Β3.1. Χρήση αναδυομένων τεχνολογιών (emerging technologies) στις ψηφιακές δημόσιες
συμβάσεις με έμφαση στην καινοτομία
Διενέργεια μαραθωνίου καινοτομίας, πρόσκληση νεοφυών επιχειρήσεων για ανάπτυξη
38
εργαλείων με τη χρήση των αναδυόμενων τεχνολογιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις
ψηφιακές δημόσιες συμβάσεις
Ανάπτυξη πιλοτικών εφαρμογών με χρήση τεχνολογιών AI&ML, BIG DATA,RA, DLT, σε
39
συνεργασία με εταιρίες που ειδικεύονται στις σχετικές τεχνολογίες ή/και πανεπιστήμια
Ανάπτυξη συνεργασιών με ιδιωτικούς φορείς και πανεπιστήμια για την υποβολή σχετικών
40
προτάσεων στο πλαίσιο προσκλήσεων ευρωπαϊκών προγραμμάτων (HORIZON, COSME κ.λπ.)
Η παρούσα στρατηγική κατεύθυνση (Β’ επιπέδου) και οι τρείς δράσεις στις οποίες είχε
εξιδικευτεί διαγράφηκαν. Θα εξετασθεί η συμπερίληψη τους υπό τη νέα οριζόντια δράση
«Εκπόνηση Εθνικού Σχέδιου δράσης του Κέντρου Αριστείας για τις Δημόσιες Συμβάσεις
Καινοτομίας».

Στρατηγική κατεύθυνση (Β’ επιπέδου): Β3.2. Υλοποίηση πολιτικών ασφαλείας δεδομένων στα
συστήματα ψηφιακών δημοσίων συμβάσεων
Β3.2. Υλοποίηση πολιτικών ασφαλείας δεδομένων στα συστήματα ψηφιακών δημοσίων
συμβάσεων
41

Αποτίμηση συμμόρφωσης των δημόσιων και ιδιωτικών συστημάτων eProcurement με τα
ισχύοντα διεθνή πρότυπα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών και πληροφοριακών
συστημάτων

42

Λήψη διορθωτικών μέτρων, ανάπτυξη των απαραίτητων πολιτικών και διαδικασιών, όπου αυτές
απαιτούνται, προκειμένου να διασφαλιστεί η εμπιστευτικότητα, η ακεραιότητα και η
διαθεσιμότητα των πληροφοριών

43

Ανάπτυξη διαδικασίας παρακολούθησης και τακτικής επαναξιολόγησης των εφαρμοζόμενων
πολιτικών και μέτρων

44

Μελέτη, κανονισμός και σύστημα εφαρμογής και παρακολούθησης GDPR στα συστήματα eprocurement
Διατηρήθηκαν και οι τέσσερις δράσεις.
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Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 2020
ΠΥΛΩΝΑΣ Β: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ:
ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (end to end e-procurement)
Στρατηγική κατεύθυνση (Α’ επιπέδου): Β3. Συνέργειες δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στις
ψηφιακές δημόσιες συμβάσεις
Στρατηγική κατεύθυνση (Β’ επιπέδου): Β3.3. Διαδικασίες πιστοποίησης ιδιωτικών συστημάτων
υποβολής προσφορών
Β3.3. Διαδικασίες πιστοποίησης ιδιωτικών συστημάτων υποβολής προσφορών
45

Ανάπτυξη ρυθμιστικού και κανονιστικού πλαισίου για την πιστοποίηση των ιδιωτικών
συστημάτων eprocurement

46

Εξειδίκευση απαιτήσεων πιστοποίησης σε επιμέρους τομείς ήτοι: απαιτήσεις
θεσμικού πλαισίου, απαιτήσεις λειτουργικότητας και ανταλλαγής δεδομένων, τεχνικές
απαιτήσεις, απαιτήσεις ασφάλειας

47

Εφαρμογή του συστήματος πιστοποίησης στις ιδιωτικές πλατφόρμες υποβολής
προσφορών

Διατηρήθηκαν και οι τρεις δράσεις.
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Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 2020
ΠΥΛΩΝΑΣ B: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ:
ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (end to end e-procurement)

Πρόταση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

Πυλώνας

Στρατηγική
κατεύθυνση
(Α’ επιπέδου)

Στρατηγική
κατεύθυνση
(Β’ επιπέδου)

Β1

Β2

Β

Β3

Β1.1
Β1.2
Β1.3
Β2.1
Β2.2
Β2.3
Β3.1
Β3.2
Β3.3

Επεξεργασία αξιολόγησης

Δράσεις

Δράσεις που
διαγράφηκαν

Δράσεις που
προστέθηκαν

Δράσεις που
συγχωνεύθηκαν

6
6
4
3
2
1
3
4
3
32

1
0
0
0
0
0
3
0
0
4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
2
0
0
0
0
0
0
0
2

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

ΠΥΛΩΝΑΣ Β
Διατηρήθηκαν:

Πυλώνας

 οι στρατηγικές κατευθύνσεις Α’ Επιπέδου του
Πυλώνα
 διαγράφηκε μία (1) στρατηγική κατεύθυνση Β’
Επιπέδου
 είκοσι τέσσερις δράσεις της πρότασης
ΕΑΑΔΗΣΥ

Β1

Β2

Ενοποιήθηκαν 4 δράσεις (ανά δύο)
Διαγράφηκαν 4 δράσεις
Προστέθηκαν 0 νέες δράσεις

Στρατηγική
κατεύθυνση
(Α’ επιπέδου)

Β

Β3

Στρατηγική
κατεύθυνση
(Β’ επιπέδου)

Δράσεις

Β1.1

5

Β1.2

4

Β1.3

4

Β2.1
Β2.2
Β2.3
ΝΕΟ Β3.1
(ΠΡΩΗΝ Β3.2)
ΝΕΟ Β3.
(ΠΡΩΗΝ Β3.3)

3
2
1
4
3
26
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Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 2020
ΠΥΛΩΝΑΣ Γ: ΕΥΡΥΤΕΡΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Στρατηγική κατεύθυνση (Α’ επιπέδου): Γ1. «Βιώσιμες», «κυκλικές», «πράσινες» συμβάσεις
Γ1. «Βιώσιμες», «κυκλικές», «πράσινες» συμβάσεις

48

Υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (2021-2024)
καθώς και αναθεώρηση / επικαιροποίησή του

49

Κατάρτιση συγκεκριμένων οδηγιών ανάλυσης και συναξιολόγησης του κύκλου ζωής
αντιπροσωπευτικών προϊόντων/υπηρεσιών κατά την εκτίμηση του προσφερόμενου από
τους οικονομικούς φορείς κόστους. Εκπόνηση μελέτης μεθόδου κοστολόγησης του κύκλου
ζωής αντιπροσωπευτικών προϊόντων / υπηρεσιών για την οποία προβλέπεται η εφαρμογή
πράσινων κριτηρίων

50

Προώθηση των στόχων του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) και της
γρήγορης απορρόφησης πόρων μέσω της ανάπτυξης και παρακολούθησης της εφαρμογής
«πράσινου» υποδείγματος διακήρυξης για την «Κατασκευή και λειτουργία Μονάδας
επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων»

51

Εκπόνηση υποδείγματος διακήρυξης για την κατασκευή και λειτουργία Κέντρων Διαλογής
Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) καθώς και για την κατασκευή και λειτουργία Μονάδων
Επεξεργασίας βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ), στη βάση εφαρμοζόμενων
ενιαίων προτυποποιημένων προδιαγραφών επεξεργασίας και προετοιμασίας για
ανακύκλωση/ανάκτηση αποβλήτων

52

Προώθηση της αγοράς δευτερογενών υλικών κατ΄ εφαρμογή των αρχών της κυκλικής
οικονομίας μέσω της ανάπτυξης σχετικών προδιαγραφών, κριτηρίων επιλογής και
ανάθεσης ή/και ρητρών στη σύμβαση. Παρακολούθηση εφαρμογής της Κ.Υ.Α. για τον
καθορισμό βασικών απαιτήσεων για προϊόντα βιομηχανικής μεταποίησης από ελαστικά
υλικά

53

Προώθηση στόχου για διασφάλιση προτύπων βιώσιμης κατανάλωσης και παραγωγής (SDG
12) και για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής (SDG 13) μέσω της προαγωγής
βιώσιμων πρακτικών δημοσίων συμβάσεων και της μείωσης του αντικτύπου σε CO2 από τις
αγορές του δημοσίου - Προώθηση ηλεκτροκίνησης από τους αγοραστές του δημοσίου

54

Ενίσχυση οικολογικού σχεδιασμού συσκευασίας προϊόντων και ελαχιστοποίηση
πολυσυσκευασιών

Διατηρήθηκαν οι δράσεις 48 και 50 ως είχαν προταθεί και αναδιαμορφώθηκε η δράση 51.
Διαγράφηκαν οι δράσεις 49, 52, 53 και 54 και τέλος προστέθηκε νέα δράση για την εκπόνηση
υποδείγματος διακήρυξης για έργα ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων

Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
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Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 2020
ΠΥΛΩΝΑΣ Γ: ΕΥΡΥΤΕΡΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Στρατηγική κατεύθυνση (Α’ επιπέδου): Γ2. Προώθηση της επιχειρηματικότητας μέσω των
δημοσίων συμβάσεων καινοτομίας

Γ2. Προώθηση της επιχειρηματικότητας μέσω των δημοσίων συμβάσεων καινοτομίας

55

Σύνταξη έκθεσης/μελέτης σκοπιμότητας με σκοπό την προώθηση της καινοτομίας στους
τομείς της υγείας, ενέργειας και περιβάλλοντος

56

Ανάπτυξη δράσεων υποστήριξης με στόχο την ευρεία συνεργασία με την αγορά, διάχυση
τεχνολογικών εξελίξεων και αποτελεσμάτων έρευνας και ανάπτυξης και την προώθηση
των συνεργατικών σχηματισμών

57

Project THORAX: Δημιουργία Ολοκληρωμένου (integrated) Συστήματος νέας γενιάς λήψης
αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο (Real-Time Based Decision Support System) για ανάγκες
εθνικής ασφάλειας και άμυνας

58

Καθορισμός διαδικασίας χαρακτηρισμού δημοσίων συμβάσεων ως καινοτόμες στο
πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων καινοτομίας

59

Εφαρμογή της διαδικασίας χαρακτηρισμού δημοσίων συμβάσεων ως καινοτόμες στο
πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων καινοτομίας

60

Ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας με ερευνητικά κέντρα, την ακαδημαϊκή κοινότητα, τα
κέντρα καινοτομίας και τις επιχειρήσεις με στόχο την εξεύρεση λύσεων σε προβλήματα
του δημοσίου τομέα

Διατηρήθηκε αυτούσια η δράση 57 για το Project THORAX, ως εμβληματικό έργο. Οι υπόλοιπες
δράσεις διαγράφηκαν, με το σκεπτικό να επανεξετασθούν κατά την υλοποίηση της νέας
οριζόντιας δράσης που προστέθηκε και αφορά στην εκπόνηση Εθνικού Σχεδίου δράσης του
κέντρου Αριστείας για τις Δημόσιες Συμβάσεις Καινοτομίας.

Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
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Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 2020
ΠΥΛΩΝΑΣ Γ: ΕΥΡΥΤΕΡΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Στρατηγική κατεύθυνση (Α’ επιπέδου): Γ3. Εκσυγχρονισμός υποδομών
Γ3. Εκσυγχρονισμός υποδομών
61

Προώθηση έργων υποδομής για βιώσιμη ανάπτυξη σύμφωνα με τους στόχους χιλιετίας
AGENDA 2030 / SDGs

62

Διασφάλιση της ωρίμανσης των έργων σε συνάρτηση με την ποιότητα και το
περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα

63

Βελτίωση κοστολόγησης δημοσίων έργων και εργαλείων/μεθοδολογιών διαχείρισηςπαρακολούθησης αυτών π.χ. χρήση "Building Information Modeling" (BIM)

64

Συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την παραγωγή έργων και μελετών / Μητρώο
ελεγκτών μηχανικών / ΜΗΤΕ

65

Αντικατάσταση στόλου αστικών λεωφορείων με ηλεκτροκίνητα

66

Προώθηση έργων υποδομής για την ανάπτυξη έξυπνων πόλεων (Smart cities) με έμφαση
στην προσβασιμότητα των ΑμΕΑ

Διατηρήθηκαν οι δράσεις 63,64, 65 και 66. Διαγράφηκαν οι δράσεις 61 και 62

Στρατηγική κατεύθυνση (Α’ επιπέδου): Γ4. Προώθηση στρατηγικών ενδυνάμωσης για την
αναβάθμιση των ΜμΕ
Γ4. Προώθηση στρατηγικών ενδυνάμωσης για την αναβάθμιση των ΜμΕ
67

Κατάρτιση εξατομικευμένων σχεδίων δράσης ανά τομέα ευθύνης των αρμόδιων
υπουργείων / Γενικών Γραμματειών που συνέχονται με διακριτούς τομείς επιχειρηματικής
δραστηριότητας των εγχώριων ΜΜΕ

68

Σύσταση Μητρώου ΜικροΜεσαίων Επιχειρήσεων

Διαγράφηκαν οι ανωτέρω δύο δράσεις και προστέθηκε νέα δράση σχετικά με την εκπόνηση
οδηγού για την διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜμΕ στις Δημόσιες Συμβάσεις

Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
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Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 2020
ΠΥΛΩΝΑΣ Γ: ΕΥΡΥΤΕΡΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Στρατηγική κατεύθυνση (Α’ επιπέδου): Γ5. Οι δημόσιες συμβάσεις ως εργαλείο μόχλευσης
της οικονομίας (π.χ. ΣΔΙΤ)
Γ5. Οι δημόσιες συμβάσεις ως εργαλείο μόχλευσης της οικονομίας (π.χ. ΣΔΙΤ)

69

Προώθηση των αρχών “ο άνθρωπος στο επίκεντρο (people First)” για τις Συμπράξεις
Δημόσιου & Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) οι οποίες δίνουν έμφαση στον άνθρωπο και
επομένως στην ενσωμάτωση της κοινωνικής διάστασης και στη διασφάλιση της
κοινωνικής άδειας λειτουργίας και προσβασιμότητας των ΑμΕΑ

70

Προώθηση κατευθυντηρίων οδηγιών για τις ΣΔΙΤ που έχουν εκπονηθεί στα πλαίσια
σχετικής Ομάδας εργασίας της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη του ΟΗΕ
(UNECE/WP-PPP)

71

Διαμόρφωση πλαισίου για τις αυτόκλητες προτάσεις

72

Ανάπτυξη πρότυπου τεύχους διακήρυξης για την κατασκευή και αναβάθμιση λιμένων
μέσω Συμβάσεων Παραχώρησης /ΣΔΙΤ

73

"Πολιτεία Καινοτομίας" ΧΡΩΠΕΙ – ανάπτυξη οικοσυστήματος καινοτομίας και
επιχειρηματικότητας

Διατηρήθηκαν οι δράσεις 70,71,72,73 και διαγράφηκε η δράση 69

Στρατηγική κατεύθυνση (Α’ επιπέδου): Γ6. Αποδοτική χρήση πόρων, επίτευξη οικονομιών
κλίμακας και μείωση δημοσιονομικού κόστους
Γ6. Αποδοτική χρήση πόρων, επίτευξη οικονομιών κλίμακας και μείωση
δημοσιονομικού κόστους

74

Ενδυνάμωση του ρόλου των ΕΚΑΑ στις κεντρικοποιημένες αγορές και παρακολούθηση της
συνεισφοράς τους στην οικονομία κλίμακας και διοικητικού βάρους των αναθετουσών
αρχών

Διατηρήθηκε η προτεινόμενη δράση και προστέθηκαν δύο νέες. Η πρώτη αφορά στην
ενεργοποίηση του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών ως ΕΚΑΑ και η δεύτερη στη
δημιουργία ιστοσελίδας κάθε ΕΚΑΑ για ενίσχυση των υπηρεσιών της προς τις ΑΑ και ΑΦ

Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
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Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 2020
ΠΥΛΩΝΑΣ Γ: ΕΥΡΥΤΕΡΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Στρατηγική κατεύθυνση (Α’ επιπέδου): Γ7. Συμβάσεις κοινωνικής αναφοράς
Γ7. Συμβάσεις κοινωνικής αναφοράς
75

Aποτίμηση της εφαρμογής της υποχρέωσης πρόβλεψης προσβασιμότητας στα άτομα με
αναπηρία (ΑμΕΑ)

76

Υποστήριξη σύναψης συμβάσεων ανατιθέμενες κατά αποκλειστικότητα σε
Προστατευόμενα Παραγωγικά Εργαστήρια/Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης
Ευθύνης/Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης κ.λπ./ ΠΔ / Μεταβατική διάταξη

77

Παρακολούθηση τήρησης υποχρεώσεων κοινωνικού και εργατικού δικαίου στις δημόσιες
συμβάσεις με προγράμματα επιθεωρήσεων /ελέγχων από ΣΕΠΕ

78

Ολοκληρωμένο σχέδιο ενσωμάτωσης πολιτικών δημοσίων συμβάσεων κοινωνικής
αναφοράς

79

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
ανάθεσης ΔΣΚΑ με αρμοδιότητα μεταξύ άλλων την εξειδίκευση των κριτηρίων ανάθεσης
που εμπεριέχουν κοινωνικά χαρακτηριστικά)

80

Εγχειρίδιο με Οδηγίες για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων κοινωνικής αναφοράς

81

Δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για την προώθηση δημόσιων συμβάσεων
κοινωνικής αναφοράς

Διατηρήθηκαν οι δράσεις 75,76,77,78 και 79. Διαγράφηκαν οι δράσεις 80 και 81

Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
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Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 2020
ΠΥΛΩΝΑΣ Γ: ΕΥΡΥΤΕΡΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Πρόταση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

Πυλώνας

Στρατηγική
κατεύθυνση
(Α’ επιπέδου)

Στρατηγική
κατεύθυνση
(Β’ επιπέδου)

Γ1
Γ2
Γ3
Γ4
Γ5
Γ6
Γ7

∄
∄
∄
∄
∄
∄
∄

Γ

Επεξεργασία αξιολόγησης

Δράσεις

Δράσεις που
διαγράφηκαν

Δράσεις που
προστέθηκαν

Δράσεις που
συγχωνεύθηκαν

7
6
6
2
5
1
7
34

4
5
2
2
1
0
2
16

1
1
0
1
0
2
0
5

0
0
0
0
0
0
0
0

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

ΠΥΛΩΝΑΣ Γ
Διατηρήθηκαν:

Πυλώνας

 οι στρατηγικές κατευθύνσεις Α’ Επιπέδου του
Πυλώνα
 εννιά δράσεις της πρότασης ΕΑΑΔΗΣΥ

Ενοποιήθηκαν 0 δράσεις
Διαγράφηκαν 16 δράσεις
Προστέθηκαν 5 νέες δράσεις

Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

Γ

Στρατηγική
κατεύθυνση
(Α’ επιπέδου)

Στρατηγική
κατεύθυνση
(Β’ επιπέδου)

Δράσεις

Γ1
Γ2
Γ3
Γ4
Γ5
Γ6
Γ7

∄
∄
∄
∄
∄
∄
∄

4
2
4
1
4
3
5
23
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Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 2020
ΠΥΛΩΝΑΣ Δ:

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Στρατηγική κατεύθυνση (Α’ επιπέδου): Δ1. Εποπτεία συστήματος δημοσίων συμβάσεων
Δ1. Εποπτεία συστήματος δημοσίων συμβάσεων
82

Στρατηγική συνεργασία με Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προώθηση των ευρωπαϊκών
προτεραιοτήτων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και την εποπτεία εφαρμογής τους

83

Θέση σε εφαρμογή της μεθοδολογίας αποτίμησης του συστήματος δημοσίων συμβάσεων
με χρήση δεικτών του 2ου παραδοτέου συνεργασίας Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. – Ο.Ο.Σ.Α. – SRSS, στο
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Αρχής με βάση το ν. 4013/2011 στο πλαίσιο της στρατηγικής
συνεργασίας με την ΕΕ

Διατηρήθηκαν αυτούσιες και οι δύο δράσεις

Στρατηγική κατεύθυνση (Α’ επιπέδου): Δ2. Παρακολούθηση της λειτουργίας του συστήματος
δημοσίων συμβάσεων
Δ2. Παρακολούθηση της λειτουργίας του συστήματος δημοσίων συμβάσεων
84

Συνεργασία με τους φορείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Κ.Υ.Α. 340 για την
παρακολούθηση των δημοσίων συμβάσεων

85

Εφαρμογή μεθοδολογίας παρακολούθησης και αξιολόγησης ΑΑ / ΑΦ για τις στρατηγικές
δημόσιες συμβάσεις : πράσινες, κοινωνικές, καινοτόμες

86

Θέσπιση ενός ολοκληρωμένου και αξιόπιστου διαρκούς μηχανισμού παρακολούθησης και
αξιολόγησης της πορείας εκτέλεσης πράσινων δημοσίων συμβάσεων με τον προσδιορισμό
μετρήσιμων KPIs. Αξιοποίησή του για τη διαμόρφωση συναφών εθνικών δεικτών κυκλικής
οικονομίας

Διατηρήθηκαν οι δράσεις 84 και 85. Διαγράφηκε η δράση 86.
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Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 2020
ΠΥΛΩΝΑΣ Δ:

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Στρατηγική κατεύθυνση (Α’ επιπέδου): Δ3. Ενίσχυση της διαφάνειας μέσω των ελεγκτικών
διαδικασιών στις δημόσιες συμβάσεις
Δ3. Ενίσχυση της διαφάνειας μέσω των ελεγκτικών διαδικασιών στις δημόσιες
συμβάσεις
87

Ανάπτυξη εργαλείων εκτίμησης κινδύνου για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση
απειλών για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος δημοσίων συμβάσεων

88

Κατάρτιση και δημοσιοποίηση των στρατηγικών διαχείρισης κινδύνου

89

Σύνταξη προτύπων ελέγχου

90

Σύνταξη προτύπων ακεραιότητας και κωδίκων δεοντολογίας των ελεγκτικών οργάνων

91

Ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τις ελεγκτικές αρμοδιότητες της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και
διασύνδεση αυτής με άλλα πληροφοριακά συστήματα

92

Ενημέρωση / ευαισθητοποίηση και κατάρτιση σε θέματα προτύπων ακεραιότητας και
κανόνων δεοντολογίας

93

Σύστημα διενέργειας ελέγχων σε εξειδικευμένους τομείς δημοσίων συμβάσεων με
αξιολόγηση κριτηρίων

Διενέργεια ελέγχων σε εξειδικευμένους τομείς δημοσίων συμβάσεων με βάση το
σύστημα αξιολόγησης κινδύνων (τακτικοί και έκτακτοι)
Διαγράφηκε η δράση 92 και διατηρήθηκαν οι υπόλοιπες επτά όπως προτάθηκαν

94

Στρατηγική κατεύθυνση (Α’ επιπέδου): Δ4. Επαγγελματοποίηση του τομέα των δημοσίων
συμβάσεων
Δ4. Επαγγελματοποίηση του τομέα των δημοσίων συμβάσεων

95

Ανάπτυξη σχεδίου δράσης για την αρχιτεκτονική και πολιτική της επαγγελματοποίησης
του τομέα δημοσίων συμβάσεων σε ευθυγράμμιση με την σύσταση της ΕΕ τόσο για τις
ΑΑ/ΑΦ όσο και για τους οικονομικούς φορείς

Εφαρμογή σχεδίου δράσης για την αρχιτεκτονική και πολιτική της επαγγελματοποίησης
96
του τομέα δημοσίων συμβάσεων σε ευθυγράμμιση με την σύσταση της ΕΕ τόσο για τις
ΑΑ/ΑΦ όσο και για τους οικονομικούς φορείς
Διατηρήθηκαν αυτούσιες και οι δύο δράσεις
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Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 2020
ΠΥΛΩΝΑΣ Δ:

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Πρόταση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

Πυλώνας

Στρατηγική
κατεύθυνση
(Α’ επιπέδου)

Στρατηγική
κατεύθυνση
(Β’ επιπέδου)

Δ1
Δ2
Δ3
Δ4

∄
∄
∄
∄

Δ

Επεξεργασία αξιολόγησης

Δράσεις

Δράσεις που
διαγράφηκαν

Δράσεις που
προστέθηκαν

Δράσεις που
συγχωνεύθηκαν

2
3
8
2
15

0
1
1
0
2

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

ΠΥΛΩΝΑΣ Δ
Διατηρήθηκαν:

Πυλώνας

 οι στρατηγικές κατευθύνσεις Α’ Επιπέδου του
Πυλώνα
 Δέκα τρεις δράσεις της πρότασης ΕΑΑΔΗΣΥ
Ενοποιήθηκαν 0 δράσεις
Διαγράφηκαν 2 δράσεις
Προστέθηκαν 0 νέες δράσεις

Δ

Στρατηγική
κατεύθυνση
(Α’ επιπέδου)

Στρατηγική
κατεύθυνση
(Β’ επιπέδου)

Δράσεις

Δ1

∄

2

Δ2

∄

2

Δ3

∄

7

Δ4

∄

2
13
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1.2. Ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις του τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων και συσχέτιση
με το εθνικό σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων
1.2.1.

Στρατηγική προσέγγιση των δημοσίων συμβάσεων
Η στρατηγική προσέγγιση των δημοσίων συμβάσεων επιτυγχάνεται μέσω της
παράλληλης αξιοποίησης τομεακών πολιτικών προτεραιοτήτων, όπως των πράσινων, των
κοινωνικών και των καινοτόμων θεωρήσεων στις διαδικασίες των δημοσίων συμβάσεων. Η
Αρχή ανέπτυξε σχετικές δράσεις ως εξής:
Α) Σε ό,τι αφορά στις δημόσιες συμβάσεις καινοτομίας:
Η Αρχή συνεισφέρει στην υποστήριξη της καινοτομίας στο δημόσιο τομέα, καθώς, στο
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, έχει καταρτίσει Τεχνικές Οδηγίες προς τις αναθέτουσες αρχές
και τους αναθέτοντες φορείς, αναφορικά με την ενσωμάτωση της παραμέτρου της καινοτομίας
στις δημόσιες συμβάσεις.
Συγκεκριμένα, εκτός των δύο Τεχνικών Οδηγιών, οι οποίες εκδόθηκαν τα έτη 2018 και
2019 (Τεχνική Οδηγία 2/20108 με θέμα «Συμβάσεις καινοτομίας» (ΑΔΑ: 7ΝΡ0ΟΞΤΒ-ΜΡΨ) και
Τεχνική Οδηγία 5/2019 με θέμα « Προκαταρτικές διαβουλεύσεις της αγοράς στις δημόσιες
συμβάσεις καινοτομίας» (ΑΔΑ: ΨΓΦΠ0ΞΤΒ-ΠΣΟ)), η Αρχή εξέδωσε την Τεχνική Οδηγία 6/2020
με θέμα «Όροι και προϋποθέσεις προσφυγής στις ποικίλες μορφές δημόσιων συμβάσεων
δημόσιων συμβάσεων καινοτομίας» (ΑΔΑ: Ω6Ζ0ΟΞΤΒ-ΕΧΘ). Όλες οι Τεχνικές Οδηγίες έχουν
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αρχής.
Εκτός αυτών, η Αρχή συμμετέχει δια εκπροσώπου της στο Δίκτυο Καινοτομίας του
Υπουργείου
Εσωτερικών,
το
οποίο
αναπτύσσεται
μέσω
της
πλατφόρμας
https://innovation.gov.gr/ και στοχεύει στη βελτιστοποίηση της δράσης των δημοσίων
οργανώσεων στην ανάπτυξη ικανότητας καινοτομίας, μέσα από την προώθηση της αμοιβαίας
μάθησης, συνεργασίας και συμμετοχής σε δράσεις καινοτομίας και βέλτιστων πρακτικών.
Η Αρχή, μέσω της Διεύθυνσης Συντονισμού, συνεργάζεται στενά με τον Υφυπουργό
Έρευνας και Τεχνολογίας Χρίστο Δήμα για την προώθηση της καινοτομίας, σχεδιάζοντας
δράσεις οριζόντιου χαρακτήρα καθώς και μεγάλων καινοτόμων έργων, όπως είναι η περίπτωση
του project ΘΩΡΑΞ, το οποίο είναι ένα εμβληματικό έργο καινοτομίας και έχει ενταχθεί στις
δράσεις της νέας Εθνικής Στρατηγικής δημοσίων συμβάσεων.
Την 17η Νοεμβρίου 2020, η Αρχή εκπροσωπήθηκε, δια στελεχών της, στο διαδικτυακό
συνέδριο που διοργάνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών με θέμα «Η Διοίκηση της Καινοτομίας για
την Ανάπτυξη Διοικητικής Ικανότητας στον Δημόσιο Τομέα: Τι μάθαμε από την διαχείριση της
κρίσης που προκάλεσε η πανδημία του COVID-19», που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο παγκόσμιας
διημερίδας του Ο.Ο.Σ.Α. με τίτλο “Government After Shock” (17 και 18 Νοεμβρίου 2020). Στο
συνέδριο έγινε παρουσίαση συγκεκριμένων καινοτόμων πρακτικών που αναπτύχθηκαν από
φορείς της ελληνικής δημόσιας διοίκησης για την αντιμετώπιση της πανδημίας.
Την 1η Δεκεμβρίου 2020, η Αρχή εκπροσωπήθηκε, δια στελεχών της, στο 2ο
διαδικτυακό σεμινάριο για εταιρικές σχέσεις καινοτομίας της DG GROW με τίτλο: «Think
innovative! Laying the foundation for a successful Innovation Partnership», στο οποίο
παρουσιάστηκαν τα βασικά βήματα για μια επιτυχημένη εταιρική σχέση καινοτομίας.
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Β) Σε ό,τι αφορά στις κοινωνικά ευαίσθητες δημόσιες συμβάσεις:
Η Αρχή παρακολουθεί, σε σταθερή βάση, τις εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε σχέση
με την ενσωμάτωση της κοινωνικής διάστασης στο εθνικό νομικό πλαίσιο των δημοσίων
συμβάσεων.
Γ) Σε ό,τι αφορά στις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις :
Η Αρχή συμμετέχει, δια εκπροσώπων της, στην Διυπουργική Επιτροπή για τις Πράσινες
Δημόσιες Συμβάσεις (απόφαση υπ’ αριθμ. 63955/239, ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 277/13.06.2017), έργο της
οποίας είναι η εκπόνηση και παρακολούθηση του Σχεδίου Δράσης για την προώθηση των
Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων και την υποβολή προτάσεων για τη χάραξη εθνικής πολιτικής.
Το έργο της Επιτροπής ως προς το πρώτο σκέλος ολοκληρώθηκε με την έκδοση της Κ.Υ.Α.
14900/04.02.2021 με τίτλο «Έγκριση σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις»
(ΑΔΑ: ΨΡΤΟ46ΜΤΛΡ-Χ92).
Για την προώθηση των Πράσινων δημόσιων συμβάσεων υποστηρίχτηκε η θέσπιση
ενιαίας δέσμης κριτηρίων, η οποία περιορίζει σημαντικά τη διοικητική επιβάρυνση για τους
οικονομικούς φορείς και τις αναθέτουσες αρχές. Τα κοινά κριτήρια είναι ιδιαίτερα επωφελή,
τόσο για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε περισσότερα του ενός Κράτη - Μέλη, όσο
και για τις ΜΜΕ (με περιορισμένες δυνατότητες να χειρίζονται ποικίλες διαδικασίες σύναψης
δημόσιων συμβάσεων). Επομένως, έχουν καθοριστεί πράσινα κριτήρια για την προμήθεια
προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών, τα οποία μπορούν να ενσωματωθούν απευθείας στα
τεύχη προκήρυξης των σχετικών διαγωνισμών και τα οποία αναθεωρούνται και
επικαιροποιούνται τακτικά, ώστε να λαμβάνονται υπόψη τα πιο πρόσφατα επιστημονικά
δεδομένα σχετικά με τα προϊόντα, τις νέες τεχνολογίες, τις εξελίξεις στην αγορά και τις αλλαγές
στη νομοθεσία.
Τα πράσινα κριτήρια της ΕΕ βασίστηκαν σε υφιστάμενα ευρωπαϊκά και εθνικά κριτήρια
χορήγησης του οικολογικού σήματος, κατά περίπτωση, καθώς και σε στοιχεία από φορείς της
βιομηχανίας και της κοινωνίας των πολιτών. Στα καθορισθέντα κριτήρια γίνεται διάκριση
μεταξύ «στοιχειωδών» και «αναλυτικών» κριτηρίων. Τα «στοιχειώδη» κριτήρια έχουν
καταρτιστεί για να διευκολυνθεί η εφαρμογή της διαδικασίας, καθώς επικεντρώνονται στα
κύρια πεδία περιβαλλοντικών επιδόσεων ενός προϊόντος και αποβλέπουν στην ελαχιστοποίηση
του διοικητικού κόστους για τις επιχειρήσεις. Τα «αναλυτικά» κριτήρια λαμβάνουν υπόψη
περισσότερες πτυχές ή υψηλότερα επίπεδα των περιβαλλοντικών επιδόσεων και μπορούν να
χρησιμοποιούνται από αναθέτουσες αρχές που επιθυμούν να στηρίξουν περαιτέρω την
επίτευξη των στόχων για το περιβάλλον και την καινοτομία. Δεδομένου ότι τα «στοιχειώδη»
κριτήρια αποτελούν το θεμέλιο των «αναλυτικών» κριτηρίων, η διάκριση που γίνεται μεταξύ
αυτών των δύο κατηγοριών αντικατοπτρίζει διαφορές όσον αφορά στον βαθμό φιλοδοξίας για
τα πράσινα προϊόντα και τη διαθεσιμότητά τους, ενώ αμφότερες οι κατηγορίες αποσκοπούν
στην εξέλιξη των αγορών προς την ίδια κατεύθυνση. Μια διαδικασία διαγωνισμού θεωρείται
«πράσινη» αν έχει ως αποτέλεσμα τη σύναψη σύμβασης που πληροί τα «στοιχειώδη» κριτήρια.
Για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής και την παρακολούθηση της πορείας
υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης έχουν τεθεί ποσοτικοί δείκτες παρακολούθησης και
αξιολόγησης (KPIs-Key Performance indicators), οι οποίοι θα ελέγχονται σε συνεχή βάση και θα
αναφέρονται σε ετήσια βάση. Οι δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης, έρχονται σε πλήρη
συμφωνία με τους δείκτες που έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ανακοίνωσή της
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«Οι δημόσιες συμβάσεις στην υπηρεσία του περιβάλλοντος») αλλά και με τις δυνατότητες της
σύγχρονης πλατφόρμας COM 2008(400).
Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται οι δείκτες που υιοθετήθηκαν με την Κ.Υ.Α.
14900/04.02.2021 με τίτλο «Έγκριση σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις»
(ΑΔΑ: ΨΡΤΟ46ΜΤΛΡ-Χ92). H κατηγοριοποίηση περιλαμβάνει βασικούς και δευτερεύοντες
δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης.
Πίνακας 4. Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης
Α/Α

ΚΡΙs

1.

Βασικός δείκτης: Ο συνολικός
αριθμός των ΠΔΣ σε σχέση με
το συνολικό αριθμό των
δημόσιων συμβάσεων
Βασικός δείκτης: Η συνολική
αξία των ΠΔΣ
Βασικός δείκτης: Η συνολική
αξία των ΠΔΣ σε σχέση με τη
συνολική αξία των δημόσιων
συμβάσεων
Βασικός δείκτης: Η αξία των
επιμέρους
κατηγοριών
προϊόντων/ υπηρεσιών των
δημόσιων συμβάσεων
Βασικός δείκτης: Ο συνολικός
αριθμός
των
επιμέρους
κατηγοριών
προϊόντων/υπηρεσιών
σε
σχέση με τον συνολικό αριθμό
των δημόσιων συμβάσεων
Βασικός δείκτης: Το σύνολο
των υποχρεωτικών ΠΔΣ σε
σχέση με το σύνολο των
δημοσίων συμβάσεων
Βασικός δείκτης: Το σύνολο
των προαιρετικών ΠΔΣ σε
σχέση με το σύνολο των
δημοσίων συμβάσεων
Δευτερεύων δείκτης:
Ο
αριθμός των φορέων που
έκαναν πράσινες προμήθειες
ανά έτος
Δευτερεύων δείκτης:
Ο
αριθμός φορέων/ ατόμων που
ενημερώθηκαν/
εκπαιδεύτηκαν σε σχετικά
σεμινάρια ανά έτος

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Μονάδα
μέτρησης
% ποσοστό

ευρώ
% ποσοστό

Μέγεθος μέτρησης
Ετήσια Στοιχεία από πλατφόρμα:
http://www.eprocurement.gov.gr

Ετήσια Στοιχεία από πλατφόρμα:
http://www.eprocurement.gov.gr
Ετήσια Στοιχεία από πλατφόρμα:
http://www.eprocurement.gov.gr

ευρώ

Ετήσια Στοιχεία από πλατφόρμα:
http://www.eprocurement.gov.gr

% ποσοστό

Ετήσια Στοιχεία από πλατφόρμα:
http://www.eprocurement.gov.gr

% ποσοστό

Ετήσια Στοιχεία από πλατφόρμα:
http://www.eprocurement.gov.gr

% ποσοστό

Ετήσια Στοιχεία από πλατφόρμα:
http://www.eprocurement.gov.gr
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Στην ίδια κατεύθυνση η Αρχή προκειμένου να συμβάλει στην επίλυση του χρόνιου
προβλήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων εστίασε στην υποβοήθηση του έργου των
Αναθετουσών Αρχών, που δραστηριοποιούνται στον ευαίσθητο τομέα της κατασκευής και
λειτουργίας μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων (ΜΕΑ), με την εκπόνηση σχετικού τεύχους
διακήρυξης. Το υπόδειγμα εκπονήθηκε από Ομάδα Εργασίας, που συνέστησε ο Πρόεδρος της
Αρχής για τη σύνταξη των όρων του, σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας. Στο υπόδειγμα λήφθηκαν υπόψη και ενσωματώθηκαν, κατόπιν επεξεργασίας τους,
σχόλια που διατυπώθηκαν κατά τη διαδικασία διαβούλευσης των όρων του υποδείγματος, η
οποία έλαβε χώρα μέσω της ιστοσελίδας της Αρχής.
Το σχέδιο υποδείγματος «διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των ορίων του ν. 4412/2016 με αξιολόγηση
μελέτης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής, για την κατασκευή και λειτουργία Μονάδας
Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ)» τέθηκε σε διαβούλευση με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της
Αρχής την 2/11/2020 και στη συνέχεια το υπόδειγμα της διακήρυξης αναρτήθηκε στην
ιστοσελίδα της Αρχής την 4/1/2021.

1.2.2.

Συμπράξεις Δημόσιου – Ιδιωτικού Τομέα
Σε ό,τι αφορά στην ενδυνάμωση της προσφυγής στης Συμπράξεις Δημόσιου – Ιδιωτικού
Τομέα (ΣΔΙΤ/PPP):

Η Αρχή συμμετέχει σταθερά στην Ομάδα Εργασίας για ΣΔΙΤ (WP-PPP), στο
πλαίσιο της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη του ΟΗΕ (UNECE).
Τον Ιανουάριο του 2020 μετέβη στην Αθήνα κλιμάκιο από τη UNECE Secretariat των
Ηνωμένων Εθνών και συγκεκριμένα οι κ.κ. Geoffrey Hamilton, Chief, Cooperation and
Partnerships Section και Tony Bonnici, Senior Economic Affairs Officer. Κατά τη διάρκεια της
επισκέψεώς τους πραγματοποιήθηκε συνάντηση στα γραφεία της Αρχής παρουσία του
Προέδρου της Αρχής, ο οποίος είναι και Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας για τα ΣΔΙΤ (WP-PPP).
Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν επιδείχθηκε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το ρόλο της
ομάδας WP-PPP στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών και της Ατζέντας 2030 αλλά και για τη
συνεργασία με την Κίνα. Η επίσκεψη του κλιμακίου ολοκληρώθηκε με την πραγματοποίηση και
άλλων εθιμοτυπικών συναντήσεων, τις οποίες οργάνωσε και συμμετείχε η Αρχή δια του
Προέδρου της και στελεχών της, προκειμένου να αναπτυχθεί διάλογος για θέματα κοινού
ενδιαφέροντος.
Κατά τη διάρκεια του 2020 ο Πρόεδρος της Αρχής και η Διευθύντρια Συντονισμού
συμμετείχαν στις εργασίες της ομάδας για την ανάπτυξη της μεθοδολογίας «People-first PublicPrivate Partnerships Evaluation Methodology for the Sustainable Development Goals» και
ειδικότερα για την ανάπτυξη του τμήματος για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και
ανθεκτικότητα (Environmental Sustainability and Resilience Sub-Group Team Members ).

Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών δράσης στον τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων
και των αρμοδιοτήτων του ιδρυτικού της νόμου, η Αρχή συνέστησε Ομάδα Εργασίας για την
εκπόνηση Πρότυπων Τευχών Διακηρύξεων για την "Κατασκευή και Αναβάθμιση Λιμενικών
Υποδομών μέσω Συμβάσεων Παραχώρησης και Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα
(ΣΔΙΤ)", με σκοπό την προώθηση των αντίστοιχων διαγωνιστικών διαδικασιών που βασίζονται
σε ιδιωτικές επενδύσεις απαραίτητες για την εθνική οικονομία.
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Η συγκρότηση της Ομάδας αυτής καταδεικνύει τη σημασία και την προτεραιότητα που
αποδίδει η Αρχή στη δημιουργία παραδοτέων ιδιαιτέρως ωφέλιμων για τους φορείς και την
αγορά, ενώ ταυτόχρονα, η πρωτοβουλία αυτή συνδέεται άρρηκτα με το έργο που
παρακολουθεί και συνδιαμορφώνει ο Πρόεδρος της Αρχής κ. Γ. Καταπόδης ως Συμπρόεδρος της
Ομάδας Εργασίας της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με
τις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (UNECE WP PPPs). Τέλος, η Ομάδα φιλοδοξεί το
προϊόν της επεξεργασίας της, αφότου εγκριθεί, να αποτελέσει πρότυπο και για άλλες
Ευρωπαϊκές Ανεξάρτητες Αρχές στον τομέα δημοσίων συμβάσεων κατά τη ρύθμιση του
σπουδαίου οικονομικού τομέα των Συμβάσεων Παραχώρησης και των ΣΔΙΤ.

1.2.3.

Αναγκαίοι όροι της νέας προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ (2021-2027)
Σημαντική εθνική προτεραιότητα αποτελεί η ικανοποίηση των αναγκαίων όρων
(enabling conditions) της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027, ως προϋπόθεση της
χρηματοδότησης των έργων ΕΣΠΑ 2021-2027 και της ομαλής εκτέλεσης των χρηματορροών.
Επισημαίνεται η ύπαρξη τεσσάρων οριζόντιων αναγκαίων όρων, μεταξύ των οποίων, αυτός για
τις δημόσιες συμβάσεις «Effective monitoring mechanisms of the public procurement market».
Ειδικότερα, σε ότι αφορά την εκπλήρωσή του, αυτή συσχετίζεται άμεσα με τις διατάξεις περί
παρακολούθησης του συστήματος δημοσίων συμβάσεων, όπως έχουν υιοθετηθεί στις οδηγίες
24/2014/ΕΕ και 25/2014/ΕΕ.
Η αρμοδιότητα της Αρχής για την εκπλήρωσή τους προκύπτει εκ των διατάξεων του ν.
4013/2011 και του ν. 4412/2016, όπως αναλυτικότερα παρουσιάζεται στην απόφαση
29ΕΣ/2020 της Αρχής. Στην κατεύθυνση αυτή η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. μετέχει στα αρμόδια όργανα με
ενέργειες, όπως η συμμετοχή στην κατάρτιση του σχεδίου Κ.Υ.Α. που προβλέπεται στο άρθρο
340 του ν. 4412/16 και η έκδοση σύμφωνης γνώμης για την υιοθέτησή του, αλλά και με
προτάσεις για την εκπλήρωση του αναγκαίου όρου.

1.2.4.

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/1780 για τα τυποποιημένα έντυπα (eForms)
Ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1780 της Επιτροπής της 23ης Σεπτεμβρίου 2019
καθόρισε τα τυποποιημένα έντυπα (eForms) που χρησιμοποιούνται για τη δημοσίευση
προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων σε αντικατάσταση
του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986. Τα ”eForms” αποτελούν «ηλεκτρονικά έντυπα»
τα οποία παρατίθενται στο παράρτημα του Κανονισμού.
Στις 25/6/2020 με απόφαση του Προέδρου της Αρχής και σε συνέχεια της υπ’ αριθμ.
30ΕΣ/2020 απόφασης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., συγκροτήθηκε Ομάδα Εργασίας με αντικείμενο το
συντονισμό των ενεργειών και τη λήψη αποφάσεων για την προσαρμογή των eForms του
Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1780 της Επιτροπής. Στην Ομάδα Εργασίας συμμετείχαν
εκτός από στελέχη της Αρχής, εκπρόσωποι από τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Σε συνέχεια της δημοσίευσης του ως άνω Κανονισμού, ο οποίος πρόκειται να
εφαρμοστεί προαιρετικά από τα ΚΜ στις 14 Νοεμβρίου 2022 και υποχρεωτικά στις 25
Οκτωβρίου του 2023, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεξήγαγε ηλεκτρονική έρευνα (online survey)
σχετικά με τα νέα ηλεκτρονικά έντυπα γνωστοποιήσεων και προκηρύξεων (eForms). Προς
τούτο, στις 18/03/2020 στάλθηκε ερωτηματολόγιο από τη GROW EXEP προς τα μέλη του Group
EXEP για τη διεξαγωγή έρευνας, σχετικά με την αποτύπωση των τάσεων κάθε κράτους -μέλους
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ως προς την προσαρμογή των εθνικών πληροφοριακών συστημάτων δημοσίων συμβάσεων για
την εφαρμογή του νέου Κανονισμού των eForms. Το ερωτηματολόγιο είχε αποδέκτες τους
φορείς χάραξης πολιτικής των δημοσίων συμβάσεων σε εθνικό επίπεδο, «The survey is targeted
to public procurement policy makers at national level» και πρώτη ημερομηνία απάντησης την
24/04/2020, η οποία όμως, λόγω των έκτακτων καταστάσεων που επέφερε η πανδημία με τα
γενικευμένα “lock downs” και την αδυναμία ανταπόκρισης των κρατών-μελών, μεταφέρθηκε
στις 8/05/2020.
Η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., από το Μάρτιο του 2020, ανάρτησε στην ιστοσελίδα της ενημέρωση
σχετικά με την ανωτέρω αναφερθείσα έρευνα, με σκοπό την προετοιμασία όλων των
ενδιαφερόμενων
(https://www.eaadhsy.gr/index.php/m-eaadhsy/m-diavouleuseis/515ilektroniki-erevna-tis-evropaikis-epitropis-schetika-me-ta-nea-ilektronika-entypagnostopoiiseon-kai-prokiryxeon-eforms).
Παράλληλα η Αρχή, διαβλέποντας τα πολλαπλά θέματα που εγείρονται σχετικά με την
εφαρμογή των eForms, εξέδωσε την Εσωτερική Απόφαση 30ΕΣ/2020 στις 8/3/2020, στην οποία
μεταξύ άλλων αποφασίστηκε η συγκρότηση διυπουργικής Ομάδας Εργασίας, με αντικείμενο το
συντονισμό των ενεργειών και τη λήψη αποφάσεων για την προσαρμογή των eForms του
Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1780 της Επιτροπής, με βάση τις εθνικές πολιτικές και
στρατηγικές στον τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων. Στην ίδια απόφαση επισημάνθηκε η
κρισιμότητα του θέματος και η συμπερίληψή του στα στις εργασίες της Νέας Εθνικής
Στρατηγικής Δημοσίων Συμβάσεων.
Σε εφαρμογή της απόφασης αυτής συγκροτήθηκε, σε συνέχεια σχετικής
αλληλογραφίας για την υπόδειξη εκπροσώπων από τα αρμόδια υπουργεία, η ανωτέρω
αναφερθείσα Ομάδα Εργασίας με την υπ’ αριθμ. ΑΠ Γρ. Προέδρου 64/25.6.2020 απόφαση του
Προέδρου της Αρχής.
Μέχρι το τέλος του 2020 έγιναν τρεις συναντήσεις της Ομάδας, στις 23/7/2020, στις
7/10/2020 και 15/10/2020. Αντικείμενο των εργασιών στις συναντήσεις αυτές ήταν:






η αποτύπωση των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων δημοσίευσης
στοιχείων των δημοσίων συμβάσεων, με έμφαση στα δυνατά και αδύνατα σημεία
αυτών,
η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου που στάλθηκε από τη GROW EXEP στο
πλαίσιο της προαναφερθείσας έρευνας, σχετικά με την αποτύπωση των τάσεων
κάθε κράτους-μέλους ως προς την προσαρμογή των εθνικών πληροφοριακών
συστημάτων δημοσίων συμβάσεων για την εφαρμογή του νέου Κανονισμού των
eForms και
ο καθορισμός των υποχρεωτικών και προαιρετικών πεδίων που θα περιέχονται στα
eForms.

Η Αρχή, αφού επεσήμανε κατ’ αρχήν ότι το ερωτηματολόγιο στην τρέχουσα φάση
διεξαγωγής της έρευνας έχει χαρακτήρα ενδεικτικό, με σκοπό την καταγραφή των «τάσεων»
στα κράτη μέλη και επομένως η όποια απάντηση δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα, συνέβαλε,
μέσω των εργασιών της Ομάδας Εργασίας, στη διαμόρφωση μίας ενιαίας εθνικής προσέγγισης
για την απάντηση του ερωτηματολογίου της έρευνας για την προσαρμογή των eForms.
Στη συνέχεια απέστειλε στα μέλη της Ομάδας Εργασίας το Εγχειρίδιο εφαρμογής της
πολιτικής των eForms της Ε.Ε., καθώς και το συνοδευτικό λογιστικό φύλλο για τον καθορισμό
των υποχρεωτικών και προαιρετικών πεδίων.
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1.3. Υποχρεώσεις καλής διακυβέρνησης στο πεδίο των Δημοσίων Συμβάσεων
1.3.1.

Έκθεση παρακολούθησης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Η Αρχή, ως υπεύθυνη για την κάλυψη σε επίπεδο χώρας των διατάξεων σχετικά με τη
διακυβέρνηση του συστήματος των δημοσίων συμβάσεων και έχοντας ήδη :
-

μεριμνήσει για τη σύνταξη και αποστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Ιούνιο του
2018, της πρώτης Έκθεσης Παρακολούθησης, με έτος αναφοράς το 2017 και
λάβει υπόψη της τις παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά με το
περιεχόμενο και τη δυνατότητα βέλτιστης αξιοποίησης των στοιχείων που
υποβλήθηκαν από τα Κράτη Μέλη στις εκθέσεις τους για την παρακολούθηση της
εφαρμογής των κανόνων περί δημοσίων συμβάσεων των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ
(άρθρα 83§1-5, 86, 90§7), 2014/25/ΕΕ (άρθρα 99§1-5, 106§3) και 2014/23/ΕΕ
(άρθρα 45§1-3), όπως αυτές αναφέρθηκαν και στο κεφάλαιο 1.4.1 της ετήσιας
Έκθεσης Πεπραγμένων της Αρχής του έτους 2019,

προχώρησε στην προετοιμασία για την κατάρτιση της δεύτερης Έκθεσης
Παρακολούθησης, η οποία καλύπτει αποτελέσματα παρακολούθησης για τη χρονική περίοδο
από την 1η/01/2018 έως 31/12/2020.
Οι επιπτώσεις από την πανδημία Covid-19 και οι έκτακτες καταστάσεις στις οποίες
περιήλθαν τα Κράτη-Μέλη είχαν ως αποτέλεσμα την αναβολή της υποβολής της 2ης Έκθεσης
παρακολούθησης.
Ωστόσο η Αρχή προέβη στις κατωτέρω δράσεις για την προετοιμασία της κατάρτισης
της δεύτερης Έκθεσης Παρακολούθησης, εντός του έτους 2020:







Συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία προκειμένου να εκδοθεί η προβλεπόμενη
από το άρθρο 340, παρ. 2 του ν. 4412/2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση, αναφορικά
με την αποσαφήνιση και τη συλλογή των απαραίτητων για την κατάρτιση της
Έκθεσης Παρακολούθησης στοιχείων.
Σύνταξη τυποποιημένων πινάκων για την καταγραφή ποιοτικών, ποσοτικών και
λοιπών πληροφοριακών στοιχείων σχετικών με την εφαρμογή του συστήματος των
δημοσίων συμβάσεων.
Αποδελτίωση αποφάσεων της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
(Α.Ε.Π.Π.) των ετών 2019 και 2020.
Συλλογή πληροφοριακών στοιχείων Διοικητικών Δικαστηρίων

Η εμπλοκή της Αρχής στη διαδικασία της σημαντικότερης εκ των ανωτέρω δράσεων,
αυτής της έκδοσης της προβλεπόμενης από το άρθρο 340, παρ. 2 του ν. 4412/2016 Κοινής
Υπουργικής Απόφασης, έχει ως εξής:
Με την με αριθμό 127526/10.12.2019 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και
Προστασίας Καταναλωτή, συγκροτήθηκε Ομάδα εργασίας, με συμμετοχή και στελεχών της
Αρχής, με αντικείμενο την κατάρτιση σχεδίου Κοινής Υπουργικής Απόφασης.
Στο πλαίσιο των εργασιών της Ομάδας εργασίας η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. συνέταξε και απέστειλε
τον Σεπτέμβριο 2020 Σχέδιο Κ.Υ.Α., το οποίο στηρίζεται :
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(i)

(ii)

στο τυποποιημένο πρότυπο έκθεσης παρακολούθησης δημοσίων συμβάσεων
υπό τον τίτλο «Procurement Monitoring Report Template», που προτάθηκε από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συμφωνήθηκε από τα κράτη-μέλη, σχετικά με το
περιεχόμενο της έκθεσης παρακολούθησης της εφαρμογής των κανόνων περί
δημοσίων συμβάσεων των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ και
στο γεγονός της άμεσης συσχέτισης της παρακολούθηση της εφαρμογής των
κανόνων περί δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
4412/2016, με τον οριζόντιο αναγκαίο όρο για τις δημόσιες συμβάσεις
(Enabling condition for public procurement) της Νέας Προγραμματικής
Περιόδου 2021-2027.

Μετά από διαδοχικές συζητήσεις, η τελικώς διαμορφωθείσα πρόταση της Αρχής επι του
προαναφερθέντος Σχεδίου απεστάλη στην Πρόεδρο της Ομάδας εργασίας την 1/12/2020. Το
προταθέν από την Αρχή Σχέδιο Κ.Υ.Α. συνοδευόταν από έξι (6) τυποποιημένους πίνακες (βλ.
κεφάλαιο 1.3.2.1), στους οποίους περιλαμβάνονταν όλα τα πληροφοριακά στοιχεία
παρακολούθησης του συστήματος των δημοσίων συμβάσεων, που κρίνονται από την Αρχή
απαραίτητα για τη διερεύνηση των θεμάτων που αφορούν την εφαρμογή των κανόνων περί
δημοσίων συμβάσεων.
Με το με αριθμό πρωτ. 132483/14.12.2020 έγγραφο της η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων
Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων διαβίβασε σχέδιο Απόφασης των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εσωτερικών με τίτλο «Καθορισμός λεπτομερειών για
τη σύνταξη έκθεσης παρακολούθησης της εφαρμογής των κανόνων περί δημοσίων συμβάσεων
της παρ. 2 του άρθρου 340 ν. 4412/2016 (Α΄ 147)» για την παροχή σύμφωνης γνώμης της Αρχής,
σύμφωνα με το αρ. 2, παρ. 2, περ. γ', υποπερ. γγ' του ν. 4013/2011, όπως ισχύει.
Με το εν λόγω σχέδιο απόφασης οι ως άνω Υπουργοί προβαίνουν στη ρύθμιση
ζητημάτων που αφορούν στη σύνταξη της έκθεσης παρακολούθησης της εφαρμογής των
κανόνων περί δημοσίων συμβάσεων του άρθρου 340 ν. 4412/2016 και ειδικότερα, μεταξύ
άλλων, καθορίζονται τα απαιτούμενα στοιχεία/ πληροφορίες για τη σύνταξη της έκθεσης, οι
υπόχρεοι για την παροχή των εν λόγω πληροφοριών, ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής τους και
οι πειθαρχικές ευθύνες που υπέχουν οι υπόχρεοι σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης
υποβολής των απαιτούμενων στοιχείων.
Στο ανωτέρω υποβληθέν σχέδιο Κ.Υ.Α. διαπιστώνεται ότι υπάρχουν αποκλίσεις από την
υποβληθείσα πρόταση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και δεν εξασφαλίζεται επαρκώς η συμμόρφωση προς
το πλαίσιο διακυβέρνησης του συστήματος των δημοσίων συμβάσεων, όπως αυτό ρυθμίζεται
στα άρθρα 339 επ. του ν. 4412/2016 και ιδίως δεν θέτει επαρκώς τις αναγκαίες προϋποθέσεις
και δικλίδες για την πληρότητα και την ποιότητα της εν λόγω παρακολούθησης, στο πλαίσιο των
δεσμεύσεων της χώρας απέναντι στην Ε.Ε. Για το λόγο αυτό η Αρχή με τη με αρ. Γ1/2021 Γνώμη
αποφάσισε τη μη παροχή σύμφωνης γνώμης επί του υποβληθέντος Σχεδίου.
Στη συνέχεια η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων με το με αριθμό πρωτ. 13106/02.02.2021 έγγραφο της υπέβαλε εκ νέου στην
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. σχέδιο της Κ.Υ.Α. με ορισμένες τροποποιήσεις και βελτιώσεις επί των
προτεινόμενων ρυθμίσεων του αρχικού σχεδίου. Επί του δεύτερου αυτού σχεδίου η Αρχή
εξέδωσε την με αρ. Γ5/2021 Απόφαση για παροχή σύμφωνης γνώμης, υπό την προϋπόθεση της
διόρθωσης και συμπλήρωσης των προβληματικών ρυθμίσεων, που αναφέρονται αναλυτικά σε
αυτήν, καθώς και των παραλείψεων, όπως αυτή της σημαντικής αναφοράς στην υπ’ αριθ. Α.Π.
125192/25.11.2020 2η Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, του
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Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για την προετοιμασία του σχεδιασμού των
Προγραμμάτων 2021-2027, δεδομένου ότι η υπό έκδοση Υπουργική Απόφαση, καθώς και εν
γένει η παρακολούθηση της εφαρμογής των κανόνων περί δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με
τις διατάξεις του ν. 4412/2016, έχουν άμεση συσχέτιση και συνιστούν μέρος του Οριζόντιου
Αναγκαίου Όρου (1) για τις δημόσιες συμβάσεις (Enabling condition for public procurement) της
Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027.
Τελικά η εν λόγω διαδικασία ολοκληρώθηκε με την έκδοση της με αριθμό πρωτ.
70362/24.06.2021 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού
Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΒ3Ξ46ΜΤΛΡ-0Ρ8) με τίτλο «Καθορισμός λεπτομερειών για τη σύνταξη
έκθεσης παρακολούθησης της εφαρμογής των κανόνων περί δημοσίων συμβάσεων της παρ. 2
του άρθρου 340 ν. 4412/2016 (Α΄ 147)». Στις ρυθμίσεις της Κ.Υ.Α. καθορίζονται επίσης οι
υπόχρεοι φορείς δημοσίου παροχής των στοιχείων αυτών, όπως επίσης ο χρόνος και τρόπος
υποβολής αυτών.

1.3.2.

Παρακολούθηση και εποπτεία της εφαρμογής του συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων

1.3.2.1. Σύνταξη τυποποιημένων πινάκων για την παροχή στοιχείων παρακολούθησης των
δημοσίων συμβάσεων
Στο πλαίσιο της παρακολούθησης του συστήματος των δημοσίων συμβάσεων και ιδίως
της εφαρμογής των κανόνων περί Δημοσίων Συμβάσεων, η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. συνέταξε
τυποποιημένους πίνακες, οι οποίοι περιλαμβάνουν τα πληροφοριακά στοιχεία που κρίνονται
απαραίτητα για την άσκηση της εν λόγω αρμοδιότητας.
Για τη διαμόρφωση των ερωτημάτων και των πληροφοριακών στοιχείων που θα πρέπει
να περιλαμβάνονται σε μία εμπεριστατωμένη κατά το δυνατόν διερεύνηση του συστήματος
εφαρμογής των δημοσίων συμβάσεων λήφθηκαν υπόψη :
 Οι διατάξεις περί διακυβέρνησης του ν. 4412/2016 που περιλαμβάνονται στα
άρθρα 340 Επιβολή (άρθρα 83 παράγραφοι 1-5 και 90 παρ. 7 της Οδηγίας
2014/24/ΕΕ και άρθρα 99 παράγραφοι 1-5 και 106 παρ. 3 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ),
341 Χωριστές εκθέσεις σχετικά με τις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων (άρθρα 84
παράγραφο 1 και 3 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και 100 παράγραφο 1 και 3 της Οδηγίας
2014/25/ΕΕ) και 342 Εθνικά στοιχεία εκθέσεων και στατιστικών (άρθρα 85 της
Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και 101 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
 Η 1η και 2η τυποποίηση που προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
συμφωνήθηκε από τα Κράτη-Μέλη, υπό τον τίτλο «Procurement Monitoring Report
Template», σχετικά με το περιεχόμενο της έκθεσης παρακολούθησης εφαρμογής
των κανόνων περί δημοσίων συμβάσεων των οδηγιών 2014/24/ΕΕ (άρθρα 83 παρ.
1-5, 86, 90 παρ. 7), 2014/25/ΕΕ (άρθρα 99 παρ. 1-5, 106 παρ. 3, 102) και 2014/23/ΕΕ
(άρθρα 45 παρ.1-3)
 Τα στοιχεία παρακολούθησης του συστήματος που συλλέχθηκαν για τη σύνταξη της
πρώτης Έκθεσης Παρακολούθησης.
Με βάση τα ανωτέρω η διερεύνηση εστιάζεται σε δύο βασικούς άξονες συγκέντρωσης
στοιχείων, των ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων.
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Η ανάλυση και επεξεργασία των πληροφοριών που θα συλλέγονται αποβλέπει και
οδηγεί σε προσδιορισμό και τεκμηρίωση των:
(α) συχνότερων αιτιών πλημμελούς εφαρμογής ή έλλειψης ασφάλειας δικαίου
(β) ενδεχόμενων διαρθρωτικών ή επαναλαμβανόμενων προβλημάτων στην εφαρμογή
των κανόνων δημοσίων συμβάσεων
(γ) του επιπέδου της συμμετοχής των ΜμΕ στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων
(δ) των δράσεων πρόληψης, εντοπισμού και αναφοράς περιπτώσεων απάτης,
διαφθοράς και σύγκρουσης συμφερόντων
(ε) λοιπών σοβαρών παρατυπιών του τομέα των δημοσίων συμβάσεων.
Η διερεύνηση των ανωτέρω θεμάτων που αφορούν την εφαρμογή των κανόνων περί
δημοσίων συμβάσεων οδήγησε στην επιλογή κατάλληλων ποιοτικών δεικτών που σχετίζονται
με όλα τα στάδια και τις επιμέρους διαδικασίες του κύκλου ζωής των δημοσίων συμβάσεων,
ήτοι τον προγραμματισμό και σχεδιασμό, τη δημοσιότητα και διαφάνεια, την υποβολή
προσφορών και αξιολόγηση, την κατακύρωση και σύναψη σύμβασης και τέλος την εκτέλεση
της σύμβασης.
Επιπλέον αυτών επιλέχθηκαν και ποσοτικοί δείκτες, οι οποίοι αφορούν τόσο στο
πλήθος των προκηρύξεων, συμβάσεων, γνωστοποιήσεων αναθέσεων και αξίας συμβάσεων που
ανατίθενται από τις Αναθέτουσες Αρχές και Αναθέτοντες Φορείς της χώρας, όσο και στο πλήθος
συμμετοχής ΜΜΕ σε διαγωνισμούς, το πλήθος συμμετεχόντων ανά διαγωνιστική διαδικασία,
το πλήθος προδικαστικών προσφυγών και αποφάσεων επ’ αυτών, το πλήθος αντιανταγωνιστικών συμπράξεων μεταξύ επιχειρήσεων και το πλήθος γνωμοδοτήσεων επι θεμάτων
εφαρμογής των δημοσίων συμβάσεων.
Επίσης σημαντικό αντικείμενο διερεύνησης αποτελούν και οι ποιοτικοί και ποσοτικοί
δείκτες που αφορούν ιδιαιτέρως σε θέματα στρατηγικών δημόσιων συμβάσεων, δηλαδή των
πράσινων, κοινωνικών και καινοτόμων συμβάσεων.
Οι φορείς που εμπλέκονται με το σύστημα των δημοσίων συμβάσεων και από τους
οποίους αναζητείται η συλλογή των ανωτέρω στοιχείων είναι όλες οι Αναθέτουσες Αρχές και
Αναθέτοντες Φορείς, Εποπτικά και Ελεγκτικά διοικητικά όργανα και άλλοι φορείς που
σχετίζονται με την συγκέντρωση πληροφοριακών στοιχείων των δημοσίων συμβάσεων.
Λόγω της διαφορετικής αρμοδιότητας των φορέων παροχής των στοιχείων, αλλά και
του είδους των αιτούμενων στοιχείων (ποιοτικών / ποσοτικών), έχουν διαμορφωθεί έξι
διαφορετικοί πίνακες, που θα χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή αυτών, οι οποίοι είναι οι εξής :




Πίνακας 1 - Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος Φορέα / Διαχειριστικής
Αρχής / Ελεγκτικής Αρχής – Ποιοτικοί δείκτες εφαρμογής κανόνων δημοσίων
συμβάσεων.
Τις πληροφορίες του Πίνακα 1 θα παρέχουν όλες οι Αναθέτουσες Αρχές και
Αναθέτοντες Φορείς, οι Διαχειριστικές Αρχές, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η
Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου, η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Συμβάσεων και η Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπουργείου
Οικονομικών.
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Πίνακας 2 - Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος Φορέα – Ποσοτικοί δείκτες
εφαρμογής κανόνων δημοσίων συμβάσεων.
Πίνακας 3 - Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών – Ποσοτικά στοιχεία.
Πίνακας 4 - Επιτροπή Ανταγωνισμού – Ποσοτικά στοιχεία.
Πίνακας 5 - Στοιχεία Φορέα παροχής γνωμοδότησης/συμβουλής επί των δημοσίων
συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., ΕΥΘΥ) – Ποσοτικοί δείκτες.
Πίνακας 6 - Στοιχεία από ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ, αδειοδοτημένες πλατφόρμες –
Ποσοτικά στοιχεία εφαρμογής κανόνων δημοσίων συμβάσεων.

Οι Πίνακες αυτοί, όπως συντάχθηκαν από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και περιελήφθησαν στην
πρόταση της Αρχής επί του προαναφερθέντος Σχεδίου Κ.Υ.Α. του άρθρου 340, η οποία
απεστάλη στην Πρόεδρο της αντίστοιχης Ομάδας εργασίας την 1/12/2020 παρουσιάζονται στη
συνέχεια.
Επισημαίνεται ότι οι ίδιοι Πίνακες, με λιγότερα όμως στοιχεία διερεύνησης,
περιλαμβάνονται στο Παράρτημα της προαναφερθείσας Κ.Υ.Α. 70362/24.06.2021 του άρθρου
340 και σε αυτούς καθορίζονται τα απαιτούμενα στοιχεία, τα οποία θα πρέπει να παρέχονται
στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. για τη σύνταξη της Έκθεσης Παρακολούθησης της εφαρμογής των κανόνων
περί δημοσίων συμβάσεων.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος Φορέα / Διαχειριστικής Αρχής / Ελεγκτικής Αρχής
ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΊΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Σε ποια στάδια/ επιμέρους διαδικασίες του κύκλου ζωής των δημοσίων
συμβάσεων εντοπίζονται τα περισσότερα ή και σημαντικότερα προβλήματα
Στάδιο

Προγραμματισμός

Σχεδιασμος

Δημοσιότητα και
Διαφάνεια

Υποβολή
προσφορών και
αξιολόγηση

Κατακύρωση σύναψη
σύμβασης

Εκτέλεση
σύμβασης

Επιμέρους διαδικασία

Εντοπισμός και πιθανές αιτίες προβλημάτων
επιλογη
Βιβλίο (Ι/ΙΙ) Σχετικά άρθρα
του ν. 4412/16 του ν. 4412/16

Περιγραφή
προβλήματος

Πιθανές αιτίες

προγραμματισμός ετήσιων αναγκών και εξασφάλιση
πόρων
προσδιορισμός αντικειμένου σύμβασης
υπολογισμός εκτιμώμενης αξίας σύμβασης
ερευνα αγοράς
ωριμότητα
σκοπιμότητα
στρατηγική προσέγγιση σχεδιασμού (πράσινες,
κοινωνικές, καινοτόμες προσεγγίσεις)
επιλογή διαδικασίας
έλεγχος κατατμησης
αδήλωτη σύγκρουση συμφερόντων προσωπικού της
αναθέτουσας αρχής
άλλο
κατάρτιση εγγράφων σύμβασης
προσδιορισμός προδιαγραφών
κατάρτιση προδιαγραφών για πράσινες, κοινωνικές,
καινοτόμες συμβάσεις
χρήση προτύπων / σημάτων (πιστοποίηση ποιότητας,
περιβαλλοντική πιστοποίηση, οικολογικά σήματα κ.α.)
καθορισμός κριτηρίων επιλογής και ανάθεσης
καθορισμός κριτηρίων επιλογής και ανάθεσης για
πράσινες, κοινωνικές, καινοτόμες συμβάσεις
διαμόρφωση ΕΕΣ-ΤΕΥΔ
καθορισμός προθεσμιών
δημοσίευση
άλλο
συγκρότηση επιτροπών
προβλήματα ηλεκτρονικής υποβολής
παροχή διευκρινήσεων
εφαρμογή κριτηρίων επιλογής και ανάθεσης
ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές
άλλο
ενστάσεις και προσφυγές
προσυμβατικοί έλεγχοι
υποβολή δικαιολογητικών
σύναψη σύμβασης
άλλο
εφαρμογή ρήτρας στη σύμβαση για πράσινες,
κοινωνικές, καινοτόμες επιδόσεις
παρακολούθηση / επίβλεψη εργασιών
υπεργολαβία
υποκατάσταση
τροποποίηση σύμβασης
επιμετρήσεις, πιστοποιήσεις
πληρωμές
παραλαβή
έκπτωση, λύση σύμβασης
άλλο

Πιθανές γενικές αιτίες για λανθασμένη εφαρμογή των κανόνων
• έλλειψη γνώσεων / δεξιοτήτων
• έλλειψη προσωπικού / οργάνωσης
• κακή διατύπωση
• ασάφεια
• δύσκολη ερμηνεία
• πιθανές διαφορετικές ερμηνείες
• απαιτείται συνεχής καθοδήγηση
• άλλο
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος Φορέα
ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΊΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Έργα

Μελέτες Προμήθειες Υπηρεσίες

Πλήθος προκηρύξεων άνω των ορίων
Πλήθος προκηρύξεων κάτω των ορίων
Πλήθος συμβάσεων άνω των ορίων
Πλήθος συμβάσεων κάτω των ορίων
Πλήθος γνωστοποιήσεων αναθέσεων συμβάσεων άνω των ορίων
Πλήθος γνωστοποιήσεων αναθέσεων συμβάσεων κάτω των ορίων
Συνολική αξία ανατεθειμένων συμβάσεων άνω των ορίων
Συνολική αξία ανατεθειμένων συμβάσεων κάτω των ορίων
Συνολική αξία συμβάσεων άνω των ορίων που ανατέθηκαν σε ΜΜΕ
Συνολική αξία συμβάσεων κάτω των ορίων που ανατέθηκαν σε ΜΜΕ
Πλήθος διαγωνισμών άνω των ορίων με μία μόνο υποβληθείσα προσφορά
Πλήθος διαγωνισμών κάτω των ορίων με μία μόνο υποβληθείσα προσφορά
Πλήθος διαγωνισμών άνω των ορίων με περισσότερες από 3 προσφορές
Πλήθος διαγωνισμών κάτω των ορίων με περισσότερες από 3 προσφορές
Πλήθος προκηρύξεων άνω των ορίων με προσφυγή στη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης
Πλήθος προκηρύξεων κάτω των ορίων με προσφυγή στη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης
(*) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
(*) Πλήθος προκηρύξεων άνω των ορίων που ενσωματώνουν πράσινα κριτήρια (κριτήρια
επιλογής, τεχνικές προδιαγραφές, κριτήρια ανάθεσης και ρήτρες εκτέλεσης της
σύμβασης)
(*) Πλήθος προκηρύξεων κάτω των ορίων που ενσωματώνουν πράσινα κριτήρια (κριτήρια
επιλογής, τεχνικές προδιαγραφές, κριτήρια ανάθεσης και ρήτρες εκτέλεσης της
σύμβασης)
(*) Πλήθος συμβάσεων άνω των ορίων που ενσωματώνουν πράσινα κριτήρια (κριτήρια
επιλογής, τεχνικές προδιαγραφές, κριτήρια ανάθεσης και ρήτρες εκτέλεσης της
σύμβασης)
(*) Πλήθος συμβάσεων κάτω των ορίων που ενσωματώνουν πράσινα κριτήρια (κριτήρια
επιλογής, τεχνικές προδιαγραφές, κριτήρια ανάθεσης και ρήτρες εκτέλεσης της
σύμβασης)
(*) Συνολική αξία ανατεθειμένων συμβάσεων άνω των ορίων που ενσωματώνουν πράσινα
κριτήρια
(*) Συνολική αξία ανατεθειμένων συμβάσεων κάτω των ορίων που ενσωματώνουν πράσινα
κριτήρια
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
(*) Πλήθος προκηρύξεων άνω των ορίων που ενσωματώνουν κοινωνικά κριτήρια ανάθεσης
(εφαρμογή light regime, αρθρα 107-110 του Ν.4412/16)
(*) Πλήθος προκηρύξεων κάτω των ορίων που ενσωματώνουν κοινωνικά κριτήρια
ανάθεσης (εφαρμογή light regime, αρθρα 107-110 του Ν.4412/16)
(*) Πλήθος συμβάσεων άνω των ορίων που ενσωματώνουν κοινωνικά κριτήρια ανάθεσης
(εφαρμογή light regime, αρθρα 107-110 του Ν.4412/16)
(*) Πλήθος συμβάσεων κάτω των ορίων που ενσωματώνουν κοινωνικά κριτήρια ανάθεσης
(εφαρμογή light regime, αρθρα 107-110 του Ν.4412/16)
(*)

(*)

Συνολική αξία ανατεθειμένων συμβάσεων άνω των ορίων που ενσωματώνουν
κοινωνικά κριτήρια ανάθεσης (εφαρμογή light regime, αρθρα 107-110 του Ν.4412/16)
Συνολική αξία ανατεθειμένων συμβάσεων κάτω των ορίων που ενσωματώνουν
κοινωνικά κριτήρια ανάθεσης (εφαρμογή light regime, αρθρα 107-110 του Ν.4412/16)
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(*) Πλήθος συμβάσεων άνω των ορίων που ανατίθενται κατ΄αποκλειστικότητα σύμφωνα με
το άρθρο 20 του Ν.4412/16
(*) Πλήθος συμβάσεων κάτω των ορίων που ανατίθενται κατ΄αποκλειστικότητα σύμφωνα
με το άρθρο 20 του Ν.4412/17
(*) Συνολική αξία ανατεθειμένων συμβάσεων άνω των ορίων που ανατίθενται
κατ΄αποκλειστικότητα σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.4412/16
(*) Συνολική αξία ανατεθειμένων συμβάσεων κάτω των ορίων που ανατίθενται
κατ΄αποκλειστικότητα σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.4412/16
ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
(*) Πλήθος συμβάσεων καινοτομίας άνω των ορίων
(*) Πλήθος συμβάσεων καινοτομίας κάτω των ορίων
(*) Πλήθος συμπράξεων καινοτομίας άνω των ορίων
(*) Πλήθος συμπράξεων καινοτομίας κάτω των ορίων
(*) πεδία με προαιρετική συμπλήρωση

ΠΙΝΑΚΑΣ 3
ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
Πλήθος κατατεθειμένων προδικαστικών προσφυγών
Πλήθος προδικαστικών προσφυγών ανά αντικείμενο διακήρυξης
Εργο
Μελέτη
Παραχώρηση
Προμήθεια
Υπηρεσία
Προμήθεια και υπηρεσία
Πλήθος προδικαστικών προσφυγών ανά στάδιο προσβολής
κατά όρων διακήρυξης
κατά πρακτικών και αποφάσεων
Πλήθος οριστικών αποφάσεων
δεκτές
απορριπτικές
Πλήθος αποφάσεων προσωρινών μέτρων
δεκτές
απορριπτικές
Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης υποθέσεων (σε ημέρες)
οριστικές αποφάσεις
αποφάσεις προσωρινών μέτρων
Πλήθος δεκτών οριστικών αποφάσεων με τις οποίες συμμορφώθηκαν ή όχι οι ΑΑ
συμμόρφωση
προσβολή με ένδικα βοηθήματα
Πλήθος κατατεθειμένων ενδίκων βοηθημάτων κατά αποφάσεων της Αρχής
αιτήσεις αναστολής ενώπιον Διοικητικών Εφετείων και Συμβουλίου Επικρατείας
αιτήσεις ακυρώσεως ενώπιον Διοικητικών Εφετείων και Συμβουλίου Επικρατείας
Εκδοθείσες δικαστικές αποφάσεις επί των ενδίκων βοηθημάτων
αριθμός αποφάσεων Α.Ε.Π.Π. που προσεβλήθησαν με αίτηση αναστολής
αριθμός αποφάσεων Α.Ε.Π.Π. που ανεστάλησαν δυνάμει δικαστικών αποφάσεων
αριθμός αποφάσεων Α.Ε.Π.Π. που προσεβλήθησαν με αίτηση ακύρωσης
αριθμός αποφάσεων Α.Ε.Π.Π. που ακυρώθηκαν δυνάμει δικαστικών αποφάσεων
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
Πλήθος αντι-ανταγωνιστικών συμπράξεων μεταξύ επιχειρήσεων
(συμφωνίες, εναρμονισμένες πρακτικές και αποφάσεις ενώσεων
επιχειρήσεων) στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων
Εργο
Μελέτη
Παραχώρηση
Προμήθεια
Υπηρεσία
Προμήθεια και υπηρεσία
Πλήθος αντι-ανταγωνιστικών συμπράξεων μεταξύ επιχειρήσεων
(συμφωνίες, εναρμονισμένες πρακτικές και αποφάσεις ενώσεων
επιχειρήσεων) στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων
σε διαδικασία ελέγχου
μετά την έκδοση αποφασεων

ΠΙΝΑΚΑΣ 5
Στοιχεία Φορέα παροχής γνωμοδότησης / συμβουλής επι των δημοσίων συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ, ΕΥΘΥ, ΜΟΠΑΔΙΣ)

ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Α/Α

ΦΟΡΕΑΣ

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΒΙΒΛΙΟ Ι/ΙΙ

ΕΡΓΟ ΜΕΛΕΤΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΓΝΩΜΗΣ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6
ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ (προμηθειών/υπηρεσιών και δημοσίων έργων)
ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΊΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Έργα

Μελέτες Προμήθειες Υπηρεσίες

Πλήθος προκηρύξεων άνω των ορίων
Πλήθος προκηρύξεων κάτω των ορίων
Πλήθος συμβάσεων άνω των ορίων
Πλήθος συμβάσεων κάτω των ορίων
Πλήθος γνωστοποιήσεων αναθέσεων συμβάσεων άνω των ορίων
Πλήθος γνωστοποιήσεων αναθέσεων συμβάσεων κάτω των ορίων
Συνολική αξία ανατεθειμένων συμβάσεων άνω των ορίων
Συνολική αξία ανατεθειμένων συμβάσεων κάτω των ορίων
(*) Συνολική αξία συμβάσεων άνω των ορίων που ανατέθηκαν σε ΜΜΕ
(*) Συνολική αξία συμβάσεων κάτω των ορίων που ανατέθηκαν σε ΜΜΕ
Πλήθος διαγωνισμών άνω των ορίων με μία μόνο υποβληθείσα προσφορά
Πλήθος διαγωνισμών κάτω των ορίων με μία μόνο υποβληθείσα προσφορά
Πλήθος διαγωνισμών άνω των ορίων με περισσότερες από 3 προσφορές
Πλήθος διαγωνισμών κάτω των ορίων με περισσότερες από 3 προσφορές
Πλήθος προκηρύξεων άνω των ορίων με προσφυγή στη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης
Πλήθος προκηρύξεων κάτω των ορίων με προσφυγή στη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης
Πλήθος κατατεθειμένων προδικαστικών προσφυγών
(*) πεδία με προαιρετική συμπλήρωση

1.3.2.2. Αποδελτίωση αποφάσεων Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Σημαντική πληροφόρηση για τις συχνότερες αιτίες πλημμελούς εφαρμογής ή έλλειψης
ασφάλειας δικαίου, αλλά και των ενδεχόμενων διαρθρωτικών ή επαναλαμβανόμενων
προβλημάτων στην εφαρμογή των κανόνων δημοσίων συμβάσεων παρέχουν οι αποφάσεις της
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.). Για το λόγο αυτό κατά το έτος 2020
επιχειρήθηκε μία συστηματική προσπάθεια αποδελτίωσης των αποφάσεων της Α.Ε.Π.Π. των
ετών 2020 και 2019.
Για τις ανάγκες της καταχώρησης, ανάλυσης και επεξεργασίας των στοιχείων της
αποδελτίωσης δημιουργήθηκε πίνακας με επιλογή συγκεκριμένων πεδίων, τα οποία
προέκυψαν από την εμπειρία της προηγούμενης επεξεργασίας και ανάγνωσης των οριστικών
αποφάσεων της Α.Ε.Π.Π. για τη σύνταξη της πρώτης Έκθεσης Παρακολούθησης.
Τα πεδία εντάσσονται σε τρείς θεματικές ενότητες, οι οποίες αφορούν :
-

-

Στοιχεία της προσφυγής, με βασικά πεδία τον φορέα που άσκησε την προσφυγή, το
στάδιο του διαγωνισμού κατά το οποίο έγινε η προσφυγή, τη νομική βάση των
προβαλλόμενων λόγων
Στοιχεία του διαγωνισμού, με βασικά πεδία το είδος της σύμβασης, τον
προϋπολογισμό
Στοιχεία της απόφασης, με βασικό πεδίο το διατακτικό.
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Η αποδελτίωση αποφάσεων του έτους 2020 αφορούσε επεξεργασία 1.754
δημοσιευμένων οριστικών αποφάσεων της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, οι
οποίες αντλήθηκαν από την ιστοσελίδα της Αρχής. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι από το σύνολο
των δημοσιευμένων αποφάσεων του έτους 2020, το πλήθος των στοιχείων που ήταν δυνατόν
να εξαχθούν, για κάθε ένα από τα προαναφερθέντα πεδία ενδιαφέροντος, κυμαινόταν
αναλόγως της δημοσιοποίησης τους και εν γένει του βαθμού διαθεσιμότητας τους σε κάθε
απόφαση. Σημειώνεται επίσης ότι τόσο η αποδελτίωση όσο και η επεξεργασία των στοιχείων
αποδελτίωσης αφορούσε στο σύνολο των δημοσιευμένων οριστικών αποφάσεων του έτους
2020 και όχι σε δειγματοληψία αυτών.
Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την επεξεργασία και ανάλυση των στοιχείων
αποδελτίωσης των οριστικών αποφάσεων της Α.Ε.Π.Π. του έτους 2020 δίνουν ενδιαφέρουσες
πληροφορίες και συμπεράσματα σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων δημοσίων συμβάσεων,
μέρος των οποίων εμφανίζονται συνοπτικά κατωτέρω.
Εξετάζοντας την κατανομή του συνόλου των προδικαστικών προσφυγών, που
ασκήθηκαν κατά το έτος 2020, ανά είδος Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντα Φορέα,
συμπεραίνεται ότι οι περισσότερες σε πλήθος προσφυγές ασκήθηκαν κατά ΟΤΑ Α’ βαθμού και
ακολουθούν κατά σειρά τα Νοσοκομεία, οι Οργανισμοί/Επιχειρήσεις Δημοσίου, ΟΤΑ Β’ βαθμού
κ.λπ. (Εικόνα 4). Ωστόσο αν κατά την ανάλυση των στοιχείων εισαχθεί ως κριτήριο ανάλυσης, ο
προϋπολογισμός των προσβαλλόμενων συμβάσεων, συμπεραίνεται ότι αφορούν πρωτίστως
τους Οργανισμούς/Επιχειρήσεις Δημοσίου και ακολούθως τους ΟΤΑ Α’ βαθμού, τα Υπουργεία,
τους ΟΤΑ Β’ βαθμού κ.λπ. (Εικόνα 5).

40,9%

17,1%

15,7%

13,2%
5,5%

2,7%

2,6%

1,9%

0,4%

Εικόνα 4. Κατανομή αποφάσεων Α.Ε.Π.Π. έτους 2020 ανά φορέα βάσει του πλήθους
των προσφυγών
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2.255.825.952,54 €

750.409.988,75 €
719.522.109,54 € 572.971.510,22 €
106.640.173,95 €
88.351.681,96 € 45.272.574,19 €
26.712.211,94 €
6.195.932,80 €

Εικόνα 5. Κατανομή αποφάσεων Α.Ε.Π.Π. έτους 2020 ανά φορέα βάσει του προϋπολογισμού
των προσβαλλόμενων συμβάσεων

Σε ότι αφορά την ανάλυση σχετικά με το είδος των συμβάσεων και ειδικότερα έργα,
μελέτες, προμήθειες, υπηρεσίες και μικτές συμβάσεις, κατά των οποίων ασκήθηκαν
προδικαστικές προσφυγές, συμπεραίνεται ότι, από πλευράς πλήθους προσφυγών, το
μεγαλύτερο ποσοστό εμφανίζεται στις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών (Εικόνα 6), ενώ
από πλευράς προϋπολογισμού, στην πρώτη θέση εμφανίζονται τα έργα και ακολούθως
υπηρεσίες και προμήθειες (Εικόνα 7).

Μικτή
7%

Μελέτη
2%

Προμήθεια
40%

Έργο
18%

Υπηρεσία
33%

Εικόνα 6. Κατανομή αποφάσεων Α.Ε.Π.Π. έτους 2020 ανά είδος σύμβασης βάσει του πλήθους
των προσφυγών

Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

78

Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 2020

Μικτή
501.589.078,77 €
9%

Μελέτη
35.491.227,85 €
1%

Προμήθεια
726.342.881,61 €
12%
Έργο
2.733.482.751,74 €
46%

Υπηρεσία
1.921.233.682,69 €
32%

Εικόνα 7. Κατανομή αποφάσεων Α.Ε.Π.Π. έτους 2020 ανά είδος σύμβασης βάσει του
προϋπολογισμού των προσβαλλόμενων συμβάσεων

Σχετικά με το στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας κατά του οποίου ασκήθηκαν οι
περισσότερες προσφυγές, φαίνεται ότι, στο μεγαλύτερο ποσοστό, αυτές ασκήθηκαν κατά του
Προσωρινού Αναδόχου και του Σταδίου Α’ και σε μικρότερο ποσοστό κατά Σταδίου Β’, όρων
διακήρυξης και αποφάσεως ματαίωσης (Εικόνα 8).

41,8%

33,2%

12,1%
8,3%
3,6%
1,1%
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΎ
ΑΝΑΔΌΧΟΥ

ΣΤΑΔΊΟΥ Α

ΣΤΑΔΊΟΥ Β

ΌΡΩΝ
ΔΙΑΚΉΡΥΞΗΣ

ΆΛΛΟ

ΑΠΌΦΑΣΗΣ
ΜΑΤΑΊΩΣΗΣ

Εικόνα 8. Κατανομή αποφάσεων Α.Ε.Π.Π. έτους 2020 ανά στάδιο διαγωνισμού βάσει του
πλήθους των προσφυγών
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Ως προς το διατακτικό των οριστικών αποφάσεων της Α.Ε.Π.Π. του έτους 2020, βάσει
τόσο του πλήθους των προσφυγών, όσο και βάσει του προϋπολογισμού των προσβαλλόμενων
συμβάσεων, προκύπτει ότι αυτές ισοκατανέμονται περίπου μεταξύ αυτών που έγιναν δεκτές
και αυτών που απορρίφθηκαν (Εικόνες 9, 10). Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνεται και από τα
αναλυτικότερα στοιχεία των Πινάκων 5 και 6 με τα ποσοστά αποδοχής/απόρριψης
προδικαστικών προσφυγών, βάσει διατακτικού αποφάσεων Α.Ε.Π.Π. έτους 2020, ανά φορέα
προσφυγής και ανά είδος σύμβασης.

Απορριπτική λόγω απαραδέκτου

7,85%

Απορριπτική

39,83%

Δεκτή

52,32%

0

100

200
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800

900 1000

Εικόνα 9. Κατανομή αποφάσεων Α.Ε.Π.Π. έτους 2020 ανά διατακτικό βάσει του πλήθους των
προσφυγών

Απορριπτική λόγω απαραδέκτου

6,40%

Απορριπτική

43,23%

Δεκτή

0,E+00 €

50,63%

1,E+09 €

2,E+09 €

3,E+09 €

4,E+09 €

Εικόνα 10. Κατανομή αποφάσεων Α.Ε.Π.Π. έτους 2020 ανά διατακτικό βάσει του
προϋπολογισμού των προσβαλλόμενων συμβάσεων
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Σε ότι αφορά τα ποσοστά αποδοχής/απόρριψης προδικαστικών προσφυγών, βάσει
διατακτικού αποφάσεων Α.Ε.Π.Π. έτους 2020, ανά φορέα προσφυγής, παρατηρείται η
κατανομή που ακολουθεί σε μορφή πίνακα και γραφήματος:

Πίνακας 5. Ποσοστά αποδοχής / απόρριψης προδικαστικών προσφυγών, βάσει διατακτικού
αποφάσεων Α.Ε.Π.Π. έτους 2020, ανά φορέα προσφυγής
ΦΟΡΕΑΣ

Δεκτή

Απορριπτική

ΟΤΑ Α' βαθμού
Νοσοκομείο
Οργανισμός/ Επιχείρηση Δημοσίου
ΟΤΑ Β' βαθμού
Υπουργείο
ΑΕΙ
Άλλο
Δημοτική Επιχείρηση
Ανεξάρτητη Αρχή

54,6%
57,3%
49,5%
52,3%
50,0%
37,1%
41,2%
56,0%
20,0%

37,9%
35,6%
41,7%
40,8%
44,4%
54,3%
41,2%
36,0%
60,0%

Απορριπτική λόγω
απαραδέκτου
7,4%
7,1%
8,7%
6,9%
5,6%
8,6%
17,6%
8,0%
20,0%

70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

Δεκτή

Απορριπτική

Απορριπτική λόγω απαραδέκτου

Εικόνα 11. Γράφημα αποδοχής / απόρριψης προδικαστικών προσφυγών, βάσει διατακτικού
αποφάσεων Α.Ε.Π.Π. έτους 2020, ανά φορέα προσφυγής
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Τέλος σε ότι αφορά τα ποσοστά αποδοχής/απόρριψης προδικαστικών προσφυγών,
βάσει διατακτικού αποφάσεων Α.Ε.Π.Π. έτους 2020, ανά είδος σύμβασης, παρατηρείται η
κατανομή που ακολουθεί σε μορφή πίνακα και γραφήματος:

Πίνακας 6. Ποσοστά αποδοχής / απόρριψης προδικαστικών προσφυγών, βάσει διατακτικού
αποφάσεων Α.Ε.Π.Π. έτους 2020, ανά είδος σύμβασης

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Δεκτή

Απορριπτική

Απορριπτική λόγω
απαραδέκτου

Προμήθεια

54,0%

38,8%

7,3%

Υπηρεσία

49,6%

40,9%

9,5%

Έργο

57,5%

37,6%

4,9%

Μελέτη

43,2%

48,7%

8,1%

Μικτή

50,9%

43,6%

5,5%

70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Προμήθεια
Δεκτή

Υπηρεσία
Απορριπτική

Έργο

Μελέτη

Μικτή

Απορριπτική λόγω απαραδέκτου

Εικόνα 12. Γράφημα αποδοχής / απόρριψης προδικαστικών προσφυγών, βάσει διατακτικού
αποφάσεων Α.Ε.Π.Π. έτους 2020, ανά είδος σύμβασης
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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την εφαρμογή των κανόνων δημοσίων συμβάσεων
παρουσιάζει ο Πίνακας 7, στον οποίο καταγράφονται αναλυτικά όλα τα άρθρα και οι
παράγραφοι του ν. 4412/2016, στα οποία ερείδονται οι προβαλλόμενοι λόγοι στις
προδικαστικές προσφυγές έτους 2020, όπως προέκυψαν από την επεξεργασία των
αποδελτιωμένων οριστικών αποφάσεων. Από τα στοιχεία του Πίνακα, όπως γραφικά
απεικονίζονται και στην Εικόνα 13, φαίνεται ότι τα δέκα (10) πρώτα άρθρα, κατά σειρά
συχνότητας εμφάνισης, που αποτελούν το νομικό έρεισμα των προβαλλόμενων λόγων είναι:











Άρθρο 54 Τεχνικές προδιαγραφές
Άρθρο 79 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης
Άρθρο 102 Συμπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών
Άρθρο 53 Περιεχόμενο εγγράφων της σύμβασης
Άρθρο 75 Κριτήρια επιλογής
Άρθρο 103 Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών
Άρθρο 73 Λόγοι αποκλεισμού
Άρθρο 94 Περιεχόμενο φακέλου «Τεχνική Προσφορά»
Άρθρο 80 Αποδεικτικά μέσα
Άρθρο 91 Λόγοι απόρριψης προσφορών

Η συχνότητα εμφάνισης των προαναφερόμενων άρθρων ανέρχεται σε ποσοστό 62%
των συνολικών εμφανιζόμενων άρθρων του ν. 4412/2016, στα οποία ερείδονται οι
προδικαστικές προσφυγές του έτους 2020, βάσει των στοιχείων της αποδελτίωσης.
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Πίνακας 7. Νομικό έρεισμα προβαλλόμενων λόγων των προδικαστικών προσφυγών έτους 2020

ΆΡΘΡΟ/ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ

ΕΜΦΑΝΙΣΗ

54

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ
%

ΆΡΘΡΟ/ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ

ΕΜΦΑΝΙΣΗ

349

73 παρ. 2

9

54 παρ. 4

7

73 παρ. 4

8

54 παρ. 2

3

73 παρ. 8

4

54 παρ. 3

2

73 παρ. 4 ΣΤ

3

54 3β

1

73 παρ. 4 Ζ

3

73 παρ. 7

1

232

73 παρ. 4 Θ

1

79 παρ. 5

3

73 παρ. 4 Β

1

79 παρ. 4

3

73 παρ. 2 Β

1

79 παρ. 6

1

73 παρ. 4 Γ

6

79 παρ. 2 εδ.δ'

1

79 παρ. 2

1

79 Α παρ. 4

1

94 παρ. 5

5

79 Α

4

94 παρ. 4

10

94 παρ. 4 β

2

94 παρ. 5 β

1

362
79

94

246
102

12,7%

8,6%

230
102 παρ. 5

3

102 παρ. 4

1

102 παρ. 2

1

80 παρ. 2

2
2

220

80 παρ. 12

2

53 παρ. 2

5

80 παρ. 10

2

53 παρ. 1

6

80 παρ. 5

1

53 παρ. 7

1

80 παρ. 2γ΄

1

53

232
75

8,1%

169
75 παρ. 4

10

75 παρ. 1

5

75 παρ. 2

3

75 παρ. 3

2

91

103

101
103 παρ. 2

13

103 παρ. 3

5

104 παρ. 1

6

104 παρ. 2

1

104 παρ. 3

1

103 παρ. 4

3

72 παρ. 1

3

1

72 παρ. 2

1

103 παρ. 1

1

72 παρ. 3

1

72 παρ. 4

1

72 παρ. 5

1

73

71
73 παρ. 9

9
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3,0%

69

2,4%

60

2,1%

58

2,0%

51

103 παρ. 5

4,3%

4,0%

52

72

124

113

2

104
6,6%

4,1%

67
91 παρ. 1

189

117

76
80 παρ. 13

8,2%

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ
%

95

80
235

ΣΥΝΟΛΟ
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ΆΡΘΡΟ/ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ

ΕΜΦΑΝΙΣΗ

88

ΣΥΝΟΛΟ

52

32

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ
%

1,8%

ΆΡΘΡΟ/ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ

ΕΜΦΑΝΙΣΗ

360
9

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ
%

13

0,5%

11

0,4%

27

100

32 παρ. 2

6

76

10

0,3%

32 παρ. 2 ΕΔ.Γ

14

346

10

0,3%

32 Α

1

362

10

0,3%

32 2 Α

1

83

9

0,3%

71

8

0,3%

37

74

8

0,3%

106 παρ. 1

1

221

8

0,3%

106 παρ. 2

5

281

8

0,3%

106 παρ. 3

2

105

7

8

0,3%

26

5

8

0,3%

38

308

5

8

0,3%

95 παρ. 2 Α

1

93

7

0,2%

95 παρ. 4

1

22

6

0,2%

95 παρ. 5

5

58

6

0,2%

6

0,2%

49
106

45
95

78 παρ. 1

1,6%

19

42

1,5%

127

5

0,2%

40

131

5

0,2%

2

282

5

0,2%

315

5

0,2%

42
82
82 παρ. 1

363 παρ. 5

1,5%

4

38

49

4

5

0,2%

1

269

4

5

0,2%

302

4

5

0,2%

38

317

4

5

0,2%

1

345

4

5

0,2%

39
363

1,6%

8

45
18
78

1,7%

1,4%

39

1,4%

20

3

5

0,2%

92

27

39

1,4%

59

3

5

0,2%

367

16

27

0,9%

60

3

5

0,2%

310

24

26

0,9%

222

3

5

0,2%

361

21

26

0,9%

50

4

0,1%

37

22

25

0,9%

57

4

0,1%

86

20

23

0,8%

77

4

0,1%

36

19

21

0,7%

304

4

0,1%

56

17

20

0,7%

309

4

0,1%

214

14

18

0,6%

289

2

4

0,1%

97

11

18

0,6%

368

3

4

0,1%

365

12

17

0,6%

132

3

0,1%

14

0,5%

224

3

0,1%

14

0,5%

307

3

0,1%

253
96

10
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ΆΡΘΡΟ/ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ

ΕΜΦΑΝΙΣΗ

313

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ
%

3

0,1%

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ
%

39

1

0,03%

ΆΡΘΡΟ/ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ

ΕΜΦΑΝΙΣΗ

121

2

3

0,1%

48

1

0,03%

61

2

3

0,1%

85

1

0,03%

4

2

3

0,1%

89

1

0,03%

6

2

3

0,1%

43

1

0,03%

372

2

3

0,1%

99

1

0,03%

10

2

0,1%

165

1

0,03%

24

2

0,1%

168

1

0,03%

55

2

0,1%

184

1

0,03%

70

2

0,1%

189

1

0,03%

2

0,1%

258

1

0,03%

171

2

0,1%

259

1

0,03%

229

2

0,1%

262

1

0,03%

67

27

1

2

0,1%

279

1

0,03%

301

1

2

0,1%

287

1

0,03%

305

2

0,1%

306

1

0,03%

314

2

0,1%

316

1

0,03%

377

2

0,1%

326

1

0,03%

230

2

0,1%

327

1

0,03%

90

1

2

0,1%

328

1

0,03%

45

1

2

0,1%

329

1

0,03%

336

1

2

0,1%

330

1

0,03%

353

1

2

0,1%

331

1

0,03%

8

1

0,03%

332

1

0,03%

21

1

0,03%

333

1

0,03%

33

1

0,03%

364

1

0,03%

2.859

100,0%
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12,7%

8,6%

8,2%

8,1%
6,6%
4,3%

4,1%

4,0%
3,0%

Άρθρο
Εμφάνιση

54
362

79
246

102
235

53
232

75
189

103
124

73
117

94
113

80
86

2,4%

91
69

2,1%

104
60

2,0%

72
58

1,8%

1,7%

1,6%

1,6%

1,5%

1,5%

1,4%

1,4%

88
52

32
49

106
45

95
45

18
42

78
42

82
39

363
39

Εικόνα 13. Γραφική απεικόνιση των είκοσι (20) συχνότερα εμφανιζόμενων άρθρων του Ν. 4412/2016 στα οποία ερείδονται οι προβαλλόμενοι λόγοι στις προδικαστικές
προσφυγές έτους 2020
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Αντίστοιχη επεξεργασία δημοσιευμένων οριστικών αποφάσεων της Α.Ε.Π.Π. στην
ιστοσελίδα της Αρχής, έγινε και για το έτος 2019. Στην περίπτωση αυτή η αποδελτίωση
αφορούσε σε δειγματοληψία των δημοσιευμένων αποφάσεων. Η επεξεργασία των
στοιχείων αποδελτίωσης των αποφάσεων του έτους 2019 επιβεβαιώνει ότι η εικόνα που
προέκυψε από τα συμπεράσματα των στοιχείων του 2020 παραμένει η ίδια και για τις
αποφάσεις του έτους 2019 χωρίς ουσιαστικές διαφοροποιήσεις.
Αναλυτικότερη παρουσίαση των αποτελεσμάτων της αποδελτίωσης των
αποφάσεων της Α.Ε.Π.Π. για την τριετία 2018 – 2020, καθώς και του συσχετισμού τους με τα
ενδεχόμενα διαρθρωτικά ή επαναλαμβανόμενα προβλήματα στην εφαρμογή των κανόνων
δημοσίων συμβάσεων και των συχνότερων αιτιών πλημμελούς εφαρμογής ή έλλειψης
ασφάλειας δικαίου, θα γίνει στο πλαίσιο της σύνταξης της δεύτερης Έκθεσης
Παρακολούθησης του συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων.

1.3.2.3. Συλλογή πληροφοριακών στοιχείων Διοικητικών Δικαστηρίων
Το Νοέμβριο του 2020, ο Γενικός Επίτροπος των τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων
απέστειλε στην Αρχή στατιστικά στοιχεία, ως αποτέλεσμα της άριστης συνεργασίας με την
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.. Τα στοιχεία, συνοπτική παρουσίαση των οποίων ακολουθεί, αφορούσαν
υποθέσεις δημοσίων συμβάσεων, τόσο ανά Διοικητικό Εφετείο, όσο και συγκεντρωτικά για
όλη την Επικράτεια.
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Πίνακας 8. Στατιστικά στοιχεία υποθέσεων δημοσίων συμβάσεων για τα έτη 2019 -2020 (Πηγή: Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων)
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΕΦΕΤΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ι
α)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΕΦΕΤΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΕΦΕΤΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

Απαντήσεις

36

60

13

9

14

6

15

Πόσες αφορούσαν συμβάσεις προμηθειών;

13

29

7

4

7

2

11

Πόσες αφορούσαν συμβάσεις υπηρεσιών;

18

21

6

4

4

4

3

5

10

1

3

0

1

4

13

0

7

1

9

0

5

1

3

0

2

0

1

0

0

0

2

1

0

3

0

0

0

0

0

Πόσες αποφάσεις εκδόθηκαν επί αιτήσεων ακυρώσεως σχετικών με δημόσιες
συμβάσεις εντός του έτους 2019;

14

26

97

55

Πόσες αφορούσαν συμβάσεις προμηθειών;

50

23

Πόσες αφορούσαν συμβάσεις υπηρεσιών;

37

27

Πόσες αφορούσαν συμβάσεις έργων;

10

4

17

6

2

1

Πόσες αιτήσεις ακυρώσεως απερρίφθησαν;

33

16

1

0

0

4

11

0

2

Πόσες αιτήσεις ακυρώσεως σχετικές με δημόσιες συμβάσεις ασκήθηκαν εντός του
Α' Τριμήνου του έτους 2020;

1

5

13

3

11

0

0

1

1

0

0

10

0

0

0

1

2

0

0

0

1

4

16

0

0

9

0

0

0

0

Πόσες αιτήσεις ακυρώσεως έγιναν δεκτές;
Πόσες αιτήσεις ακυρώσεως έγιναν εν μέρει δεκτές;

2

0

2
1

34

6

21

8

Πόσες από αυτές αφορούσαν συμβάσεις προμηθειών;

7

4

Πόσες από αυτές αφορούσαν συμβάσεις υπηρεσιών;

13

3

1

1

14

22

Πόσες αιτήσεις ακυρώσεως έγιναν δεκτές;

1

4

0

0

1

Πόσες αιτήσεις ακυρώσεως έγιναν εν μέρει δεκτές;

0

0

0

0

0

Πόσες αιτήσεις ακυρώσεως απερρίφθησαν;

7

8

0

0

3

2

0

0

1

4

2

7

0

2

0

2

0

1

4

0

0

1

0

0

0

0

1

0

1

5

0

0

4

0

0

Πόσες από αυτές αφορούσαν συμβάσεις έργων;
Πόσες αποφάσεις εκδόθηκαν;

γ)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΕΦΕΤΕΙΟ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ερωτήσεις
Πόσες αιτήσεις ακυρώσεως σχετικές με δημόσιες συμβάσεις ασκήθηκαν εντός του
έτους 2019;

Πόσες αφορούσαν συμβάσεις έργων;

β)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΕΦΕΤΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Πόσες αιτήσεις ακυρώσεως σχετικές με δημόσιες συμβάσεις ασκήθηκαν εντός του
Β' Τριμήνου του έτους 2020;

1
0

29

18

Πόσες από αυτές αφορούσαν συμβάσεις προμηθειών;

13

2

Πόσες από αυτές αφορούσαν συμβάσεις υπηρεσιών;

14

7

2

8

27

17

Πόσες αιτήσεις ακυρώσεως έγιναν δεκτές;

5

3

0

0

0

Πόσες αιτήσεις ακυρώσεως έγιναν εν μέρει δεκτές;

1

1

0

0

0

0

0

10

5

1

0

1

0

0

Πόσες από αυτές αφορούσαν συμβάσεις έργων;
Πόσες αποφάσεις εκδόθηκαν;

Πόσες αιτήσεις ακυρώσεως απερρίφθησαν;
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΕΦΕΤΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ι

δ)

ε)
στ)
ζ)

θ)

ι)

ιβ)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΕΦΕΤΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΕΦΕΤΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

Απαντήσεις

105

71

11

16

21

15

14

Πόσες αφορούσαν συμβάσεις προμηθειών;

40

37

4

13

8

11

10

Πόσες αφορούσαν συμβάσεις υπηρεσιών;

55

28

4

2

4

2

2

Πόσες αφορούσαν συμβάσεις έργων;

10

4

3

1

9

2

2

Πόσες αιτήσεις της περίπτωσης δ' ασκήθηκαν κατά το Α' Τρίμηνο του έτους 2020;

41

18

0

1

6

3

12

2

5

Πόσες αιτήσεις της περίπτωσης δ' ασκήθηκαν κατά το Β' Τρίμηνο του έτους 2020;

52

32

2

3

5

5

20

3

7

Πόσες αποφάσεις επί αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων του άρθρου 372 του
ν.4412/2016 εκδόθηκαν κατά το έτος 2019;

9

33

18

37

91

58

10

29

14

12

14

Πόσες αφορούσαν συμβάσεις προμηθειών;

38

30

4

13

8

9

10

Πόσες αφορούσαν συμβάσεις υπηρεσιών;

44

24

4

2

1

1

2

9

3

2

1

5

2

2

Πόσες δέχτηκαν την αίτηση;

21

22

1

5

3

6

12

3

0

Πόσες απέρριψαν την αίτηση;

67

32

9

3

10

8

16

9

14

1

6

Πόσες αποφάσεις επί αιτήσεων της περίπτωσης ζ' εκδόθηκαν κατά το Α' Τρίμηνο
του έτους 2020;

40

21

Πόσες δέχτηκαν την αίτηση;

13

6

Πόσες απέρριψαν την αίτηση;

25

15

Πόσες αποφάσεις επί αιτήσεων της περίπτωσης ζ' εκδόθηκαν κατά το Β' Τρίμηνο
του έτους 2020;

8

13

1

3

3

1

1

3

1

0

1

3

1

7

8

0

1

2

2

0

2

12

3

2

0

0

1

1

1

47

23

Πόσες δέχτηκαν την αίτηση;

19

6

Πόσες απέρριψαν την αίτηση;

28

14

2

2

0

1

9

2

1

11

12

Πόσες αιτήσεις αναστολής του άρθρου 52 του π.δ. 18/1989 ασκήθηκαν κατά το
έτος 2019;

27

12

5

8

4

2

8

Πόσες αφορούσαν συμβάσεις προμηθειών;

10

4

2

3

2

0

7

Πόσες αφορούσαν συμβάσεις υπηρεσιών;

17

8

2

3

2

2

0

0

0

1

2

0

0

1

Πόσες αιτήσεις της περίπτωσης ι' ασκήθηκαν κατά το Α' Τρίμηνο του έτους 2020;

4

2

1

0

1

0

5

1

2

Πόσες αιτήσεις της περίπτωσης ι' ασκήθηκαν κατά το Β' Τρίμηνο του έτους 2020;

9

4

1

0

1

1

2

0

1

Πόσες αφορούσαν συμβάσεις έργων;
ια)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΕΦΕΤΕΙΟ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ερωτήσεις

Πόσες αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων του άρθρου 372 του ν.4412/2016 (Α'240)
ασκήθηκαν κατά το έτος 2019;

Πόσες αφορούσαν συμβάσεις έργων;

η)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΕΦΕΤΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΕΦΕΤΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ι
ιγ)

ιε)

ιστ)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΕΦΕΤΕΙΟ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΕΦΕΤΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ερωτήσεις
Πόσες αποφάσεις επί αιτήσεων αναστολής του άρθρου 52 του π.δ. 18/1989
εκδόθηκαν κατά το έτος 2019;

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΕΦΕΤΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

Απαντήσεις

60

14

5

10

4

2

8

Πόσες αφορούσαν συμβάσεις προμηθειών;

7

4

2

2

1

0

7

Πόσες αφορούσαν συμβάσεις υπηρεσιών;

53

9

2

2

3

2

0

0

1

1

1

0

0

1

Πόσες δέχτηκαν την αίτηση;

13

11

0

4

2

0

3

0

3

Πόσες απέρριψαν την αίτηση;

45

7

5

6

3

4

8

2

4

Πόσες αφορούσαν συμβάσεις έργων;

ιδ)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΕΦΕΤΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Πόσες αποφάσεις εκδόθηκαν κατά το Α' Τρίμηνο του έτους 2020 επί αιτήσεων της
περίπτωσης ι';

10

11

5

2

1

0

2

0

2

1

0

Πόσες δέχτηκαν την αίτηση;

1

2

0

0

2

0

1

0

0

Πόσες απέρριψαν την αίτηση;

4

0

1

0

0

0

1

1

0

1

0

0

0

0

Πόσες αποφάσεις εκδόθηκαν κατά το Β' Τρίμηνο του έτους 2020 επί αιτήσεων της
περίπτωσης ι';

2

2

1

0

1

0

Πόσες δέχτηκαν την αίτηση;

0

1

0

0

0

0

Πόσες απέρριψαν την αίτηση;

2

1

1

0

1

0

1

0

0

5

4

Πόσες αιτήσεις υπεβλήθησαν κατά το έτος 2019 για έκδοση προσωρινής διαταγής;

14

46

4

8

3

1

5

Πόσες αφορούσαν συμβάσεις προμηθειών;

8

23

2

3

2

0

4

Πόσες αφορούσαν συμβάσεις υπηρεσιών;

5

20

1

3

1

1

0

Πόσες αφορούσαν συμβάσεις έργων;

1

2

1

2

0

0

1

ιζ)

Πόσες από τις αιτήσεις της περίπτωσης ιστ' έγιναν δεκτές;

8

5

0

4

3

0

2

0

2

ιη)

Πόσες από τις αιτήσεις της περίπτωσης ιστ' απερρίφθησαν;

6

1

4

1

5

3

2

1

3

ιθ)

Πόσα αιτήματα για έκδοση προσωρινής διαταγής υπεβλήθησαν κατά το Α'
Τρίμηνο του έτους 2020;

5

12

1

2

0

0

4

0

0

κ)

Πόσα αιτήματα της περίπτωσης ιθ' έγιναν δεκτά;

4

1

0

2

0

0

1

0

0

κα)

Πόσα αιτήματα της περίπτωσης ιθ' απερρίφθησαν;

1

1

0

0

0

3

0

0

κβ)

Πόσα αιτήματα της περίπτωσης ιθ' υπεβλήθησαν κατά το Β' Τρίμηνο του έτος
2020;

25

1

1

2

0

1

0

2

κγ)

Πόσα αιτήματα της περίπτωσης κβ' έγιναν δεκτά;

19

1

1

0

0

1

0

0

κδ)

Πόσα αιτήματα της περίπτωσης κβ' απερρίφθησαν;

2

0

0

2

0

0

2
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Πίνακας 9. Στατιστικά στοιχεία των Διοικητικών Δικαστηρίων επί αιτήσεων ακυρώσεως κατά αποφάσεων Α.Ε.Π.Π. για τα έτη 2019 και 2020 (Πηγή: Γενική Επιτροπεία της
Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων)
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΕΦΕΤΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ
ΙΙ

Α)
Β)
Γ)
Δ)

Ε)
ΣΤ)
Ζ)
Η)

Θ)
Ι)
ΙΑ)
ΙΒ)

Ερωτήσεις
Κατά το έτος 2019 πόσες αιτήσεις ακυρώσεως
ασκήθηκαν κατά αποφάσεων της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ);
Πόσες αποφάσεις εκδόθηκαν κατά το έτος 2019
επί αιτήσεων ακυρώσεως της περίπτωσης Α';
Με πόσες από τις αποφάσεις αυτές έγιναν δεκτές
οι αιτήσεις ακυρώσεως;
Με πόσες αποφάσεις απερρίφθησαν οι αιτήσεις
ακυρώσεως;
Κατά το Α' Τρίμηνο του έτους 2020 πόσες αιτήσεις
ακυρώσεως ασκήθηκαν κατά αποφάσεων της
ΑΕΠΠ;
Πόσες αποφάσεις εκδόθηκαν κατά το Τρίμηνο
αυτό επί αιτήσεων ακυρώσεως της περίπτωσης Ε;
Με πόσες αποφάσεις έγιναν δεκτές οι αιτήσεις
ακυρώσεως;
Με πόσες αποφάσεις απερρίφθησαν οι αιτήσεις
ακυρώσεως;
Κατά το Β' Τρίμηνο του έτους 2020 πόσες αιτήσεις
ακυρώσεως ασκήθησαν κατά αποφάσεων της
ΑΕΠΠ;
Πόσες αποφάσεις εκδόθησαν κατά το Τρίμηνο
αυτό επί αιτήσεων ακυρώσεως της περίπτωσης Θ;
Με πόσες αποφάσεις έγιναν δεκτές οι αιτήσεις
ακυρώσεως;
Με πόσες αποφάσεις απερρίφθησαν οι αιτήσεις
ακυρώσεως;
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΕΦΕΤΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΕΦΕΤΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΕΦΕΤΕΙΟ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΕΦΕΤΕΙΟ
ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΕΦΕΤΕΙΟ
ΠΑΤΡΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΕΦΕΤΕΙΟ
ΠΕΙΡΑΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΕΦΕΤΕΙΟ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΕΦΕΤΕΙΟ
ΧΑΝΙΩΝ

Απαντήσεις

43

33

2

7

1

9

10

56

2

0

1

3

7

1

0

2

17

1

13

6

0

10

0

2

6

2

0

4

1

1

0

2

0

0

0

0

2

1

6

3

3

1

0

0

0

1

4

0

0

2

0

0

1

0

0

0

2

0

0

3

0

0

13

6

0

1

1

0

0

0

10

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0
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5
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60

50

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ
ΠΑΤΡΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ
ΠΕΙΡΑΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ
ΧΑΝΙΩΝ

40

30

20

10

0
Α)

Β)

Γ)

Δ)

Ε)

ΣΤ)

Ζ)

Η)

Θ)

Ι)

ΙΑ)

ΙΒ)

Εικόνα 14. Γράφημα στατιστικών στοιχείων (Πίνακα 9) των Διοικητικών Δικαστηρίων επί αιτήσεων ακυρώσεως κατά αποφάσεων Α.Ε.Π.Π. για τα έτη 2019 και 2020
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1.3.2.4. Συμμετοχή σε workshop της Παγκόσμιας Τράπεζας World Bank
Η Αρχή στο πλαίσιο βελτίωσης της κατάταξης της χώρας μας στο DOINGBUSINESS
REPORT συμμετείχε στο σχετικό workshop (10/2/2020) που διοργάνωσε η Γενική
Γραμματεία Συντονισμού Οικονομικών και Αναπτυξιακών Πολιτικών με την Παγκόσμια
Τράπεζα. Σε συνέχεια του workshop εστάλησαν στοιχεία του συστήματος δημοσίων
συμβάσεων της χώρας μας στην Παγκόσμια Τράπεζα.

1.3.2.5. Συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD)
Η Αρχή συνεργάστηκε με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης
για την ανάπτυξη ενός «Έξυπνου Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», προκειμένου να
υπερκεραστούν προβλήματα που σχετίζονται με την αδυναμία υποστήριξης των
υπαρχόντων πληροφοριακών συστημάτων δημοσίων συμβάσεων για διαδικτυακή συλλογή
και διαχείριση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο από όλα τα συστήματα. Επιπλέον, το
μητρώο στοχεύει στη βελτίωση της παρακολούθησης της διαδικασίας δημοσίων
συμβάσεων.

1.3.2.6. Συνεργασία με Ο.Ο.Σ.Α. – Reinforcement of the Greek Public Procurement System
Τον Φεβρουάριο του 2019, με την υπ’ αριθμ. 27/02/2019 C(2019) 1542 Απόφαση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εγκρίθηκε η χρηματοδότηση από την Υπηρεσία Στήριξης
Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (SRSS), έργου με τίτλο
“Reinforcement of the Greek Public Procurement System”. Ανάδοχος του εν λόγω έργου
είναι ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), και αποκλειστικός
δικαιούχος η Αρχή. Μέσω του έργου αυτού υλοποιούνται δύο από τις δράσεις της Εθνικής
Στρατηγικής Δημοσίων Συμβάσεων (βλ. ανωτέρω), αποκλειστικής αρμοδιότητας της Αρχής,
και συγκεκριμένα: (1) η ανάπτυξη δεικτών για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας του
συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων και (2) η ανάπτυξη κατάλληλης μεθοδολογίας εποπτείας
και αξιολόγησης των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων. Η υπογραφή της σύμβασης
ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2019. Η συνεργασία αυτή, υπό τον γενικό τίτλο «Ενδυνάμωση
του συστήματος των Δημοσίων Συμβάσεων στην Ελλάδα», στοχεύει στην ανάπτυξη
μεθοδολογικού πλαισίου και εργαλείων για την αξιολόγηση και αποτίμηση της
αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του συστήματος των Δημοσίων Συμβάσεων
στη χώρα μας.
Το έργο αποτελείται από τρία διακριτά στοιχεία, και δη:
α) την εφαρμογή της μεθοδολογίας MAPS (“Methodology for assessing procurement
systems – MAPS”), που έχει αναπτυχθεί από τον Ο.Ο.Σ.Α., προκειμένου να μετρηθεί η
αποτελεσματικότητα του συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων στην Ελλάδα,
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Εικόνα 15. The MAPS Analytical Framework
β) την προσαρμογή της μεθόδου MAPS στις ιδιαιτερότητες του ελληνικού
συστήματος δημοσίων συμβάσεων, όπως πχ είδος και ποιότητα διαθέσιμων στοιχείων για
την αξιολόγηση των δεικτών, τρόπος συλλογής στοιχείων, χρήση εναλλακτικών δεικτών,
ώστε να αναπτυχθεί μεθοδολογία παρακολούθησης του συστήματος δημοσίων συμβάσεων
μέσω δεικτών (“Framework for Monitoring”), και
γ) την οργάνωση και απλούστευση των διαδικασιών ελέγχου (“Streamlining of audit
and control”).
Εκ των τριών στοιχείων έχει ήδη αρχίσει να υλοποιείται το πρώτο, στο πλαίσιο
στενής συνεργασίας του Ο.Ο.Σ.Α. και της Διεύθυνσης Συντονισμού της Αρχής. Ειδικότερα, το
πρώτο στοιχείο (MAPS), απαρτίζεται από τέσσερις (4) διακριτούς πυλώνες, που αφορούν
στη συλλογή και επεξεργασία συγκεκριμένων στοιχείων, ώστε να καταστεί δυνατή η
χαρτογράφηση και η αξιολόγηση του συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων. Οι πυλώνες αυτοί
είναι: (1) Νομικό και Κανονιστικό Πλαίσιο (“Legal, Regulatory and Policy Framework”), (2)
Θεσμικό Πλαίσιο και Ικανότητα διαχείρισης (“Institutional framework and management
capacity”), (3) Λειτουργίες και Πρακτικές Αγοράς (“Procurement Operations and Market
Practices”) και (4) Λογοδοσία, Ακεραιότητα και Διαφάνεια του Συστήματος Δημοσίων
Συμβάσεων (“Accountability, Integrity and Transparency of the PP System”). Η διαχείριση
των επιμέρους πυλώνων και η συμπλήρωση των επιμέρους στοιχείων ανά πεδία ανατέθηκε
σε διοικητικές μονάδες της Αρχής, σε συνεργασία με τον Ο.Ο.Σ.Α.
Ειδικότερα, ορίστηκαν ως Συντονιστές για κάθε επιμέρους Πυλώνα δράσης,
προϊστάμενοι υπηρεσιακών μονάδων της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και συγκροτήθηκε αντίστοιχη Ομάδα
Εργασίας με αντικείμενο την υποστήριξη του ανωτέρω έργου του Ο.Ο.Σ.Α. και των
Συντονιστών των Πυλώνων του, με σκοπό τη στενή παρακολούθηση των παραδοτέων και
του χρονοδιαγράμματος του έργου και άμεσες αναφορές στον Πρόεδρο της Αρχής ως
Συντονιστή του Προγράμματος.
Τον Φεβρουάριο του 2020 πραγματοποιήθηκε ευρεία συνάντηση εργασίας, την
οποία οργάνωσε η Αρχή και παρευρέθηκε ειδικό κλιμάκιο από τον Ο.Ο.Σ.Α.. Σκοπός της
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συνάντησης ήταν η διενέργεια συζητήσεων/συνεντεύξεων από τους εκπροσώπους του
Ο.Ο.Σ.Α. επί ειδικά διαμορφωμένου ερωτηματολογίου, το οποίο βασίστηκε στην εφαρμογή
της μεθοδολογίας MAPS για την αξιολόγηση του συστήματος δημοσίων συμβάσεων. Στη
συνάντηση συμμετείχαν πολλοί εμπλεκόμενοι όπως, Ελεγκτικό Συνέδριο, ΣτΕ, Διοικητικό
Εφετείο Αθηνών, Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς, Υπουργείο Δικαιοσύνης, Εθνική Αρχή
Διαφάνειας, Α.Ε.Π.Π., Α.Α.Δ.Ε. Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, Υπουργείο Οικονομικών
Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, Επιτροπή Ανταγωνισμού, Ε.Δ.Ε.Λ., Υπουργείο Ανάπτυξης,
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Υπουργείο Υγείας, Δήμος Αθηναίων, Δήμος Πειραιά,
Δήμος Θεσσαλονίκης, Περιφέρεια Αττικής, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφέρεια
Πελοποννήσου, Υπουργείο Οικονομικών - Γενικό Λογιστήριο (Δ26), ΓΔΔΕ, Υπουργείο
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ΕΚΔΔΑ, ΣΕΒ, ΣΤΕΑΤ, ΣΕΓΜ, ΣΑΤΕ, Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς,
ΚΔΕΟΔ. Στη συνάντηση εργασίας, που διενεργήθηκε από στις 26-28/02/2021, όλοι οι
συμμετέχοντες φορείς μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους για τη λειτουργία του συστήματος
καθώς και προτάσεις σχετικά με τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό του. Οι πληροφορίες
που συλλέχτηκαν από το κλιμάκιο του Ο.Ο.Σ.Α. χρησιμοποιήθηκαν για τη συμπλήρωση της
μήτρας της μεθοδολογίας ανά πυλώνα, και αποτέλεσε αντικείμενο περαιτέρω συνεργασίας
μεταξύ Ο.Ο.Σ.Α. και Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ..
Με την ολοκλήρωση του πρώτου σκέλους (MAPS), η Αρχή θα συνεχίσει να
συνεργάζεται με τον Ο.Ο.Σ.Α. και την ολοκλήρωση και των υπολοίπων στοιχείων του έργου.

1.4. Δράσεις επαγγελματοποίησης του τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων
Στους επιχειρησιακούς στόχους της Διεύθυνσης Συντονισμού προβλέπεται στο
άρθρο 8, παράγραφο 1, στοιχείο (ε) του Οργανισμού και Κανονισμού Λειτουργίας της Αρχής
(άρθρο 53 του ν. 4605/2019), (α) η ανάπτυξη της κατάλληλης αρχιτεκτονικής και πολιτικής
για την επαγγελματοποίηση, και (β) η εν γένει κατάρτιση και πιστοποίηση του προσωπικού
των Αναθετουσών Αρχών και Αναθετόντων Φορέων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες
υπηρεσίες της ΓΓΕ και της ΓΓΥ.
Για τον ανωτέρω σκοπό (α) προβλέφθηκε στη Νέα Εθνική Στρατηγική περιόδου
2021-2025 σχετική οριζόντια δράση. Επιπρόσθετα επισημαίνεται ότι, κατά την διεξαγωγή
του έργου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού πλαισίου
ικανοτήτων για τους επαγγελματίες των δημοσίων συμβάσεων, εξέδωσε με τη συνεργασία
μας ενημερωτικό δελτίο για την επαγγελματοποίηση των δημοσίων συμβάσεων στη χώρα
μας, το οποίο περιλαμβάνεται στην μελέτη σχετικά με την “επαγγελματοποίηση των
δημόσιων
συμβάσεων
στην
Ευρωπαϊκή
Επιτροπή
και
πέραν
αυτής”
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/procurcompeu-study_prof_pp_en.pdf
Αντίστοιχα για την εκπλήρωση του ανωτέρω σκοπού (β) και παρά το γεγονός ότι το
2020 ήταν το πρώτο έτος της πανδημίας Covid -19, που χαρακτηρίστηκε από τις έκτακτες
συνθήκες που προκάλεσε η πανδημία στη χώρα μας, η Διεύθυνση Συντονισμού προετοίμασε
και υπέβαλε πρόταση (στις 16/10/2020) για ένταξη στο νέο κύκλο τεχνικής υποστήριξης TSI
(Technical Support Instrument) 2021 υπό τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού - Προεδρία της
Κυβέρνησης και τη DG REFORM. Η πρόταση με τίτλο “Development of a training program
and certification framework methodology for trainers regarding the public procurement
domain” στόχευε στην επαγγελματοποίηση του τομέα των δημοσίων συμβάσεων μέσω της
δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού και μεθοδολογίας πιστοποίησης για στελέχη που
προορίζονται να δράσουν ως εκπαιδευτές άλλων στελεχών της διοίκησης, σε θέματα
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δημοσίων συμβάσεων. Το εγχείρημα θα στήριζε ο Ο.Ο.Σ.Α., ο οποίος έχει την τεχνογνωσία
και έχει ήδη ολοκληρώσει αντίστοιχες δράσεις σε άλλα Κράτη Μέλη.
Παράλληλα, διοργανώθηκαν εκπαιδευτικές ημερίδες :

Α. Για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των Αναθετουσών Αρχών
 Είτε με φυσική παρουσία:
o διημερίδα στην Αθήνα, στις 30 και 31 Ιανουαρίου 2020, «Δημόσιες συμβάσεις
και Νοσηλευτικά Ιδρύματα» σε συνεργασία με το 401 Γενικό Στρατιωτικό
Νοσοκομείο Αθηνών
o ημερίδα στην Αθήνα στη Σχολή Αξιωματικών Οικονομικού του Γ.Ε.Σ. στις 26
Οκτωβρίου 2020, για την επιμόρφωση των Αξιωματικών Οικονομικού του
Γενικού Επιτελείου Στρατού, σε επίκαιρα αντικείμενα όπως “Εξαιρετικές
ρυθμίσεις Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) για θέματα κορωνοϊού
(Covid-19)”, αλλά και σε άλλα κρίσιμα ζητήματα όπως ο “Ανταγωνιστικός
Διάλογος” και η “Συμφωνίες-Πλαίσιο”
 Είτε μέσω τηλεδιασκέψεων:
o ημερίδα για ζητήματα συμβάσεων και συμπράξεων καινοτομίας, στο πλαίσιο
συνεργασίας με το γραφείο του Υφυπουργού Έρευνας και Τεχνολογίας κ.
Χρίστου Δήμα, και ειδικότερα για την υλοποίηση του εμβληματικού έργου
Θώραξ. Μεταξύ άλλων αναλύθηκαν ζητήματα σχετικά με:
 τις Δημόσιες Συμβάσεις Καινοτομίας
 τις Προεμπορικές Δημόσιες Συμβάσεις μέσα από το παράδειγμα του
Δήμου Λαμιέων και του έργου FABULOS,
 τη Σύμπραξη καινοτομίας ως εργαλείο της Δημόσιας Διοίκησης
 την «Υλοποίηση Συμβάσεων Καινοτομίας μέσα από τις δράσεις του
Κέντρου Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α.).
 και τέλος, εκπρόσωπος της PwC παρουσίασε παραδείγματα
υλοποίησης συμβάσεων καινοτομίας άλλων Κρατών -Μελών
Β. Για την επιμόρφωση των στελεχών της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Στο πλαίσιο της εγκυκλίου 3784/12-7-2019 και της ειδικότερης αναφοράς για
σχεδιασμό προγραμμάτων σε συνεργασία με άλλους φορείς σύμφωνα με τις ανάγκες του
προσωπικού της Αρχής, υλοποιήθηκαν τα κάτωθι σεμινάρια σε συνεργασία με το ΕΚΔΔΑ:
o
o

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: ΕΛΕΓΧΟΣ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟΥΣ
ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (13/01/2020 – 15/01/2020)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ
ΕΣΗΔΗΣ (17/02/2020 – 20/02/2020)
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2. Δράσεις νομοθετικού, ρυθμιστικού, γνωμοδοτικού και συμβουλευτικού
ρόλου της Αρχής
Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Μελετών και Γνωμοδοτήσεων
αναφέρονται (άρθρο 9, παράγραφος 1, του Οργανισμού και Κανονισμού Λειτουργίας της
Αρχής):
α) στην έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών και εγκυκλίων,
β) στην προετοιμασία των ζητημάτων εναρμόνισης του εθνικού με το δίκαιο της
Ένωσης,
γ) στην τεκμηρίωση και την εκπόνηση μελετών για την υποστήριξη θεσμοθέτησης
ρυθμίσεων και λοιπών δράσεων στον τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων,
δ) στη σύνταξη πρότυπων ή υποδειγμάτων εγγράφων σύμβασης,
ε) στην παροχή κάθε είδους συμβουλής ή γνωμοδοτήσεως σύμφωνης ή απλής επί
ερωτημάτων ή διατάξεων σχεδίων νόμων ή κανονιστικών πράξεων που
αφορούν στον τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων.
Κατωτέρω, παρατίθενται αναλυτικώς, οι σχετικές δράσεις της Αρχής.

2.1. Παρακολούθηση νομοθεσίας δημοσίων συμβάσεων
2.1.1.

Παρακολούθηση και τήρηση αρχείων δεδομένων νομοθεσίας δημοσίων συμβάσεων
Στο πλαίσιο της αρμοδιότητας για την τήρηση της Εθνικής Βάσης Δεδομένων
Δημοσίων Συμβάσεων, περιεχόμενο της οποίας αποτελεί η συλλογή και δημοσίευση
πληροφοριών σχετικά με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων
[άρ. 2 περ. ι υποπ. (αα) ν. 4013/2011)], η Αρχή παρακολουθεί, σε μηνιαία βάση, την
νομοθεσία που εκδίδεται σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, τηρώντας αρχεία δεδομένων
νομοθεσίας, στα οποία περιλαμβάνεται ολοκληρωμένη καταγραφή των διατάξεων νόμων,
προεδρικών διαταγμάτων και λοιπών κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης (ΥΑ, Κ.Υ.Α.,
Αποφάσεις Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, καθώς και
των Οδηγιών, Κανονισμών και Αποφάσεων που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ε.Ε. και άπτονται ζητημάτων δημοσίων συμβάσεων. Περαιτέρω, αποστέλλει, στο τέλος
εκάστου ημερολογιακού μήνα, τα σχετικά στοιχεία στο Τμήμα Βάσεων Δεδομένων της
Αρχής, προκειμένου να αναρτηθούν, εν συνεχεία, στην Εθνική Βάση Δεδομένων Δημοσίων
Συμβάσεων.
Τα ως άνω στοιχεία αναρτώνται στην Εθνική Βάση Δεδομένων Δημοσίων
Συμβάσεων που τηρείται στον ιστότοπο https://ppp.eaadhsy.gr/, στην ειδική Ενότητα
«Παρακολούθηση Νομοθεσίας», προκειμένου να παρέχεται ευρεία δημοσιότητα και
πρόσβαση προς κάθε ενδιαφερόμενο, δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, με πολλαπλές
δυνατότητες σύνθετης αναζήτησης και φιλτραρίσματος των αποτελεσμάτων.
Επισημαίνεται ότι η ως άνω διαδικασία και απεικόνιση των στοιχείων στον ενιαίο
πίνακα «Παρακολούθηση Νομοθεσίας» της Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων
Συμβάσεων, αντικατέστησε, κατόπιν σχετικής απόφασης της Αρχής, από τον Οκτώβριο του
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έτους 2019 τα προγενέστερα τριμηνιαία ενημερωτικά δελτία νομοθεσίας, τα οποία
τηρούνταν στην ιστοσελίδα της Αρχής, με σκοπό την ενεργοποίηση πολλαπλών
δυνατοτήτων σύνθετης αναζήτησης των σχετικών νομοθετημάτων, προς διευκόλυνση των
χρηστών.
Η σχετική Ενότητα «Παρακολούθηση Νομοθεσίας» έχει επικαιροποιηθεί και
περιλαμβάνει όλα τα σχετικά νομοθετήματα που δημοσιεύθηκαν έως και τα τέλη
Δεκεμβρίου 2020.

2.1.1.1. Διατάξεις Νόμων και Κανονιστικών Πράξεων που ρυθμίζουν ζητήματα δημοσίων
συμβάσεων έτους 2020
Αναλυτικός πίνακας της Παρακολούθησης Νομοθεσίας δημοσίων συμβάσεων για το
έτος 2020, όπως τηρείται στην Εθνική Βάση Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων,
παρουσιάζεται στο Παράρτημα Β της παρούσας έκθεσης.
Για τις εξαιρετικές ρυθμίσεις – παρεκκλίσεις από την κείμενη νομοθεσία περί
δημοσίων συμβάσεων που περιλήφθηκαν στους ανωτέρω νόμους πρβλ κατωτέρω κεφ. «Η
γνωμοδοτική αρμοδιότητα της Αρχής στο πλαίσιο της εξαιρετικής και έκτακτης
νομοθέτησης».

2.1.1.2. Τροποποιήσεις Ν. 4412/2016
Α. Τροποποιήσεις έτους 2020
Εντός του έτους 2020 έλαβαν χώρα συνολικά πέντε (5) τροποποιήσεις διατάξεων
επιμέρους άρθρων του ν. 4412/2016, οι οποίες συμπεριλήφθηκαν σε πέντε (5)
διαφορετικούς νόμους.
Αναλυτικά, οι ως άνω τροποποιήσεις του νόμου 4412/2016, εμφανίζονται στον
ακόλουθο πίνακα:
Πίνακας 10. Τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 έτους 2020
Α/Α
1

2

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
12.02.2020

11.03.2020

ΝΟΜΟΣ
4663

4674

ΤΙΤΛΟΣ

ΦΕΚ

Ίδρυση,
λειτουργία
και
εκμετάλλευση
αεροδρομίων
επί
υδάτινων επιφανειών,
ρυθμίσεις μεταφορών
και άλλες διατάξεις.

Α’30

Στρατηγική
αναπτυξιακή
προοπτική
των
Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης,

Α’53
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ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ
Άρθρο 55:
«Τροποποίηση …. του
άρθρου 168 του ν.
4412/2016 (Α΄ 147)»
(Στο άρθρο 168 του ν.
4412/2016, όπως ισχύει,
προστίθεται
παράγραφος 4)
Άρθρο 3:
«Ανάθεση
σύναψης,
εποπτείας και επίβλεψης
δημοσίων μελετών και
έργων από ΟΤΑ που δεν
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ρύθμιση ζητημάτων
αρμοδιότητας
Υπουργείου
Εσωτερικών και άλλες
διατάξεις.

3

30.05.2020

4690

διαθέτουν
επάρκεια
ή
προσωπικό»

τεχνική
τεχνικό

(Στο
τέλος
της
παραγράφου
2
του
άρθρου
44
του
ν. 4412/2016
προστίθενται εδάφια)

Κύρωση: α) της από
13.4.2020
Π.Ν.Π.
«Μέτρα
για
την
αντιμετώπιση
των
συνεχιζόμενων
συνεπειών
της
πανδημίας
του
κορωνοϊού COVID-19
και
άλλες
κατεπείγουσες
διατάξεις» (A΄ 84) και
β) της από 1.5.2020
Π.Ν.Π.
«Περαιτέρω
μέτρα
για
την
αντιμετώπιση
των
συνεχιζόμενων
συνεπειών
της
πανδημίας
του
κορωνοϊού COVID-19
και την επάνοδο στην
κοινωνική
και
οικονομική
κανονικότητα» (Α΄ 90)
και άλλες διατάξεις.

Α’104

Άρθρο 66:
«Ρυθμίσεις
περί
αποφαινομένων
οργάνων
δημοσίων
συμβάσεων έργων και
μελετών»
(Αντικαθίσταται η παρ. 3
του άρθρου 180 του ν.
4412/2016)

4

27.10.2020

4738

Ρύθμιση οφειλών και
παροχή
δεύτερης
ευκαιρίας και άλλες
διατάξεις.

Α’207

Άρθρο
267
«Αποκλεισμός
οικονομικών
φορέων
από
διαδικασία
ανάθεσης
δημόσιας
σύμβασης
λόγω
αθέτησης φορολογικών
και
ασφαλιστικών
υποχρεώσεων
Τροποποίηση της παρ. 2
και προσθήκη παρ. 2Α
στο άρθρο 73 του ν.
4412/2016»

5

23.12.2020

4764

Ρυθμίσεις για την
προστασία
της
δημόσιας υγείας από
τις συνέπειες της
πανδημίας
του
κορωνοϊού COVID-19,
την ενίσχυση των
μέσων
μαζικής
μεταφοράς,
την
επιτάχυνση
της

Α’256

Άρθρο
185:
«Δημοσίευση
διακηρύξεων
στον
περιφερειακό και τοπικό
τύπο - Τροποποίηση του
άρθρου 379 του ν.
4412/2016»
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απονομής
των
συντάξεων,
τη
ρύθμιση
οφειλών
προς
τους
Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
και
άλλες κατεπείγουσες
διατάξεις.

αντικαθίσταται ως εξής:
«12. Η ισχύς της περ. 35,
του δευτέρου εδαφίου
της περ. 68, καθώς και
του τρίτου εδαφίου των
περ. 31, 40, 59 και 82 της
παρ. 1 του άρθρου 377
αρχίζει την 1η.1.2022)

Β. Τροποποιήσεις ν. 4412/2016 ετών 2016-2020
Οι ανωτέρω τροποποιήσεις του ν. 4412/2016, έτους 2020, προστίθενται σε μια
σειρά τροποποιήσεων διατάξεών του από το 2016, έτος δημοσίευσής του, οι οποίες
συνολικά ανέρχονται σε διακόσιες είκοσι δύο (222) και αφορούν εκατόν είκοσι τρία (123)
άρθρα.
Οι συνεχείς τροποποιήσεις καταδεικνύουν τον, σε πολλές περιπτώσεις,
αποσπασματικό χαρακτήρα τους και την έλλειψη επαρκούς επεξεργασίας πριν την
υιοθέτησή τους (ενδεικτικά το άρθρο 49 «επάρκεια προϋπολογισμού, ωριμότητα, μελέτες»
και το άρθρο 73 «λόγοι αποκλεισμού» έχουν ήδη τροποποιηθεί πέντε φορές), ενώ σε μεγάλο
βαθμό είναι απότοκες του εξαιρετικά λεπτομερειακού χαρακτήρα των ρυθμίσεων που
προβλέπονται στις διατάξεις του. Ενδεικτικά τα άρθρα 92 «Περιεχόμενο προσφορών και
αιτήσεων συμμετοχής» και 94 «Περιεχόμενο φακέλου «Τεχνική Προσφορά» έχουν
τροποποιηθεί τρεις (3) φορές, τα άρθρα 100 «Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών και
αιτήσεων συμμετοχής στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και
παροχής γενικών υπηρεσιών» και 200 «Τρόπος πληρωμής – απαιτούμενα δικαιολογητικά
για πληρωμή του αναδόχου» τέσσερις (4) φορές και το άρθρο 221 «Όργανα διενέργειας
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων» πέντε (5) φορές .

Πίνακας 11. Τροποποιήσεις άρθρων του ν. 4412/2016 ετών 2016-2020
ΑΡΘΡΟ

2020

2019

2018

2017

2016

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ

2

-

-

-

-

άρθρο 22
Ν.4441/2016

1

6

-

-

-

άρθρο 11
Ν.4468/2017

-

1

15

-

άρθρο 50 παρ.9
Ν.4635/2019

-

-

-

1

18

-

-

-

άρθρο 107
παρ.1
Ν.4497/2017,

-

1

20

-

-

-

-

22 περ.6
Ν.4441/2016

1

32Α

άρθρο 43 παρ.1
Ν.4605/2019
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33

-

άρθρο 43
Ν.4605/2019

-

-

-

1

34

-

-

-

-

άρθρο 22 περ.78
Ν.4441/2016

1

άρθρο 107
παρ.2
Ν.4497/2017

άρθρο 22 περ.7
Ν.4441/2016

2

37

38

-

άρθρο 43
παρ.3α`
Ν.4605/2019

-

παρ.1 άρθρου
47 Ν.4472/2017

άρθρο 22 περ.8
Ν.4441/2016,

3

39

-

άρθρο 43 παρ.4
Ν.4605/2019

-

-

-

1

41

-

-

-

παρ.2 άρθρου
24 Ν.4472/2017

άρθρο 22
Ν.4441/2016

2

43

-

-

-

-

άρθρο 22
Ν.4441/2016

1

44

άρθρο 3
Ν.4674/2020

άρθρο 79
παρ.8
Ν.4530/2018

2

45
49

άρθρο 22
παρ.2
Ν.4519/2018

άρθρο 22 περ.12
Ν.4441/2016

1

άρθρο 46

5

Ν. 4447/2016
άρθρο 22 περ.13
Ν.4441/2016

άρθρο 57
παρ.3
Ν.4568/2018
άρθρο 107
παρ.3
Ν.4530/2018,
50

άρθρο 81 παρ.1
Ν.4635/2019,

άρθρο 22 περ.14
Ν.4441/2016

2

53

άρθρο Δέκατο
Τέταρτο του
Ν.4612/2019

άρθρο 22 περ.15
Ν.4441/2016

2

άρθρο 22 περ.17
Ν.4441/2016

1

61
66

παρ.2 άρθρου
47 Ν.4472/2017

67

άρθρο 107
παρ.3
Ν.4497/2017

72

άρθρο 43
Ν.4605/2019

άρθρο 120
Ν.4512/2018

άρθρο 107
Ν.4497/2017

1
άρθρο 22 περ.18
Ν.4441/2016

2

4

άρθρο 15
παρ.1
Ν.4541/2018,
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73

παρ.1
άρθρου 267
Ν.
4738/2020

παρ.3 άρθρου
235
Ν.4635/2019

άρθρο 107
Ν.4497/2017

άρθρο 107
Ν.4497/2017

76

άρθρο 119
Ν.4472/2017
-

-

79

παρ.5 άρθρου
235
Ν.4635/2019

79Α

άρθρο 43 παρ.6
Ν.4605/2019,

-

άρθρο 56 περ.1
Ν.4609/2019
80

5

άρθρο 22 περ.19
Ν.4441/2016

2

άρθρο 39 παρ.1
Ν.4488/2017,

74

77

άρθρο 22 περ.83
Ν.4441/2016

άρθρο 43
Ν.4605/2019

άρθρο 119
παρ.5
Ν.4472/2017

1
άρθρο 22 περ.20
Ν.4441/2016

2

άρθρο 22 περ.84
Ν.4441/2016

2

παρ.13 άρθρου
107
Ν.4497/2017

3

άρθρο 39 παρ.2
Ν.4488/2017,

3

άρθρο 107
Ν.4497/2017
86

άρθρο 33
παρ.1α
Ν.4608/2019
άρθρο 107
παρ.16
Ν.4497/2017,

91

92

43 παρ.8α`
Ν.4605/2019
άρθρο 56 περ.4
Ν.4609/2019

93

(άρθρο 22 περ.85
Ν.4441/2016

2

άρθρο 22 περ.21
Ν.4441/2016

2

άρθρο 107
παρ.17
Ν.4497/2017

3

άρθρο 22 περ.86
Ν.4441/2016

2

άρθρο 46 του Ν.
4447/2016
94

άρθρο 43 παρ.9
Ν.4605/2019

άρθρο 22 περ.23
Ν.4441/2016

3

άρθρο 56 περ.5
Ν.4609/2019
95

άρθρο 33
Ν.4608/2019

97

άρθρο 33 παρ.3
Ν.4608/2019

99
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1
άρθρο 22 περ.24
Ν.4441/2016

2

άρθρο 22
Ν.4441/2016

1
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100

άρθρο 33
παρ.4α
Ν.4608/2019

άρθρο 107
παρ.18
Ν.4497/2017

22 περ.27
Ν.4441/2016

4

άρθρο 43
παρ.10α` Κ β
Ν.4605/2019
101

άρθρο 43
παρ.11
Ν.4605/2019

103

άρθρο 43 παρ.
12
Ν.4605/2019

1

άρθρο 107
Ν.4497/2017

104

άρθρο 22 περ.28
Ν.4441/2016

άρθρο 107
παρ.24
Ν.4497/2017
άρθρο 107
Ν.4497/2017

3

1

105

άρθρο 43 παρ.
13 Ν.4605/2019

107

άρθρο 43 παρ.
14
Ν.4605/2019

1

109Α

άρθρο 43 παρ.
15
Ν.4605/2019

1

110

άρθρο 22 περ.30
Ν.4441/2016

111

άρθρο 43 παρ.
16
Ν.4605/2019

117

άρθρο 43 παρ.
17
Ν.4605/2019

118

119

άρθρο 22 περ.29
Ν.4441/2016

3

1
1

παρ.3 άρθρου
47
Ν.4472/2017
άρθρο 79
παρ.9
Ν.4530/2018

παρ.7 άρθρου
140
Ν.4635/2019

παρ.4 άρθρου
47
Ν.4472/2017

2

άρθρο 22 περ. 31
Ν.4441/2016

άρθρο 107
παρ.28
Ν.4497/2017

3

3

παρ.18α άρθρο
43
Ν.4605/2019

120

παρ.5 άρθρου
47

άρθρο 22 περ.32
Ν.4441/2016

2

Ν.4472/2017
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121

άρθρο 43 παρ.
19
Ν.4605/2019

122

127

άρθρο 43
Ν.4605/2019

128

άρθρο 47
Ν.4472/2017

2

παρ.7 άρθρου
47
Ν.4472/2017

1

άρθρο 107
Ν.4497/2017

άρθρο 22 περ. 33
Ν.4441/2016

άρθρο 57
Ν.4568/2018

130

3
1

άρθρο 22
Ν.4496/2017
άρθρο 43 παρ.
21 Ν.4605/2019

1
άρθρο 22 περ.34
Ν.4441/2016

2

134

άρθρο 22 περ.35
Ν.4441/2016

1

153

άρθρο 22 περ.36
Ν.4441/2016

1

156

άρθρο 22 περ.37
Ν.4441/2016

1

132

168

άρθρο 55
παρ.2 Ν.
4663/2020

1

174

άρθρο 20
Ν.4491/2017

1

175

άρθρο 21
Ν.4491/2017

1

119 περ.21
Ν.4622/2019

179
180

1

άρθρο 66
Ν.4690/2020

187
άρθρο 22
Ν.4491/2017

198
200

άρθρο 43
Ν.4605/2019

άρθρο 120
Ν.4512/2018

άρθρο 22
Ν.4441/2016

2

άρθρο 46 του Ν.
4447/2016

1

22 περ.42
Ν.4441/2016

2

άρθρο 107
Ν.4497/2017

4

άρθρο 107
Ν.4497/2017

2

άρθρο 140
Ν.4635/2019
205

άρθρο 43 παρ.
23 Ν.4605/2019

205Α

άρθρο 43 παρ.
24α΄
Ν.4605/2019

2

άρθρο 56 περ.6
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Ν.4609/2019
215

άρθρο 33
Ν.4608/2019

216

άρθρο 33 παρ.6
Ν.4608/2019

1

218

άρθρο 43 παρ.
25 Ν.4605/2019

1

219

άρθρο 43 παρ.
26 Ν.4605/2019

1

221

άρθρο 43
Ν.4605/2019
άρθρο 33
Ν.4608/2019

221Α

22 περ.47
Ν.4441/2016

άρθρο 79
παρ.10
Ν.4530/2018

άρθρο 107
Ν.4497/2017

άρθρο 22
Ν.4441/2016

2

5

άρθρο 107
Ν.4530/2018

43 παρ. 28
Ν.4605/2019

2

άρθρο 56 περ.7
Ν.4609/2019
252

άρθρο 38
Ν.4643/2019

1

256

άρθρο 22
Ν.4441/2016
παρ.40 άρθρου
107
Ν.4497/2017

258

1
1

259

άρθρο 22 περ.53
Ν.4441/2016

1

269

άρθρο 22 περ.55
Ν.4441/2016

1

269Α

παρ. 30 άρθρου
43
Ν.4605/2019

1

270

παρ.31α
άρθρου 43
Ν.4605/2019

1

273

παρ.32 άρθρου
43 Ν.4605/2019

1

296

παρ.8 άρθρου
47 Ν.4472/2017

1

297

παρ.42 άρθρου
107
.Ν.4497/2017

1

299
302

άρθρο 22 περ.57
Ν.4441/2016
άρθρο 43
Ν.4605/2019,

άρθρο 120
Ν.4512/2018
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άρθρου 107
Ν.4497/2017

1
5
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άρθρο 56 περ.8
Ν.4609/2019

άρθρο 15
παρ.2
Ν.4541/2018
παρ.45 άρθρου
107
Ν.4497/2017

305

2

άρθρο 39 παρ.3
Ν.4488/2017
306

παρ.46 άρθρου
107
Ν.4497/2017

1

άρθρο 22 περ.58
Ν.4441/2016

308

1

315

παρ.33 άρθρου
43 Ν.4605/2019

1

316

άρθρο 43
Ν.4605/2019

1

320A

παρ.37 άρθρου
43 Ν.4605/2019

1

321

άρθρο 22 περ.60
Ν.4441/2016

1

323

άρθρο 22 περ.61
Ν.4441/2016

1

327

άρθρο 56 περ.9
Ν.4609/2019

328
329

2

παρ. 10 άρθρου
47 Ν.4472/2017

1

άρθρο 140
Ν.4635/2019

330

331

παρ. 9 άρθρου
47 Ν.4472/2017

παρ.38 άρθρου
43
Ν.4605/2019

1
παρ. 11 άρθρου
47
Ν.4472/2017

1

παρ.47 άρθρου
107
Ν.4497/2017

3

παρ. 12 άρθρου
47 Ν.4472/2017
332
333Α

παρ. 13 άρθρου
47 Ν.4472/2017

1

παρ.39 άρθρου
43 Ν.4605/2019

1
άρθρο 22 περ.76
Ν.4441/2016

334
335

άρθρο 39 παρ.4
Ν.4488/2017
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336
337

άρθρο 22 περ.62
Ν.4441/2016
παρ.40 άρθρου
43 Ν.4605/2019

340
344

1
1

άρθρου 107
Ν.4497/2017
άρθρο 33
Ν.4608/2019

άρθρο 22 περ.63
Ν.4441/2016

2
1

346

παρ.49 άρθρου
107
Ν.4497/2017

1

348

άρθρο 49 παρ.2
Ν.4456/2017

4

άρθρο 61 παρ.1
Ν.4472/2017
άρθρο 87 παρ.2
Ν.4478/2017
άρθρο 53
Ν.4509/2017
349

άρθρο 54
Ν.4465/2017

1

350

άρθρο 61 παρ.2
Ν.4472/2017

2

άρθρο 43 παρ.1
N.4487/2017
357

άρθρο 43 παρ.2
Ν.4487/2017

1

358

άρθρο 53
Ν.4509/2017

1

362

άρθρο 49 παρ.3
Ν.4456/2017

1

364

άρθρου 43
Ν.4605/2019

365

παρ.42 άρθρου
43 Ν.4605/2019

367

παρ.43 άρθρου
43 Ν.4605/2019

369
372

παρ.45 άρθρου
43 Ν.4605/2019

1
άρθρο 49
Ν.4456/2017

2
1

άρθρο 43 παρ.3
Ν. 4487/2017

1

άρθρο 87 παρ.2
Ν.4478/2017

3

άρθρο 27
Ν.4491/2017
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376

παρ.46α
άρθρου 43
Ν.4605/2019

377

παρ.47 άρθρου
43 Ν.4605/2019

άρθρο 23
Ν.4491/2017

άρθρο 185
Ν.4764/2020

4

άρθρο 46 του Ν.
4447/2016
άρθρο 57
παρ.3
Ν.4568/2018
άρθρο 81
Ν.4582/2018

379

άρθρο 22
Ν.4441/2016

παρ.48 άρθρου
43 Ν.4605/2019

άρθρο 18 Ν.
4469/2017

άρθρο 63 παρ.8
Ν.4430/2016

άρθρο 87 παρ.3
Ν.4478/2017

άρθρο έκτο
Ν.4431/2016

παρ.51 άρθρου
107
Ν.4497/2017

άρθρο 22 περ.66
Ν.4441/2016

άρθρο 54 παρ.2
Ν.4465/2017

άρθρο 22 περ.67
Ν.4441/2016

παρ.17 άρθρου
47

άρθρο 50
Ν.4446/2016

9

9

Ν.4472/2017
άρθρο 87
Ν.4478/2017
άρθρο 43 παρ.4
N.4487/2017
παρ.53 άρθρου
107
Ν.4497/2017

2.1.2.

Παρακολούθηση ειδικής νομοθεσίας για ζητήματα δημοσίων συβάσεων σχετικά με τον
κορωνοϊό COVID-19
Κατά το έτος 2020, στο πλαίσιο της ως άνω αρμοδιότητας για την παρακολούθηση
της νομοθεσίας δημοσίων συμβάσεων, η Αρχή παρακολουθεί, καταγράφει και ενημερώνει
διαρκώς, μέσω σχετικών ανακοινώσεων στην ιστοσελίδα της, ως προς τα ειδικά
νομοθετήματα που εκδόθηκαν κατά το έτος 2020, για τη διαχείριση των δημοσίων
συμβάσεων, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης και της αποτροπής περαιτέρω διασποράς του
κορωνοϊού COVID- 19.
Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκε στην ιστοσελίδα της Αρχής ειδικός κόμβος με τον
τίτλο «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ & COVID-19-ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ», στον οποίο
αναρτήθηκαν, μεταξύ άλλων, συστηματικά διάφορες ανακοινώσεις για την έκδοση ειδικών
εθνικών νομοθετημάτων (Π.Ν.Π., κυρωτικών νόμων, Κ.Υ.Α., Υ.Α. κ.λπ.), καθώς και
ανακοινώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικών με τη διαχείριση δημοσίων συμβάσεων
στο πλαίσιο των έκτακτων και εξαιρετικών συνθηκών που ενέσκηψαν λόγω της πανδημίας
COVID- 19.
Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες ανακοινώσεις, όπως έχουν αναρτηθεί στον
ως άνω ειδικό χώρο της ιστοσελίδας της Αρχής:
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Τίτλος

Ημερομηνία
δημοσίευσης

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗΣ ΤΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΩΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΩΝ Π.Ν.Π. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΙΟΥ
COVID-19 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ

14 Δεκεμβρίου 2020

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 22-08-2020 Π.Ν.Π. / ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

26 Αυγούστου 2020

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΑΣ Π.Ν.Π./ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

18 Αυγούστου 2020

ΕΚΔΟΣΗ ΓΝΩΜΗΣ Α23 ΕΠΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

10 Ιουλίου 2020

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΥ 4690/2020 - ΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟ 13/04/2020 &
01/05/2020 Π.Ν.Π. - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 180 ΤΟΥ Ν.4412/2016

11 Ιουνίου 2020

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Κ.Υ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ
ΧΩΡΑΣ

03 Ιουνίου 2020

ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ
31-05-2020

21 Μαϊου 2020

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΑΣ Π.Ν.Π.- ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

05 Μαϊου 2020

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ν.4684/2020 (Α 86) - ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 30-03-2020 Π.Ν.Π.

28 Απριλίου 2020

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 15-5-2020

28 Απριλίου 2020

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΑΣ Π.Ν.Π. - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΑΡΘΡΟ
41: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

16 Απριλίου 2020

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 24/ 2020 - ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ COVID-19

16 Απριλίου 2020

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 27-4-2020

15 Απριλίου 2020

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ν.4683/2020 (Α 83) - ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 20.3.2020 Π.Ν.Π.

15 Απριλίου 2020

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΩΝ ΤΗΣ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 10-4-2020

08 Απριλίου 2020

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ν.4682/2020 - ΚΥΡΩΣΗ Π.Ν.Π. 25/2/2020, 11/3/2020 ΚΑΙ
14/3/2020 ΜΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ COVID19

08 Απριλίου 2020

ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ
ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 - ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

01 Απριλίου 2020
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ΝΕΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ- ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

01 Απριλίου 2020

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ
ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19

20 Μαρτίου 2020

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ - ΖΗΤΗΜΑΤΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

19 Μαρτίου 2020

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΛΗΨΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΑΪΟΥ COVID-19

13 Μαρτίου 2020

2.2. Αποστολή εγγράφων για νομοθετικές ρυθμίσεις και κανονιστικές πράξεις που
εκδόθηκαν χωρίς την προηγούμενη γνώμη της Αρχής
Η Αρχή και κατά το έτος 2020 (όπως και τα προηγούμενα έτη) διαπίστωσε την
έκδοση και δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως νόμων που περιλαμβάνουν
ρυθμίσεις για ζητήματα δημοσίων συμβάσεων, χωρίς προηγουμένως να έχει υποβληθεί
αίτημα για διατύπωση της κατ’ άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ του ν. 4013/2011 απαιτούμενης
γνώμης της Αρχής.
Ειδικότερα, κατά τη διαδικασία αναζήτησης των προς ψήφιση σχεδίων νόμων στην
ιστοσελίδα της Βουλής, έλαβε γνώση σχεδίων προτεινόμενων διατάξεων, οι οποίες
περιληφθήκαν είτε στο κείμενο σχεδίων νόμων είτε εισήχθησαν στη Βουλή με τη μορφή
τροπολογίας.
Στο πλαίσιο αυτό, η Αρχή απέστειλε προς τα αρμόδια Υπουργεία, τα οποία και
έλαβαν την αντίστοιχη νομοθετική πρωτοβουλία, καθώς και στις αρμόδιες, κατά περίπτωση,
Επιτροπές της Βουλής των Ελλήνων, τα ακόλουθα έγγραφα σχετικά με την αναγκαιότητα
τήρησης της συγκεκριμένης διαδικασίας εκ μέρους τους:




αρ. πρωτ. 4125/30-07-2020 έγγραφο ως προς τις διατάξεις της υπ’ αριθμ.
390/3/09.07.2020 βουλευτικής τροπολογίας με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός Εθνικής
Υπηρεσίας Πληροφοριών και λοιπές διατάξεις», η οποία ψηφίστηκε και
συμπεριλήφθηκε ως άρθρο 27 στον ν. 4704/2020 (133/Α) με τίτλο: «Επιτάχυνση
και απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, ενίσχυση της
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα στις
παραγράφους 3 και 9 του ως άνω άρθρου.
αρ. πρωτ. 4124/30-07-2020 έγγραφο ως προς επιμέρους διατάξεις της υπ’
αριθμ. 394/55/10.07.2020. τροπολογίας, οι οποίες ψηφίστηκαν και
συμπεριλήφθηκαν στα άρθρα 88 και 89 του ν. 4706/2020 (Α’ 136), με τίτλο:
«Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου,
ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του
Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις».

Για την συστηματική κατάθεση στη Βουλή σχεδίων νόμων και τροπολογιών που
αφορούν σε δημόσιες συμβάσεις, χωρίς την προηγούμενη λήψη της θεσμοθετημένης
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Γνώμης της Αρχής, κατά παράβαση του ουσιώδους τύπου που θεσπίζει ο ν. 4013/2011,
αναλυτικότερα στο κεφ. 2.10.3 Γνωμοδοτήσεις σε σχέδια νόμων.

2.3. Δράσεις αναφορικά με το νομοθετικό πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων
2.3.1.

Έκδοση υποδειγμάτων Διακηρύξεων
Στο πλαίσιο της αρμοδιότητας για την έκδοση προτύπων και υποδειγμάτων
εγγράφων σύμβασης, μεταξύ των οποίων και τευχών διακηρύξεων (αρ. 2 παρ. 2 περ. ε του
ν. 4013/2011, αρ. 53 παρ. 5 ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με το αρ. 53 παρ. Α. αρ. 9 του ν.
4605/2019), η Αρχή προέβη στην έκδοση Υποδείγματος Διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας
για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργων άνω των ορίων του ν. 4412/2016
με αξιολόγηση μελέτης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής για την κατασκευή και
λειτουργία Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ).
Το υπόδειγμα εκπονήθηκε σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, κατόπιν εισήγησης της Ομάδας Εργασίας (Ο.Ε.) που συνέστησε ο Πρόεδρος της
Αρχής για τη σύνταξη των όρων του. Στην Ο.Ε. προήδρευσε ο Νομικός Σύμβουλος του
Κράτους στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ενώ συμμετείχαν στελέχη της Αρχής και
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και εξειδικευμένοι εμπειρογνώμονες
νομικοί - δικηγόροι χωρίς αμοιβή.
Για την κατά το δυνατόν αρτιότερη εκπόνηση των όρων του υποδείγματος, η Αρχή
το έθεσε σε διαδικασία δημόσιας ανοικτής διαβούλευσης, μέσω της ιστοσελίδας της
www.eaadhsy.gr. Σε συνέχεια της ως άνω διαδικασίας, λήφθηκαν υπόψη και
ενσωματώθηκαν, στο εν λόγω υπόδειγμα, κατόπιν επεξεργασίας τους, σχόλια που
διατυπώθηκαν κατά τη διαδικασία διαβούλευσης.

2.4. Συμβουλευτική υποστήριξη της Αρχής προς τη Διοίκηση, τις αναθέτουσες αρχές και
αναθέτοντες φορείς
2.4.1.

Διαχείριση εισερχόμενων ερωτημάτων
Τα ερωτήματα των Αναθετουσών Αρχών/ Αναθετόντων Φορέων και των
οικονομικών φορέων που υποβάλλονται στην Αρχή, αποτελούν μία από τις σημαντικότερες
πηγές πληροφόρησης για τα προβλήματα εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας και τον
εντοπισμό τυχόν συστημικών ζητημάτων.
Ειδικότερα, η Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη τα υποβληθέντα προς αυτήν έγγραφα
ερωτήματα, καθώς και τους προβληματισμούς που αναπτύσσονται σε αυτά, προβαίνει στην
εξέταση των ζητημάτων που παρουσιάζουν μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης, αλλά και
ειδικότερο νομικό ενδιαφέρον και τα οποία χρήζουν σχετικής ερμηνείας.
Οι συμβουλευτικές αρμοδιότητές της και οι σχετικές δράσεις της επικεντρώνονται
στην υποστήριξη των Αναθετουσών Αρχών, των Αναθετόντων Φορέων και των οικονομικών
φορέων, μέσω γενικών οδηγιών και κατευθύνσεων, προς τον σκοπό εξασφάλισης ενιαίας
και ομοιόμορφης εφαρμογής του νόμου, αποφυγής αντιφατικών ερμηνειών και άρσης
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αμφισβητήσεων που τυχόν προκύπτουν από τη γραμματική διατύπωση συγκεκριμένης
διάταξης σχετικά με δημόσιες συμβάσεις.
Στο ανωτέρω πλαίσιο, η ως άνω συμβουλευτική αρμοδιότητα δεν περιλαμβάνει:
α) εκτίμηση συγκεκριμένων πραγματικών περιστατικών ή επιλογή των
εφαρμοστέων κανόνων δικαίου και υπαγωγή των πραγματικών περιστατικών σε αυτούς,
ιδίως στο πλαίσιο εκκρεμών διαγωνιστικών διαδικασιών, αρμοδιότητα που ανήκει
αποκλειστικά στους ανωτέρω φορείς και τα αρμόδια συλλογικά όργανα,
β) επίλυση εσωτερικών διαφωνιών μεταξύ των οργανικών μονάδων των
Αναθετουσών Αρχών, ιδίως για θέματα αρμοδιότητας βάσει των οργανωτικών τους
διατάξεων.
Αντίθετα, η Αρχή επεξεργάζεται ερωτήματα από τα οποία προκύπτει με σαφήνεια
εάν έχουν όντως προκύψει αποκλίσεις και δυσχέρειες τέτοιου βαθμού κατά την εφαρμογή
των ερμηνευμένων διατάξεων, ώστε να καθιστούν αναγκαία την παρέμβασή της,
προκειμένου να δοθεί λύση σε ένα υπαρκτό νομικό πρόβλημα1.
Κατά συνέπεια, από την επεξεργασία και κατηγοριοποίηση των ζητημάτων αυτών,
προκρίνεται, κατά περίπτωση, και, βάσει των οριζομένων στο άρθρο 2 του ν. 4013/2011
αρμοδιοτήτων της, ο προσφορότερος τρόπος ενημέρωσης των Αναθετουσών Αρχών/
Αναθετόντων Φορέων, αλλά και των οικονομικών φορέων, προς τον σκοπό αρωγής του
έργου τους με την:


Έκδοση Κατευθυντήριων Οδηγιών ή/και Τεχνικών Οδηγιών



Έκδοση Συμβουλών



Διαρκή ενημέρωση σχετικά με τον ν.4412/2016 και τις τροποποιήσεις του, όπως
και για τις κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του ως
άνω νόμου



Έκδοση και διαρκή επικαιροποίηση Προτύπων Τευχών και Υποδειγμάτων
Διακηρύξεων



Ανάρτηση, στον ιστότοπο της Αρχής, οριζόντιων διευκρινιστικών εγγράφων και
οδηγιών για επίκαιρα θέματα που αντιμετωπίζουν οι αναθέτουσες αρχές



Υποβολή προτάσεων προς τα αρμόδια και έχοντα τη νομοθετική πρωτοβουλία
Υπουργεία, προς τον σκοπό βελτίωσης των ρυθμίσεων που αφορούν στον τομέα
των Δημόσιων Συμβάσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, η Αρχή κλήθηκε να διαχειριστεί κατά το έτος 2020 πλήθος
ερωτημάτων (συνολικού αριθμού 440, στην πλειονότητά τους μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου) που αφορούσαν στην ανάθεση και διαχείριση δημοσίων συμβάσεων, στα
οποία απάντησε (ad hoc) είτε τηλεφωνικά, είτε εγγράφως (συνολικός αριθμός εγγράφων
121, συμπεριλαμβανομένων απαντήσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), είτε

1

Βλ. αναλυτικά Αριθμ. 770/4.02.2021 διευκρινιστικό έγγραφο (ΑΔΑ: ΩΓΑΩΟΞΤΒ-ΓΧΘ) με θέμα:
Υποστήριξη Αναθετουσών Αρχών / Αναθετόντων Φορέων και οικονομικών φορέων κατά τη διαδικασία
ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων.
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(οριζόντια) με την έκδοση Συμβουλών, Διευκρινιστικών Εγγράφων και Κατευθυντήριων
Οδηγιών. Στην πλειοψηφία τους τα ερωτήματα αυτά ήταν άτυπα και προήλθαν κυρίως από:




στελέχη τμημάτων προμηθειών, τεχνικών και οικονομικών υπηρεσιών,
επιφορτισμένων με τη διεκπεραίωση καθηκόντων που προκύπτουν από τις
αρμοδιότητες αυτών των Υπηρεσιών σε σχέση με τον προγραμματισμό,
σχεδιασμό,
προετοιμασία,
δημοσιότητα,
αξιολόγηση,
διαχείριση,
παρακολούθηση, και έλεγχο δημοσίων συμβάσεων ή/και
μέλη συλλογικών οργάνων (επιτροπών αξιολόγησης προσφορών και
παρακολούθησης-παραλαβής).

Η διαπίστωση αυτή, σε συνδυασμό και με την περαιτέρω επεξεργασία του
περιεχομένου τους, αναδεικνύει, όπως και κατά τα προηγούμενα έτη, τις διαρκείς ανάγκες
της επαρκούς στελέχωσης των Αναθετουσών Αρχών και Αναθετόντων Φορέων με
εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, όπως και του εφοδιασμού τους με τα κατάλληλα
εργαλεία (για παράδειγμα ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις, κατευθυντήριες γραμμές,
εγχειρίδια, πρότυπα και εργαλεία συνεργασίας, με αντίστοιχη κατάρτιση, στήριξη και
εμπειρογνωμοσύνη, συγκέντρωση των γνώσεων και ανταλλαγή ορθών πρακτικών), ώστε να
ενεργούν αποτελεσματικά και να αξιοποιούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους πόρους
για κάθε σύμβαση.

Από άποψη περιεχομένου, τα ερωτήματα που υποβλήθηκαν εντός του έτους στην
Αρχή και έτυχαν στατιστικής επεξεργασίας, κατηγοριοποιούνται ως εξής:
α. Ως προς το αντικείμενο-κατηγορία της σύμβασης:






ποσοστό 45,64% αφορά σε προμήθειες
ποσοστό 22,19% σε έργα
ποσοστό 22,70% σε υπηρεσίες
ποσοστό 3,99% σε μελέτες και συναφείς τεχνικές και λοιπές επιστημονικές
υπηρεσίες
ποσοστό 0,75% σε μεικτή σύμβαση
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Εικόνα 16. Ποσοστό ερωτημάτων ανά κατηγορία σύμβασης

β. Ως προς το εφαρμοστέο πλαίσιο (Βιβλίο Ι ή Βιβλίο ΙΙ του ν. 4412/2016):




ποσοστό 91,52% αφορά σε συμβάσεις του Βιβλίου Ι
ποσοστό 3,99 % σε συμβάσεις του Βιβλίου ΙΙ
ενώ ποσοστό 0,75% σε ζητήματα έννομης προστασίας κατά το στάδιο ανάθεσης
της σύμβασης (Βιβλίο IV)

Εικόνα 17. Ποσοστό ερωτημάτων ανά εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο
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γ. Ως προς τη θεματική ενότητα του ερωτήματος:










ποσοστό 21,93% αφορά σε θέματα επιλογής της κατάλληλης διαδικασίας
ανάθεσης σύμβασης
ποσοστό 8,67% σε θέματα προετοιμασίας και σχεδιασμού
ποσοστό 7,65% σε θέματα σύνθεσης, συγκρότησης και λειτουργίας συλλογικών
οργάνων
ποσοστό 6,37% σε θέματα κατακύρωσης της σύμβασης και αξιολόγησης
αποδεικτικών μέσων
ποσοστό 20,15% σε θέματα υποβολής και αξιολόγησης προσφορών
ποσοστό 6,12% σε θέματα τροποποίησης συμβάσεων
ποσοστό 6,9% σε άλλα ζητήματα παρακολούθησης και διαχείρισης σύμβασης
ποσοστό 6,63% σε ζητήματα των κανόνων δημοσιότητας των σχετικών
προκηρύξεων και καταχώρισης στο ΚΗΜΔΗΣ
μικρότερο ποσοστό ερωτημάτων αφορά σε συμβάσεις κοινωνικής αναφοράς,
καθώς και συμβάσεις που εξαιρούνται από το ρυθμιστικό πεδίο του ν.
4412/2016 συμβάσεις κ.α.

2.4.2.

Κατευθυντήριες Οδηγίες
Στο πλαίσιο της αρμοδιότητας του Τμήματος Μελετών της Αρχής για τη σύνταξη
σχεδίων κατευθυντήριων οδηγιών, το Τμήμα Μελετών συνέταξε σχέδια Κατευθυντήριων
Οδηγιών, οι οποίες εγκρίθηκαν, εν συνεχεία, με αποφάσεις της Αρχής, στο πλαίσιο της
αρμοδιότητας της τελευταίας να εκδίδει Κατευθυντήριες Οδηγίες προς τους αρμόδιους
δημόσιους φορείς και τις αναθέτουσες αρχές, καθώς και τους οικονομικούς φορείς, σχετικά
με ζητήματα δημοσίων συμβάσεων που αφορούν ιδίως στην ερμηνεία της σχετικής εθνικής
και ενωσιακής νομοθεσίας (αρ. 2 παρ. 2 περ. δ΄ ν. 4013/2011).
Ειδικότερα, κατά το έτος 2020, συντάχθηκαν και εκδόθηκαν οι εξής Κατευθυντήριες
Οδηγίες:
1. Κατευθυντήρια Οδηγία 24, όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 1/2020 Απόφαση της
Αρχής, με θέμα “Ειδικά ζητήματα ανάθεσης και διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων,
στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης του ιού COVID-19, καθώς
και των μέτρων για την αποτροπή της διασποράς του”(ΑΔΑ: ΨΟΗ0ΟΞΤΒ-ΦΔ).
2. Κατευθυντήρια Οδηγία 25 , όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 2/2020 Απόφαση της
Αρχής, με θέμα «Ζητήματα υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας σύμβασης σε
περίπτωση υποδιαίρεσής της σε τμήματα. Εφαρμογή της παρέκκλισης του άρθρου 6
παρ. 10 ν. 4412/2016)». (ΑΔΑ: ΩΔΣΙΟΞΤΒ-92Ω).

2.4.3.

Έκδοση ερμηνευτικών - διευκρινιστικών εγγράφων
Στο πλαίσιο της εν λόγω αρμοδιότητάς της, η Αρχή το έτος 2020, είτε αυτοβούλως
είτε με αφορμή υποβληθέντα ερωτήματα από Αναθέτουσες Ααρχές και οικονομικούς
φορείς, εξέδωσε σειρά ενημερωτικών εγγράφων, με σκοπό την ερμηνεία και εφαρμογή
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επιμέρους διατάξεων του ν. 4412/2016 ή άλλων νομοθετημάτων εθνικής ή ενωσιακής
προέλευσης ως προς ζητήματα ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων.
Ειδικότερα, η Αρχή, με σκοπό την ενημέρωση, ερμηνεία ή αποσαφήνιση διατάξεων,
εξέδωσε τα ακόλουθα έγγραφα:
 «Διευκρινίσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς τη σύναψη δημοσίων
συμβάσεων που σχετίζονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19» (α.π.
1722/20.03.2020/ ΑΔΑ: ΨΡΗΟΟΞΤΒ-ΓΦΟ
 «Ειδική Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς τη σύναψη δημοσίων
συμβάσεων που σχετίζονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 Νεότερες Διευκρινίσεις» (α.π. 1667/01-04-2020/ ΑΔΑ: 9ΗΤΜΟΞΤΒ-ΜΛΔ)
 «Διευκρινίσεις ως προς την επιβολή και απόδοση της κράτησης ποσοστού 2,5‰,
υπέρ των Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.» (α.π.
2184/22.04.2020/ ΑΔΑ: 6ΤΛΘΟΞΤΒ-ΝΓΚ)
 «Διευκρινίσεις ως προς την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας στη
διαγωνιστική διαδικασία σε περίπτωση τροποποίησης όρων της διακήρυξης» (α.π.
4121/30.07.2020/ ΑΔΑ: ΩΡΗ9ΟΞΤΒ-2ΧΖ)
 «Επικαιροποίηση της Ενότητας για την Παρακολούθηση Νομοθεσίας Δημοσίων
Συμβάσεων (ενωσιακής και εθνικής) στην Εθνική Βάση Δεδομένων Δημοσίων
Συμβάσεων» (α.π. 5997/23.10.2020/ ΑΔΑ: 6ΥΩΥΟΞΤΒ-Φ7Ρ)
 «Δημοσίευση ν. 4738/2020 (A 207). Τροποποίηση άρθρου 73 ν. 4412/2016» (α.π.
6195/3.11.2020/ ΑΔΑ: ΨΟΟ8ΟΞΤΒ-Θ40).

2.4.4.

Έκδοση Συμβουλών από το Συμβούλιο της Αρχής
Κάποια από τα τεθέντα ερωτήματα αφορούσαν σε εξειδικευμένα θέματα που
αντιμετωπίστηκαν με την έκδοση Συμβουλών από το Συμβούλιο της Αρχής, με βάση τα
οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 2, περ. ια' του ν. 4013/2011, ως προς την ορθή εφαρμογή του
νομικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων
συμβάσεων.
Ενδεικτικά, αναφέρονται ζητήματα σχετικά με τη συνεργασία φορέων του
δημοσίου, την υπαγωγή φορέων στην έννοια της Αναθέτουσας Αρχής (Οργανισμού
δημοσίου δικαίου), τις δημόσιες συμβάσεις που ανατίθενται και διοργανώνονται δυνάμει
διεθνών κανόνων κ.α.
Οι Συμβουλές-Αποφάσεις του Συμβουλίου της Αρχής αφορούν στα εξής ζητήματα:


Συμβουλή 1/03.06.2020 στην οποία εξετάζεται το ζήτημα εάν η υπαγωγή
οικονομικού φορέα σε διαδικασία εξυγίανσης συνιστά μέτρο επανορθωτικού
χαρακτήρα κατά τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.



Συμβουλές 2/22.06.2020 και 5/26.11.2020 στις οποίες εξετάζεται το ζήτημα
δημόσιων συμβάσεων που ανατίθενται και διοργανώνονται δυνάμει διεθνών
κανόνων (άρθρο 9 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και ταυτάριθμο άρθρο ν. 4412/2016).



Συμβουλή 3/25.06.2020 στην οποία εξετάζονται οι προϋποθέσεις σύναψης
συμβάσεων μεταξύ φορέων του δημοσίου τομέα (άρθρο 12 παρ. 4 της Οδηγίας
2014/24/ΕΕ και ταυτάριθμο άρθρο του ν. 4412/2016).
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Συμβουλή 4/14.08.2020 στην οποία εξετάζεται το ζήτημα υπαγωγής ανώνυμης
εταιρείας του ευρύτερου δημοσίου τομέα που αναπτύσσει δραστηριότητες μεικτού
χαρακτήρα στην έννοια του «οργανισμού δημοσίου δικαίου» και ως εκ τούτου στο
ρυθμιστικό πεδίο του ν. 4412/2016 (σε συνέχεια εισήγησης του Νομικού Συμβούλου
της Αρχής).

2.5. Συνδρομή της Αρχής στα έχοντα τη νομοθετική πρωτοβουλία όργανα, καθώς και
προτάσεις νομοθετικής επίλυσης ζητημάτων δημοσίων συμβάσεων
Η Αρχή επανειλημμένα παρείχε συνδρομή προς τα αρμόδια Υπουργεία, προς το
σκοπό βελτίωσης του νομοθετικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, προβαίνοντας,
παράλληλα, στην διατύπωση προτάσεων νομοθετικών ρυθμίσεων προς τον ανωτέρω σκοπό.
Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες πρωτοβουλίες της Αρχής:




Κατόπιν εισήγησης του Τμήματος Μελετών, απεστάλη το με αρ. πρωτ. Γρ. Προέδρου
21/ 05.03.2020 έγγραφο του Προέδρου της Αρχής, προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και
Επενδύσεων (κοινοποιούμενο και στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών), στο
οποίο περιλαμβάνονται προτάσεις απλοποίησης του νομοθετικού πλαισίου
δημοσίων συμβάσεων, καθώς και επικαιροποιημένος Πίνακας των εντοπισθέντων,
κατ’ άρθρο προβλημάτων εφαρμογής του ν. 4412/2016.
Απεστάλη, επίσης, το με αρ. πρωτ. Γρ. Προέδρου 51/ 02.05.2020 έγγραφο του
Προέδρου της Αρχής, προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, στο οποίο περιλαμβάνονται
προτάσεις για την επιτάχυνση και απλοποίηση του συστήματος έννομης προστασίας
που αφορά στις δημόσιες συμβάσεις.

Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι με την υπ’ αριθμ. 40597/22.04.2020 απόφαση του
Υφυπουργού
Ανάπτυξης
και
Επενδύσεων
συστάθηκε
και
συγκροτήθηκε
Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή για τη σύνταξη προσχεδίου νόμου για την αναμόρφωση και
τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις Δημόσιες Συμβάσεις έργων,
προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών, στην οποία συμμετείχε, εκ μέρους της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.,
ένα τακτικό μέλος (Νομικός Σύμβουλος), με την ορισθείσα αναπληρώτριά του (Προϊσταμένη
της Διεύθυνσης Μελετών και Γνωμοδοτήσεων).
Στο πλαίσιο αυτό και, προς υποβοήθηση των εργασιών της Νομοπαρασκευαστικής
Επιτροπής, συστάθηκε και συγκροτήθηκε, με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Γρ. Προέδρου 51/ 02-052020 έγγραφο του Προέδρου της Αρχής, Ομάδας Εργασίας, αποτελούμενη, μεταξύ άλλων,
και από στελέχη της Διεύθυνσης Μελετών και Γνωμοδοτήσεων, τα οποία συμμετείχαν στις
σχετικές συνεδριάσεις της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής και συνέδραμαν κατά την
επεξεργασία των προτεινόμενων διατάξεων.

2.6. Παρακολούθηση νομολογίας σε ζητήματα δημοσίων συμβάσεων
Στην αρμοδιότητα της Αρχής ανήκει, μεταξύ άλλων, «β… η προεργασία της σύνταξης
και έκδοσης κανονισμών για ειδικότερα τεχνικά ή λεπτομερειακά θέματα σχετικά με
ζητήματα δημοσίων συμβάσεων που αφορούν ιδίως στην ερμηνεία της σχετικής εθνικής και
ενωσιακής νομοθεσίας, κατόπιν μελέτης και συνεκτίμησης της εθνικής νομολογίας και της
νομολογίας των δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
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Στο ως άνω πλαίσιο, καθώς και υπό το πρίσμα της υποχρέωσης τήρησης από την
Αρχή, της Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων, όπως προβλέπεται στο αρ. 2
περ. ι υποπερ. αα του ν. 4013/2011, περιεχόμενο της οποίας, είναι, μεταξύ άλλων και «..η
συλλογή και δημοσίευση πληροφοριών σχετικά …. με τη συναφή νομολογία των ευρωπαϊκών
και εθνικών δικαστηρίων», η Αρχή παρακολουθεί, σε μηνιαία βάση, τη νομολογία που
δημοσιεύεται σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, τηρώντας ηλεκτρονικά αρχεία δεδομένων
νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και της εθνικής νομολογίας.

2.7. Συμμετοχή σε δράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και στην Ομάδα
Εργασίας για τις δημόσιες συμβάσεις (Expert Group on Public Procurement)
Στο πλαίσιο της συνεργασίας της Αρχής με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG GROW) για
ζητήματα δημοσίων συμβάσεων ως προς την ορθή εφαρμογή των διατάξεων των οικείων
Κανονισμών και Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Αρχή συμμετέχει ενεργά στις
συνεδριάσεις της Ομάδας Εργασίας Εμπειρογνωμόνων για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Expert
Group on Public Procurement/ EXPP)
Ειδικότερα, στελέχη Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό (ΕΕΠ) της Διεύθυνσης
Μελετών και Γνωμοδοτήσεων της Αρχής συμμετείχαν ως εμπειρογνώμονες στις σχετικές
συνεδριάσεις της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων (EXPP) και αντάλλαξαν τεχνογνωσία με τους
εμπειρογνώμονες άλλων κρατών-μελών σε διάφορες θεματικές, όπως ενδεικτικά:













The European Accessibility Act: a directive on the accessibility of products and
services - First exchange of views.
Competition challenges in health public procurement (Competition enforcement in
the pharmaceutical sector/ Fighting against collusion in Public Procurement – the
Portuguese experience in the health sector).
European Competency Framework for Public Procurement Professionals: towards
implementation.
Sustainable ICT procurement – How to involve industry in the development of
sustainability commitments.
Internal Market Information System (IMI system – Public Procurement module).
Remedies indicators/data collection.
Management of the COVID-19 crisis from a public procurement angle (Joint
Procurement EU-Member States to facilitate and accelerate the procurement
process for medical equipment during COVID-19/ Member States’ measures on
handling COVID-19 crisis).
Bottlenecks in the public procurement framework at national and EU level.
COVID-19 related fraud risks in EU spending.
International Procurement Instrument (IPI).

Επίσης, στελέχη - ΕΕΠ της Διεύθυνσης Μελετών και Γνωμοδοτήσεων συμμετείχαν
στη συμπλήρωση σχετικών ερωτηματολογίων, τα οποία απεστάλησαν από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και αφορούσαν τις εξής θεματικές:
o
o

Bottlenecks in the public procurement framework at national and EU level.
Public procurement and economic operators with activities in jurisdictions included
on the EU list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes.
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o

Questions on the impacts of a possible legal instrument addressing foreign subsidies
in public procurement (follow-up to the White Paper on levelling the playing field as
regards foreign subsidies, published by the Commission in June 2020).

2.8. Συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δράσεις της Αρχής
Κατά το έτος 2020, στελέχη - ΕΕΠ της Διεύθυνσης Μελετών και Γνωμοδοτήσεων
(ΔΜΓ) συμμετείχαν ως εισηγητές σε εκπαιδευτικά σεμινάρια/ ημερίδες που διοργανώθηκαν
από την Αρχή με σκοπό την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των ών αρχών.
Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες ημερίδες/ επιμορφωτικά σεμινάρια:
 διημερίδα στην Αθήνα, στις 30 και 31 Ιανουαρίου 2020, «Δημόσιες συμβάσεις και
Νοσηλευτικά Ιδρύματα» σε συνεργασία με το 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο
Αθηνών
 ημερίδα στην Αθήνα στη Σχολή Αξιωματικών Οικονομικού του Γ.Ε.Σ. στις 26
Οκτωβρίου 2020
Επίσης, στελέχη - ΕΕΠ της Αρχής (ΔΜΓ) μετείχαν ενεργά και κατά το έτος 2020, με
την ιδιότητα των εκπαιδευτών, στο σχεδιασμό και την υλοποίηση από το ΙΝΕΠ
πιστοποιημένων προγραμμάτων επιμόρφωσης σε στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε θεματικές ενότητες που σχετίζονται με δημόσιες συμβάσεις.

2.9. Οργάνωση και λειτουργίας Βιβλιοθήκης Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Το Τμήμα Μελετών είναι αρμόδιο να μεριμνά για την οργάνωση και λειτουργία
βιβλιοθήκης με εκδόσεις, ελληνικές και ξενόγλωσσες, σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή,
σχετικές με την εφαρμογή της νομοθεσίας των δημοσίων συμβάσεων και με οποιοδήποτε
άλλο έντυπο ή ηλεκτρονικό υλικό, που υποβοηθά το έργο της Αρχής.
Στο ανωτέρω πλαίσιο, τηρείται και λειτουργεί σύστημα δανεισμού βιβλίων και
περιοδικών για την ασφαλή διακίνηση του έντυπου υλικού της Βιβλιοθήκης εντός της Αρχής,
ούτως ώστε να είναι διαθέσιμο στα μέλη της Βιβλιοθήκης για την όσο το δυνατόν πιο
εμπεριστατωμένη εκτέλεση του επιστημονικού τους έργου.
Προς το σκοπό αυτό, το έτος 2020, το Τμήμα προέβη σε ενέργειες για την προμήθεια
νέων βιβλίων (καταγραφή αναγκών της Αρχής συνδρομές σε ηλεκτρονικές βάσεις
δεδομένων νομοθεσίας, νομολογίας και κανονιστικών πράξεων διοίκησης, έρευνα αγοράς,
διενέργεια αιτήματος προς την Δ/νση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Αρχής
για προμήθεια, επικοινωνία με εκδοτικούς οίκους, ανάρτηση πρωτογενούς αιτήματος στο
ΚΗΜΔΗΣ), προκειμένου να εμπλουτισθεί και να επικαιροποιηθεί το υλικό της Βιβλιοθήκης
για τις ανάγκες ερμηνείας και εφαρμογής των εθνικών και ενωσιακών διατάξεων περί
δημοσίων συμβάσεων. Ακολούθησε η ανάθεση σχετικών συμβάσεων σε εκδοτικούς οίκους
και η προμήθεια αρκετών νέων ελληνόγλωσσων και ξενόγλωσσων βιβλίων, καθώς και η
συνδρομή σε ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες.
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2.10.

Γνωμοδοτική αρμοδιότητα της Αρχής

Κατά το έτος 2020, οι Γνώμες που εξέδωσε η Αρχή, ασκώντας την προβλεπόμενη από
το άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ' (υποπερ. αα, ββ και γγ) του ν. 4013/2011 αρμοδιότητά της,
ανήλθαν στον συνολικό αριθμό των εξήντα έξι (66), από τις οποίες σαράντα εννέα (49)
αφορούσαν σε διατάξεις σχεδίων νόμων, δύο (2) σε προεδρικά διατάγματα και δεκαπέντε
(15) σε λοιπές κανονιστικές πράξεις.

2.10.1. Η γνωμοδοτική αρμοδιότητα στο πλαίσιο της πανδημίας
Η αυξημένη νομοθετική δραστηριότητα του έτους 2020 συνέχεται αναμφίβολα με
την πρωτοφανούς μεγέθους υγειονομική κρίση, λόγω της διασποράς του ιού COVID-19 και
των δυσμενών συνεπειών του, η οποία έχει επηρεάσει, ιδιαίτερα τον τομέα των δημοσίων
συμβάσεων, καθώς :




αφενός έχουν δημιουργηθεί στους αγοραστές του Δημοσίου (αναθέτουσες
αρχές/αναθέτοντες φορείς) και, ιδίως, στους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας
επιτακτικές ανάγκες, οι οποίες συνέχονται ιδίως με αυξημένη ζήτηση για άμεση
προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού, ιατροτεχνολογικού
εξοπλισμού για την αντιμετώπιση των συνεπειών της νόσου και την αποτροπή
περαιτέρω διάδοσής της, καθώς και εξοπλισμού ΤΠΕ για την διευκόλυνση της
τηλεργασίας,
αφετέρου έχουν ενσκήψει σοβαρές δυσχέρειες στις διαδικασίες ανάθεσης και
εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, ιδίως ως προς τον ορθό και έγκαιρο
προγραμματισμό των αναγκών, την απρόσκοπτη ολοκλήρωση εν εξελίξει
διαδικασιών ανάθεσης, καθώς και ως προς την άρτια εκτέλεση συμβάσεων.

Όπως προκύπτει από την επισκόπηση του νομοθετικού έργου του έτους 2020, τα
ζητήματα και οι προκλήσεις που δημιούργησε η επιδημιολογική κρίση στην εφοδιαστική
αλυσίδα και στις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων,
αντιμετωπίστηκαν κατά κύριο λόγο με σειρά εξαιρετικών ρυθμίσεων – παρεκκλίσεων από
τις κείμενες διατάξεις, οι οποίες κατά κύριο λόγο εισήχθησαν με Πράξεις Νομοθετικού
Περιεχομένου, στο πλαίσιο της αυτόνομης κανονιστικής αρμοδιότητας της εκτελεστικής
λειτουργίας2. Δεδομένου δε, ότι η έκδοση Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου, κατά τη
διαδικασία του άρθρου 44 παρ. 1 του Συντάγματος, προσβλέπει στην αντιμετώπιση
εκτάκτων περιπτώσεων εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, η Αρχή
διατύπωσε Γνώμη πριν από την κύρωσή τους από τη Βουλή.
Κατωτέρω, παρατίθεται πίνακας με αναφορά: α) στις Πράξεις Νομοθετικού
Περιεχομένου που εκδόθηκαν εντός του 2020 για την αντιμετώπιση των συνεπειών του

2

Πρβλ την «Ειδική Διοικητική Κωδικοποίηση νομοθεσίας κατεπειγόντων μέτρων αποφυγής και
περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και αντιμετώπισης σχετικών προβλημάτων» με
τη συντομογραφία “ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ κατεπειγόντων ρυθμιστικών μέτρων”, που εκπονήθηκε από το
Τμήμα Διοικητικών Κωδικοποιήσεων – «Ραπτάρχης» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
νομοθετήματα που δημοσιεύθηκαν από την 25.2.2020 (ημερομηνία έκδοσης της πρώτης Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης
κορωνοϊού»), μέχρι και την 7.10.2020 https://gslegal.gov.gr/?p=7255
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Covid-19 και περιλαμβάνουν ρυθμίσεις που άπτονται των δημοσίων συμβάσεων, β) στους
νόμους με τους οποίους αυτές κυρώθηκαν, καθώς και γ) στις αντίστοιχες Γνώμες της Αρχής.
Πίνακας 12. Π.Ν.Π. - Νόμοι με τους οποίους κυρώθηκαν - Γνώμες της Αρχής
ΗΜ/ΝΙΑ Π.Ν.Π. - ΦΕΚ

ΝΟΜΟΣ - ΦΕΚ

ΓΝΩΜΗ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

4682/2020 (Α’ 76)

Α10/2020

20.03.2020 (Α’ 68)

4683/2020 (Α’ 83)

Α14/2020

30.03.2020 (Α’ 75)

4684/2020 (Α’ 86)

Α20/2020

25.02.2020 (Α’ 42)
11.03.2020 (Α’ 55)
14.03.2020 (Α’ 64)

13.04.2020 (Α’ 84)

Α16/2020
4690/2020 (Α’ 104)

01.05.2020 (Α’ 90)

Α21/2020

10.08.2020 (Α’ 157)

Α31/2020
4722/2020 (Α’ 177)

22.08.2020 (Α’ 161)

Α32/2020

Από την επισκόπηση των εξαιρετικών ρυθμίσεων που εισήχθησαν με τις ανωτέρω
Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων, διαπιστώνεται
ότι αυτές αφορούν κατά κύριο λόγο:


σε συγκεκριμένη αναθέτουσα αρχή ή ομάδα Αναθετουσών Αρχών, τόσο
κεντρικών κυβερνητικών όσο και μη κεντρικών αρχών



σε πλείστες κατηγορίες συμβάσεων, όπως ενδεικτικά, προμήθειες υγειονομικού
υλικού, ιατροτεχνολογικών προϊόντων, ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού,
φαρμάκων, μέσων ατομικής και συλλογικής προστασίας (ΜΑΣΠ), εξοπλισμού και
άδειας χρήσης λογισμικού για εξ αποστάσεως εκπαίδευση, υπηρεσίες ΤΠΕ για την
υποστήριξη της τηλεργασίας, καθαριότητας, απολύμανσης, προμήθειες και
υπηρεσίες για την εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου, καθώς και υπηρεσίες
ενημέρωσης του κοινού, προβολής και δημοσιότητας



είτε σε «απευθείας αναθέσεις κατά παρέκκλιση της κείμενης εθνικής νομοθεσίας
περί δημοσίων συμβάσεων», χωρίς περαιτέρω εξειδίκευση της ακολουθητέας
διαδικασίας αυτής, πλην – στις περισσότερες περιπτώσεις – της υποχρέωσης
ανάρτησης πρόσκλησης υποβολής προσφορών στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας
αρχής και της χρήσης ως κριτηρίου ανάθεσης αποκλειστικά της χαμηλότερης τιμής,
είτε σε προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση
προκήρυξης



σε αρκετές περιπτώσεις, σε γενική παρέκκλιση από την κείμενη νομοθεσία των
δημοσίων συμβάσεων, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ασάφεια ως προς τους
εφαρμοστέους κανόνες (ενδεικτικά αναφέρονται η διαδικασία προσυμβατικού
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ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η υποχρέωση ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και το
ΚΗΜΔΗΣ, η γνωμοδοτική αρμοδιότητα της Αρχής για την προσφυγή στη διαδικασία
διαπραγμάτευσης, η διαδικασία έννομης προστασίας κ.α.)


σε δυνατότητα αναβολής διενέργειας διαγωνιστικών διαδικασιών και παρατάσεις
ή αναστολές κάθε είδους προθεσμιών, ανεξάρτητα από το στάδιο ανάθεσης ή
εκτέλεσης των οικείων συμβάσεων.

Οι ως άνω παρεκκλίσεις, περιοριζόμενες αρχικά σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο,
παρατάθηκαν στη συνέχεια, λόγω της εξακολούθησης της επιδημιολογικής χρήσης, για
επιπλέον χρονικά διαστήματα (οι περισσότερες εξ αυτών μέχρι και τον Ιούνιο 2021).
Με τις ως άνω γνώμες της η Αρχή3 παρείχε μια επισκόπηση των δυνατοτήτων που
έχουν οι αναθέτουσες αρχές ώστε να αποκτούν είδη και υπηρεσίες πρώτης ανάγκης
γρήγορα, καθώς και πρόσθετες υποδομές, εάν χρειάζεται. Ειδικότερα, στις εν λόγω γνώμες
γίνεται αναφορά αρχικά στη δυνατότητα σημαντικής σύντμησης της προθεσμίας παραλαβής
προσφορών, τόσο στις ανοικτές όσο και στις κλειστές διαδικασίες, και, ακολούθως, όταν
ούτε η ως άνω επισπευσμένη διαδικασία δεν είναι εφικτή, στη δυνατότητα να προσφεύγουν
εξαιρετικά στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση, για την ταχύτερη
ανάθεση συμβάσεων και την κάλυψη των αναγκών που σχετίζονται με την πανδημία (άρθρο
32 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του ν. 4412/2016). Ωστόσο τονίσθηκε επανειλημμένα ότι κάθε
αναθέτουσα αρχή θα πρέπει να αξιολογεί κατά πόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη
χρήση της εν λόγω διαδικασίας και να αιτιολογεί την επιλογή της αυτή. Το εργαλείο αυτό
του υφιστάμενου ενωσιακού και εθνικού πλαισίου προϋπήρχε της πανδημίας, για
συμβάσεις άνω και κάτω των ενωσιακών ορίων, με αποτέλεσμα σε κάποιες περιπτώσεις να
αμφισβητείται η αναγκαιότητα της ρυθμιστικής παρέμβασης.
Σε κάθε περίπτωση, η ως άνω δυνατότητα θα έπρεπε να καλύπτει μόνον τις άμεσες
ανάγκες έως ότου βρεθούν πιο σταθερές λύσεις, όπως οι συμβάσεις-πλαίσιο για προμήθειες
και υπηρεσίες, οι οποίες ανατίθενται με τις συνήθεις διαδικασίες (συμπεριλαμβανομένων
των επισπευσμένων διαδικασιών)4.
Συναφώς, η Αρχή στις οικείες Γνώμες της επεσήμανε τα εξής :


Παρότι υπό προϋποθέσεις μπορεί να επιτραπεί ακόμη και η απευθείας ανάθεση σε
προεπιλεγμένο οικονομικό φορέα, χωρίς περαιτέρω διαδικαστικούς όρους, ακόμη
και εάν πρόκειται για συμβάσεις κάτω των ενωσιακών ορίων, θα πρέπει να
καταβάλλεται προσπάθεια, κατά το δυνατόν, για την τήρηση των γενικών αρχών της
διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης, της απαγόρευσης των διακρίσεων. Περαιτέρω
είναι σκόπιμο να εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται οι κομβικές θεσμικές επιλογές
της Πολιτείας που αποσκοπούν στον εξορθολογισμό των διοικητικών διαδικασιών,
την αύξηση της αποτελεσματικότητας και την ενίσχυση της διαφάνειας και της
λογοδοσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, όπως ενδεικτικά, η τήρηση
ηλεκτρονικού φακέλου της διαδικασίας σύναψης των συμβάσεων, η αιτιολόγηση

3

Πρβλ και την Κ.Ο. 24/2020 Ειδικά ζητήματα ανάθεσης και διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων, στο
πλαίσιο της αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης του ιού COVID-19, καθώς και των μέτρων για την
αποτροπή της διασποράς του, ΑΔΑ ΨΟΗ0ΟΞΤΒ-ΦΔ7
4
Βλ. Ανακοίνωση της Επιτροπής Οδηγίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τη χρήση του
πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης που σχετίζεται με την κρίση
της νόσου COVID-19 (2020/C 108 I/01)
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των αποφάσεων των Αναθετουσών Αρχών, καθώς και η υποχρέωση ανάρτησης,
έστω και εκ των υστέρων, των ανωτέρω συμβάσεων στο ΚΗΜΔΗΣ, προς το σκοπό
της συλλογής στοιχείων, της επεξεργασίας και της εξαγωγής συμπερασμάτων
αναφορικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας στις δημόσιες συμβάσεις5.


Μετά την πάροδο ικανού χρόνου από την εμφάνιση της πανδημικής κρίσης,
αποδυναμώνεται η δυνατότητα επίκλησης έκτακτων και απρόβλεπτων αναγκών για
την αιτιολόγηση της εισαγωγής εξαιρετικών ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση
αναγκών, τις οποίες η Διοίκηση και οι αναθέτουσες αρχές με έγκαιρο και
ορθολογικό προγραμματισμό θα πρέπει να καλύψουν, αξιοποιώντας τις
δυνατότητες και τα εργαλεία του κείμενου νομικού πλαισίου (συμφωνίες – πλαίσιο,
δυναμικά συστήματα αγορών, εναλλακτικές λύσεις κ.α.).

2.10.2. Η γνωμοδοτική αρμοδιότητα της Αρχής στο πλαίσιο της εξαιρετικής και έκτακτης
νομοθέτησης
Η χρήση της επισπευσμένης νομοθετικής διαδικασίας κατά το 2020 αναπόφευκτα
επηρέασε τον τρόπο άσκησης της γνωμοδοτικής αρμοδιότητας της Αρχής και, συνακόλουθα,
αποδυνάμωσε την κανονιστική ισχύ και εμβέλεια των οικείων κανόνων του ν. 4412/2016.
Παρά τις προσπάθειες προς την κατεύθυνση του εξορθολογισμού της νομοπαραγωγικής
λειτουργίας, στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, όπως και κατά τα προηγούμενα έτη,
έτσι και κατά το 2020, καταγράφηκε αύξηση των παρεκκλίσεων από τους γενικούς κανόνες
ανάθεσης, χωρίς να αιτιολογείται πάντα η καταλληλόλητα και η αναγκαιότητά τους σε σχέση
με τον επιδιωκόμενο σκοπό. Οι ως άνω νομοθετικές επιλογές εξασθένησαν την κομβική
θεσμική επιλογή της ενοποίησης του οικείου κανονιστικού πλαισίου και της αποφυγής
υιοθέτησης αποσπασματικών ρυθμίσεων. Ως συνέπεια των ανωτέρω, εξαιρετικές ρυθμίσεις
– παρεκκλίσεις από την κείμενη νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων περιλήφθηκαν σε
μια σειρά νόμων που υιοθετήθηκαν κατά το έτος 2020. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τους
σαράντα τέσσερις (44) συνολικά νόμους που υιοθετήθηκαν το έτος αυτό και περιείχαν
διατάξεις που άπτονται δημοσίων συμβάσεων, οι τριάντα τρεις (33) προβλέπουν
παρεκκλίσεις από την κείμενη νομοθεσία. Πέραν των πέντε νόμων που κύρωσαν τις Π.Ν.Π.
που συνδέονται με τον κορωνοϊό COVID-19 (ανωτέρω Πίνακας 12), σε είκοσι οχτώ (28)
επιπλέον νόμους περιελήφθησαν επιμέρους εξαιρετικές ρυθμίσεις (Πίνακας 13). Οι τομείς
στους οποίους αφορούν κυρίως οι εξαιρετικές αυτές ρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένης και
της παρέκκλισης της γνωμοδοτικής αρμοδιότητας της Αρχής, είναι, όπως και τα
προηγούμενα έτη, αυτοί της αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών στο πλαίσιο της
αντιμετώπισης των προσφυγικών - μεταναστευτικών ροών και της συνακόλουθης
προσφυγικής - μεταναστευτικής κρίσης6, της μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και

5

Προς το σκοπό αυτό, με πρωτοβουλία της Αρχής, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
προχώρησε στην υλοποίηση των απαραίτητων παραμετροποιήσεων στο ΚΗΜΔΗΣ προκειμένου στην
αναδυόμενη λίστα επιλογών του πεδίου «Είδος Διαδικασίας», τόσο στη φόρμα «Νέα Σύμβαση» όσο
και στη φόρμα «Νέα Απόφαση κατακύρωσης», του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), να συμπεριληφθεί η προσθήκη των επιλογών «Απευθείας ανάθεση –
(Covid 19)» και «Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση –(Covid 19)»
6

Το πέμπτο εδάφιο της παρ.10 του άρθρου 14 του ν. 4332/2015, όπως είχε αντικατασταθεί με το
άρθρο 7 παρ.1 ν. 4587/2018, (Α’ 218) και στη συνέχεια με το άρθρο 122 ν. 4636/2019 (Α’ 169)
περιλαμβάνει παρέκκλιση και από τη γνωμοδοτική αρμοδιότητα της Αρχής της υποπερίπτωσης δδ`
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δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης7, της δακοκτονίας8, της υγείας9, της προμήθειας ειδών
αρτοτροφοδοσίας Καταστημάτων Κράτησης, Σωφρονιστικών και Θεραπευτικών
Καταστημάτων10, της προμήθειας καυσίμων από υπηρεσίες Λιμενικού Σώματος11 και
προμήθειες και υπηρεσίες από τους κατά τόπους πλοηγικούς σταθμούς12.

περίπτωση γ`, παράγραφος 2 του άρθρου 2 του ν. 4013/2011.
Πρβλ και άρθρο 96 του ν. 4368/2016 (Α’ 21), ως αντικαταστάθηκε αρχικά με το άρθρο 17 του ν.
4650/2019 (Α’ 207), και ακολούθως τροποποιήθηκε με το άρθρο 57 παρ.1 και 2 ν. 4686/2020 (Α’ 96)
και το άρθρο 194 ν. 4662/2020 (Α΄27) και το άρθρο 57 ν. 4686/2020 (Α' 96).
Πρβλ και άρθρο 116 ν. 4674/2020 (Α' 53) όπως τροποποιήθηκε με άρθρο 17 ν. 4728/2020 (Α' 186) και
άρθρο 153 ν. 4764/2020 (Α' 256)
7

βλ. τις διατάξεις για την αντιμετώπιση αναγκών μεταφοράς μαθητών κατά τα σχολικά έτη 2016-2017,
2017-2018 και 2018-2019, σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν. 4415/2016 και ιδίως την παρ. 1 αυτού,
όπως είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 45 του ν. 4508/2017 (Α’ 200), ακολούθως με το άρθρο τέταρτο
του ν. 4528/2018 (Α΄ 50) και μετέπειτα με τα άρθρα 21 παρ. 1 του ν. 4563/2018 (Α’ 169) και 101 παρ.2
ν. 4604/2019 (Α’ 50).
Αντίστοιχα ισχύουν και για την παρ. 2 του ίδιου ως άνω άρθρου, όπως είχε αρχικά τροποποιηθεί με
το άρθρο 28 του ν. 4479/2017 (Α΄94), στη συνέχεια με το άρθρο 108 παρ.1 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)
και μετέπειτα με το άρθρο 21 παρ. 1 του ν. 4563/2018 (Α’ 169) και το άρθρο 101 παρ.2β ν.4604/2019
(Α΄ 50), η οποία περιλαμβάνει παρέκκλιση και από τη γνωμοδοτική αρμοδιότητα της Αρχής της
υποπερίπτωσης δδ` περίπτωση γ`, παράγραφος 2 του άρθρου 2 του ν. 4013/2011 .
Τέλος για το σχολικό έτος 2020-2021 για την αντιμετώπιση αναγκών μεταφοράς μαθητών
προβλέφθηκε το άρθρο 33 ν. 4713/2020 (Α' 147) Πρβλ Γνώμη Α30/2020.
8

άρθρο 44 του ν. 4325/2015 (Α' 47), όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 65 του ν.
4484/2017 (Α' 110) και ακολούθως με το άρθρο 57 του ν. 4554/2018 (Α’ 130) και μετέπειτα με την
παρ.1 άρθρου 33 ν.4597/2019 (Α’ 35) και το άρθρο 40 ν. 4673/2020 (Α 52) – πρβλ Γνώμη Α6/2020
9
Παρ.9 του άρθρου 66 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270), όπως τροποποιήθηκε αρχικά με το άρθρο 86 παρ.3
του ν. 4478/2017 (Α΄ 91), στη συνέχεια με το άρθρο έκτο του ν. 4517/2018 (Α΄22) και μετέπειτα με το
άρθρο 38 παρ. 2 του ν. 4578/2018 (Α’ 200) και το άρθρο 31 παρ.1β ν. 4599/2019 (Α΄40)
10

Παρ. 5 άρθρου 124 ν. 4636/2019 (Α’ 169), όπως είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 105 ν.4714/2020
(Α 148) - πρβλ Γνώμη Α9/2020 και στη συνέχεια με το άρθρο 42 του ν. 4760/2020 (Α’ 247).
11

Παρ. 1 άρθρου 55 ν. 4331/2015 (Α' 69) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 άρθρου 16 της από
30.12.2015 Π.Ν.Π. (Α` 184), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 ν.4366/2016 (Α` 18), άρθρο 15 παρ. 9
ν. 4404/2016 (Α` 126), άρθρο 75 παρ. 2 ν. 4413/2016 (Α` 148),άρθρο 48 ν. 4447/2016, άρθρο 45 ν.
4487/2017 (Α` 116), την παρ. 11 άρθρου 143 ν. 4504/2017 (Α`184), άρθρο 14 ν. 4551/2018 (Α`
116),και άρθρο 36 ν. 4587/2018 (Α` 218), αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 26 παρ.1 ν.
4647/2019, ΦΕΚ Α 204/16.12.2019 και το άρθρο 123 ν. 4764/2020 (Α' 256) – πρβλ Γνώμη Α46/2020.
12

Παρ. 3 άρθρου τέταρτου ν. 4480/2017 (Α' 97) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 140 παρ.7 ν.
4504/2017 (Α' 184), άρθρο 35 Ν.4587/2018, (Α' 218), αντικαταστάθηκε με το άρθρο 26 παρ.2 ν.
4647/2019 (Α' 204) και το άρθρο 124 ν. 4764/2020 (Α' 256) – πρβλ Γνώμη Α46/2020.
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Πίνακας 13. Νόμοι – πλην των κυρωτικών Π.Ν.Π. – και άρθρα με εξαιρετικές ρυθμίσεις
δημοσίων συμβάσεων
Α/Α

Νόμος

1

4764/2020

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

4763/2020
4761/2020
4760/2020
4759/2020
4753/2020
4745/2020
4738/2020
4737/2020
4735/2020
4728/2020
4727/2020
4726/2020
4715/2020
4714/2020
4713/2020
4712/2020
4708/2020
4693/2020
4692/2020
4691/2020
4686/2020
4685/2020
4675/2020
4674/2020
4673/2020
4662/2020
4653/2020

Άρθρα με εξαιρετικές ρυθμίσεις / παρεκκλίσεις
26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 53, 60, 72, 94, 105, 123,
124, 127, 136, 137, 153, 183, 185
160, 161
55, 74
42
164
29, 48, 63
74
280, 286, 287
Δέκατο, δέκατο ένατο
59
14, 17, 18
234
26
24
105
33
74
27
13
135
33
57, 60
111, 112
11, 19
115, 116
40
54, 187, 194
26

Στο γράφημα που ακολουθεί (Εικόνα 18) οπτικοποιήθηκε το δίκτυο των ανωτέρω
ρυθμίσεων σε σχέση με τους φορείς που αφορούν. Συγκεκριμένα με κόκκινο χρώμα
αναπαριστώνται οι κόμβοι που αντιπροσωπεύουν τους φορείς του δημοσίου, με μπλε
χρώμα αναπαριστώνται οι νόμοι που εισάγουν τις εξαιρετικές ρυθμίσεις, ενώ με κίτρινο
χρώμα σημαίνονται τα σχετικά άρθρα που αφορούν σε δημόσιες συμβάσεις. Το μέγεθος των
κόμβων στο δίκτυο που ακολουθεί σχετίζεται με την κεντρικότητα βαθμού13 και αναπαριστά
το πλήθος των συνδέσεων που έχει ο κάθε κόμβος. Έτσι, όσον αφορά στους νόμους, τον
μεγαλύτερο βαθμό κεντρικότητας συγκεντρώνει ο ν. 4764/2020 (Εικόνα 19), ο οποίος
περιλαμβάνει είκοσι (20) άρθρα που αφορούν ρυθμίσεις για τις δημόσιες συμβάσεις, ενώ

13

Σύμφωνα με τον Freeman (1978) ο βαθμός κεντρικότητας των κόμβων σε ένα δίκτυο ισούται με τον
αριθμό των γειτονικών τους κόμβων, δηλαδή τον αριθμό των κόμβων με τους οποίους συνδέονται.
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την αμέσως επόμενη τιμή συγκεντρώνει η Π.Ν.Π. 30-3-2020, τα αντίστοιχα άρθρα της οποίας
ανέρχονται σε έντεκα (11). Από το σύνολο των άρθρων, αυτά που εμφανίζουν τον
υψηλότερο βαθμό κεντρικότητας είναι τα: “Άρθρο 1 (Κύρωση Π.Ν.Π. 13-4-2020) και Άρθρο
2 (Κύρωση Π.Ν.Π. 1-5-2020)” του ν.4690/2020, καθώς εισάγουν ρυθμίσεις που αφορούν
δώδεκα (12) διαφορετικές αναθέτουσες αρχές, ενώ την αμέσως επόμενη τιμή συγκεντρώνει
το: “Άρθρο 1 (Κύρωση Π.Ν.Π. 30-3-2020)” του ν.4684/2020, το οποίο περιλαμβάνει
ρυθμίσεις για δέκα (10) αναθέτουσες αρχές. Τέλος από πλευράς φορέων, τον υψηλότερο
βαθμό κεντρικότητας συγκεντρώνουν οι ΟΤΑ Α’ Βαθμού οι οποίοι συνδέονται με δεκαοχτώ
(18) άρθρα που εισάγουν εξαιρετικές ρυθμίσεις-παρεκκλίσεις από την κείμενη νομοθεσία
των δημοσίων συμβάσεων, με αμέσως επόμενη τιμή να συγκεντρώνει η ΙΦΕΤ Α.Ε. με το
σχετικό αριθμό των άρθρων να ανέρχεται σε δεκατέσσερα (14).
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Εικόνα 18. Δίκτυο νόμων που εισάγουν εξαιρετικές ρυθμίσεις – παρεκκλίσεις από την
κείμενη νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων με τους φορείς του δημοσίου που
αφορούν, σύμφωνα με το βαθμό κεντρικότητας (Layout: FruchtermanReingold)
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Εικόνα 19. Υποδίκτυο που περιλαμβάνει το ν.4764/2020, τα είκοσι άρθρα με τα οποία
εισάγονται εξαιρετικές ρυθμίσεις– παρεκκλίσεις από την κείμενη νομοθεσία περί
δημοσίων συμβάσεων και τους φορείς του δημοσίου που αφορούν

Στην Εικόνα 20 που ακολουθεί αποτυπώνεται το ανωτέρω δίκτυο με τις εξαιρετικές
ρυθμίσεις που αφορούν την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του ιού Covid-19, ενώ στην Εικόνα
21, αποτυπώνεται το ανωτέρω δίκτυο με τις εξαιρετικές ρυθμίσεις που αφορούν την
προσφυγική κρίση.
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Εικόνα 20. Δίκτυο νόμων που εισάγουν εξαιρετικές ρυθμίσεις – παρεκκλίσεις από την
κείμενη νομοθεσία σχετικές με την εξάπλωση του ιού Covid-19 (Layout:
FruchtermanReingold)

Εικόνα 21. Δίκτυο νόμων που εισάγουν εξαιρετικές ρυθμίσεις – παρεκκλίσεις από την
κείμενη νομοθεσία σχετικές με την προσφυγική κρίση(Layout: FruchtermanReingold)
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2.10.3. Γνωμοδοτήσεις σε σχέδια νόμων [άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. (αα) του ν.
4013/2011]
Το έτος 2020 εκδόθηκαν συνολικά σαράντα εννέα (49) Γνώμες σε σχέδια νόμων.
Σημειώνεται ότι η κείμενη νομοθεσία14προβλέπει τη διατύπωση της Γνώμης της Αρχής σε
διατάξεις που αφορούν στις δημόσιες συμβάσεις πριν την κατάθεσή τους στη Βουλή.
Πιο συγκεκριμένα, στο σύνολο των σαράντα εννέα (49) Γνωμών, έξι (6) εκδόθηκαν
αυτεπάγγελτα από την Αρχή, καθώς σε αυτές τις περιπτώσεις δεν ακολουθήθηκε η εκ του
νόμου προβλεπόμενη διαδικασία για την άσκηση της αρμοδιότητας της Αρχής, ενώ η Γνώμη
Α45/2020, η οποία αφορούσε σε εκτεταμένες τροποποιήσεις του νόμου 4412/2016,
εκδόθηκε μετά από διαφορετικές φάσεις επεξεργασίας του σχεδίου των ρυθμίσεων, όπως
τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση. Ως εκ τούτου η ανάλυση που ακολουθεί λαμβάνει υπόψη
στοιχεία από τις λοιπές σαράντα δύο (42) Γνώμες. Ειδικότερα, ο χρόνος απόκρισης της Αρχής
κατά το έτος 2020 διαμορφώθηκε ως εξής:





Είκοσι τρεις (23) Γνώμες εκδόθηκαν εντός δέκα (10) ημερών
Δεκαέξι (16) Γνώμες εκδόθηκαν σε διάστημα μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών και
μικρότερο των είκοσι (20) ημερών
Τρεις (3) Γνώμες εκδόθηκαν σε διάστημα μεγαλύτερο των είκοσι (20) ημερών και
μικρότερο των τριάντα (30) ημερών
Έξι (6) Γνώμες εκδόθηκαν χωρίς να ακολουθηθεί η εκ του νόμου προβλεπόμενη
διαδικασία για την άσκηση της αρμοδιότητας της Αρχής.

Συγκεντρωτικά, ποσοστό 88,10% των Γνωμών εκδόθηκαν εντός χρονικού
διαστήματος μικρότερου των δεκαπέντε (15) ημερών, όταν η εκ του νόμου τιθέμενη είναι
τριάντα (30) ημερών.
Είναι προφανές ότι, παρά την αυξημένη νομοθετική δραστηριότητα του έτους 2020,
η Αρχή ανταποκρίθηκε με εξίσου ταχείς ρυθμούς στα υποβληθέντα αιτήματα.
Στην Εικόνα 22 που ακολουθεί αποτυπώνεται ο αριθμός των ημερών απόκρισης επί
των αιτημάτων σχεδίων νόμων που γνωμοδότησε η Αρχή το 2020.

14

Η Αρχή γνωμοδοτεί επί των διατάξεων σχεδίων νόμων που αφορούν στις δημόσιες συμβάσεις πριν
από την κατάθεσή τους στη Βουλή. Αν ο αρμόδιος Υπουργός διαφωνεί με τη Γνώμη της Αρχής, η Αρχή
δύναται να συγκαλεί συσκέψεις, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της και εκπροσώπων όλων των
συναρμόδιων Υπουργείων με σκοπό την ανταλλαγή και σύγκλιση των απόψεων. Στις εν λόγω
συσκέψεις η Αρχή και κάθε συναρμόδιος Υπουργός μπορούν να ζητούν τη συμμετοχή ανεξάρτητων
τρίτων, ειδικών σε θέματα δημοσίων συμβάσεων. Οι συσκέψεις αυτές πραγματοποιούνται σε
διάστημα δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την περιέλευση της πρόσκλησης της Αρχής στους
συμμετέχοντες. Η άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αυτής δεν κωλύει τη συνέχιση της διαδικασίας
ψήφισης του σχεδίου νόμου. Αν δεν αρθεί η διαφωνία μεταξύ του αρμόδιου Υπουργού και της Αρχής,
στη Γνώμη της Αρχής προσαρτάται έκθεση του Υπουργού στην οποία περιλαμβάνεται και ειδική
αιτιολόγηση κάθε απόκλισης από το περιεχόμενο της Γνώμης. Τα εν λόγω έγγραφα συνοδεύουν τα
σχέδια νόμων κατά την κατάθεσή τους στη Βουλή και αναρτώνται με επιμέλεια της Αρχής στην
ιστοσελίδα της. Σε περίπτωση απόκλισης του σχεδίου νόμου από τη Γνώμη της Αρχής, η αρμόδια
επιτροπή της Βουλής δύναται να καλεί, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής, σε ακρόαση τον
Πρόεδρο της Αρχής
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Εικόνα 22. Γνωμοδοτική αρμοδιότητα επί σχεδίων νόμων

Στην Εικόνα 23 που ακολουθεί αποτυπώνεται ο αριθμός των σχεδίων νόμων επί των
οποίων γνωμοδότησε η Αρχή κατά τα έτη 2018, 2019 και 2020, καθώς και ο μέσος όρος του
χρόνου απόκρισης επί των σχετικών αιτημάτων ανά έτος.

Εικόνα 23. Συγκριτική ανάλυση της Γνωμοδοτικής αρμοδιότητας της Αρχής επί σχεδίων
Νόμου κατά την τελευταία τριετία.
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Στον Πίνακα 14 που ακολουθεί παρατίθενται οι διατάξεις επί των οποίων εκδόθηκαν
οι αντίστοιχες Γνώμες της Αρχής, οι οποίες βρίσκονται αναρτημένες στην επίσημη
ιστοσελίδα της. Σύνοψη των Γνωμών παρατίθεται στο Παράρτημα Γ της παρούσας έκθεσης.

Πίνακας 14. Γνώμες επί σχεδίων Νόμων της Αρχής
Αριθμός
Γνώμης

Νόμος

Α1

ν. 4662/2020 (Α΄27) «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων,
Αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, Αναβάθμιση Εθελοντισμού
Πολιτικής Προστασίας, Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις»
(άρθρα 33, 48 και 54)

Α2

ν. 4635/2019 (Α’ 167) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (άρθρο 235)

Α3

ν. 4653/2020(A’ 12) «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων
Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και
άλλες διατάξεις» (άρθρο 26)

Α4

ν. 4662/2020 (Α’ 27) «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων,
Αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, Αναβάθμιση Εθελοντισμού
Πολιτικής Προστασίας, Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις»
(άρθρο 187)

Α5

ν. 4663/2020(Α' 30)«Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων
επιφανειών, ρυθμίσεις μεταφορών και άλλες διατάξεις»(άρθρα 38,55)

Α6

ν. 4673/2020 (Α’ 52)«Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις»(άρθρο 40)

Α7

ν. 4674/2020 (Α' 53) «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες
διατάξεις» (άρθρο 17)

Α8

ν. 4674/2020 (Α' 53) «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες
διατάξεις» (άρθρο 116)

Α9

ν. 4714/2020 (Α’ 148) «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής
διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών
(ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ)
2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών
λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις» (άρθρο 105)

Α10

ν. 4682/2020 (Α΄76) «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και
περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α' 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα
μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και
της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (A' 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π.
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του
κορωνοϊούCOVID-19» (Α' 64) και άλλες διατάξεις.» -άρθρο 1 : (Κύρωση της από 25.02.2020
Π.Ν.Π. - άρθρο τρίτο), άρθρο 2 (Κύρωση της από 11.03.2020 Π.Ν.Π. - άρθρα 8, 10, 12, 13, 14,),
άρθρο 3 (Κύρωση της από 14.03.2020 Π.Ν.Π., άρθρο τρίτο, έβδομο, δωδέκατο, εικοστό
τέταρτο, εικοστό έκτο, εικοστό έβδομο, τριακοστό),

Α11

ν. 4688/2020 (Α' 101) «Ειδικές μορφές τουρισμού, διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη και
άλλες διατάξεις»(η εξετασθείσα διάταξη δεν περιελήφθη στο νόμο)

Α12

ν. 4676/2020 (Α'67) «Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου για τις θαλάσσιες ενδομεταφορές και
λοιπές διατάξεις» (άρθρα 13, 33, 40, 47, 48, 54 και 56)
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Α13

ν. 4688/2020 (Α' 101) «Ειδικές μορφές τουρισμού, διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη και
άλλες διατάξεις» (άρθρα 11, 52)

Α14

ν.4683/2020 (Α΄ 83) «Κύρωση της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊούCOVID-19, τη στήριξη της
κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς
και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68) και άλλες διατάξεις» (άρθρο 1:Κύρωση της από 20.03.2020
Π.Ν.Π. – [άρθρα δέκατο τέταρτο, τριακοστό τέταρτο, τριακοστό έβδομο, πεντηκοστό πρώτο,
πεντηκοστό ένατο, εξηκοστό, εξηκοστό δεύτερο, εξηκοστό τέταρτο, εξηκοστό πέμπτο], άρθρο
6)

Α15

ν. 4685/2020(Α΄92) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην
ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» (άρθρο 111)

Α16

ν. 4690/2020 (Α’ 104)«Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των
συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες
διατάξεις» (A' 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των
συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην
κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α' 90) και άλλες διατάξεις.», (άρθρο 1 Κύρωση της
από 13.04.2020 Π.Ν.Π. - άρθρα εικοστό δεύτερο, εικοστό πέμπτο, εικοστό έβδομο, εικοστό
όγδοο, τριακοστό δεύτερο, τεσσαρακοστό πρώτο, τεσσαρακοστό δεύτερο, πεντηκοστό έκτο,
εξηκοστό δεύτερο, εξηκοστό τρίτο, εξηκοστό έβδομο, εξηκοστό όγδοο, εξηκοστό ένατο)

Α17

ν. 4690/2020(Α’ 104) «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των
συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες
διατάξεις» (A' 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των
συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην
κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α' 90) και άλλες διατάξεις.» (άρθρο 66)

Α18

ν. 4686/2020 (Α’ 96) «Βελτίωση της μεταναστευτικής νομοθεσίας, τροποποίηση διατάξεων των
ν. 4636/2019 , 4375/2016 (A' 51), 4251/2014 (Α' 80) και άλλες διατάξεις» (άρθρα 57 και 60)

Α19

ν. 4685/2020 4685/2020 (Α’ 92)«Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» (άρθρο 112)

Α20

ν. 4684/2020 (Α’ 86)«Κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας
του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A' 75) και άλλες διατάξεις.»άρθρο 1 (Κύρωση της από 30.03.2020 Π.Ν.Π. - άρθρα δέκατο πέμπτο, εικοστό έκτο, τριακοστό
τέταρτο, τεσσαρακοστό, τεσσαρακοστό τρίτο, τεσσαρακοστό τέταρτο, πεντηκοστό, εξηκοστό
δεύτερο, εξηκοστό πέμπτο)

Α21

ν. 4690/2020(Α’ 104) «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των
συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες
διατάξεις» (A' 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των
συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην
κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α' 90) και άλλες διατάξεις.» (άρθρα 2, 21, 24, 25, 52,
80)

Α22

ν. 4691/2020 (Α’ 108) «Ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα και άλλες
διατάξεις» (άρθρο 33)

Α23

ν. 4693/2020 (Α’ 116) «Κύρωση της από 21.5.2020 τροποποίησης της από 3.6.2019 Επιμέρους
Σύμβασης Δωρεάς για το έργο V της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος
«Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και
αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας που κυρώθηκε με τον ν. 4564/2018 (Α' 170)
και άλλες διατάξεις». (άρθρο δέκατο τρίτο)

Α24

η προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 7 δεν συμπεριλήφθηκε στο ν. 4708/2020 (Α΄140)
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Α25

ν. 4727/2020 (Α 184)"Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις" (άρθρο
98)

Α26

ν. 4712/2020 (Α’ 146) «Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, ρύθμιση της οικονομικής
δραστηριότητας, αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, πρόστιμα για τη διακίνηση και
εμπορία απομιμητικών / παραποιημένων προϊόντων, ρύθμιση θεμάτων για τη βιομηχανία, τις
ιδιωτικές επενδύσεις, τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, την έρευνα, την
καινοτομία και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και λοιπές διατάξεις» (άρθρο 60 και παρ.
6 άρθρου 63)

Α27

ν. 4711/2020 (Α΄145) «Απλούστευση πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων
αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες διατάξεις» (άρθρο 6)

Α28

ν. 4710/2020 (Α’ 142) «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις» (άρθρα16, 33-39)

Α29

ν. 4761/2020 (A' 248) «Αναδιοργάνωση του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων και μετονομασία του σε Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων,
προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς στο εξωτερικό, ρυθμίσεις για το Ιστορικό Μουσείο
Κρήτης και το μουσείο «Φοίβος Ανωγειανάκης» και άλλες διατάξεις»(άρθρο 55).

Α30

ν. 4713/2020 (Α’ 147) «Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (άρθρο 33)

Α31

ν.4722/2020 (Α΄177) «Κύρωση: α) της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας,
προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της αγοράς εργασίας και
διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας» (A' 157) και β) της από 22.8.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών, την
προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας των
σχολικών μονάδων, τη στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας και την
ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προς αντιμετώπιση των συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID- 19, καθώς και τη στήριξη των πλημμυροπαθών της
Εύβοιας που επλήγησαν κατά τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020» (Α' 161) και
άλλες διατάξεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
και άλλων επειγόντων ζητημάτων. (άρθρο 2)

Α32

ν. 4722/2020 (Α΄177) «Κύρωση: α) της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας,
προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της αγοράς εργασίας και
διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας» (A' 157) και β) της από 22.8.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών, την
προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας των
σχολικών μονάδων, τη στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας και την
ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προς αντιμετώπιση των συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID- 19, καθώς και τη στήριξη των πλημμυροπαθών της
Εύβοιας που επλήγησαν κατά τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020» (Α' 161) και
άλλες διατάξεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
και άλλων επειγόντων ζητημάτων"- άρθρα 1 (Κύρωση της από 10.08.2020 Π.Ν.Π. – άρθρα
πέμπτο, ένατο, δέκατο, ενδέκατο), 2 (Κύρωση της από 22.08.2020 Π.Ν.Π. – άρθρα πρώτο,
δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο) 47, 61

Α33

ν. 4781/2021 (Α' 31) "Οργάνωση και λειτουργιά Υπουργείου Εξωτερικών. Συμβούλιο Απόδημου
Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής
βοήθειας και άλλες διατάξεις" (άρθρο 443)

Α34

ν. 4728/2020 (Α' 186) «Επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των καταστροφικών
συνεπειών από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός», περαιτέρω μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και
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άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (άρθρο 17)

Α35

ν. 4728/2020 (Α' 186) «Επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των καταστροφικών
συνεπειών από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός», περαιτέρω μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και
άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (άρθρο 14)

Α36

ν. 4738/2020 (Α' 207) «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες
διατάξεις», (άρθρο 267)

Α37

Μέχρι την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας, το εξετασθέν σχέδιο νόμου δεν έχει
κατατεθεί στη Βουλή

Α38

ν.4753/2020 (Α’ 227) «Εκτέλεση έργων αποκατάστασης πληγεισών περιοχών Περιφέρειας
Θεσσαλίας από τον µεσογειακό κυκλώνα «Ιανός» (άρθρο 63)

Α39

ν. 4761/2020 (Α’ 248) «Αναδιοργάνωση του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και
Απαλλοτριώσεων και μετονομασία του σε Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών
Πόρων, προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς στο εξωτερικό, ρυθμίσεις για το Ιστορικό
Μουσείο Κρήτης και το μουσείο «Φοίβος Ανωγειανάκης» και άλλες διατάξεις» (άρθρα 3, 4, 5,
10, 12, 13, 27, 45, 46)

Α40

ν. 4771/2021 (Α' 16) "Κύρωση: α) της από 11.12.2020 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού
Δημοσίου, του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση
(John S. Latsis Public Benefit Foundation)» και του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Γενικό
Νοσοκομείο Αθηνών “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ”» και β) της από 9.12.2020 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ
του Ελληνικού Δημοσίου, της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, του Αντικαρκινικού
Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο», της Άννας Μαρίας Λουίζας Ιωάννη Λάτση και της
Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Υγείας." (άρθρο
πεντηκοστό τρίτο)

Α41

ν. 4738/2020 (Α’ 207), «Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας», (άρθρο 286)

Α42

ν. 4770/2021 (Α'15)"Ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο, διατάξεις για
συμμόρφωση με υποχρεώσεις διεθνούς ναυσιπλοΐας και την αναβάθμιση Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και
ειδικές ρυθμίσεις για την ψηφιοποίηση και εν γένει ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της
ελληνικής ναυτιλίας στη μετάCOVID εποχή" (άρθρο 40)

Α43

ν. 4759/2020 (Α' 245)«Εκσυγχρονισμός της χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας"
(άρθρα 155 και 164)

Α44

ν. 4763/2020 (Α’ 254) «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου
Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας
πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της
Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και
άλλες διατάξεις» (άρθρο 117)

Α45

ν.4782/2021 (A' 36) "Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου
των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της
ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία"

Α46

ν. 4764/2020 (A' 256) «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την
επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Οργανισμούς
Τοπικής Aυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (άρθρο 123)

Α47

Μέχρι την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας, το εξετασθέν σχέδιο νόμου δεν έχει
κατατεθεί στη Βουλή

Α48

ν. 4760/2020(Α΄247) «Ρυθμίσεις συμβάσεων προμήθειας ειδών αρτοτροφοδοσίας
αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής» του ν. 4760 /2020 «Ρυθμίσεις
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σωφρονιστικής νομοθεσίας, διατάξεις για το Ταμείο Προνοίας Απασχολουμένων στα Σώματα
Ασφαλείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου» (άρθρο 42)
Α49

ν. 4756/2020 (Α’ 235) «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων,
κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων.» (άρθρο 77)

Κατά το έτος 2020 παρατηρήθηκε και πάλι το φαινόμενο της συστηματικής
κατάθεσης στη Βουλή σχεδίων νόμων και τροπολογιών που αφορούν σε δημόσιες
συμβάσεις και συμβάσεις παραχώρησης, χωρίς την προηγούμενη λήψη της
θεσμοθετημένης Γνώμης της Αρχής, κατά παράβαση του ουσιώδους τύπου που θεσπίζει ο
νόμος. Σε αρκετές περιπτώσεις ζητήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Νομικών και
Κοινοβουλευτικών θεμάτων μόνον η άποψη της Αρχής (αντί για την έκδοση Γνώμης κατά τα
οριζόμενα στο ν. 4013/2011) και μάλιστα μέσα σε προθεσμία ολίγων ημερών ή και ωρών.
Οι ζητούμενες απόψεις αφορούσαν ρυθμίσεις






που αποτελούσαν παράταση ή επανάληψη ρυθμίσεων που είχαν τεθεί στις Π.Ν.Π.
Για τις ρυθμίσεις αυτές η Αρχή παρέπεμψε στις Γνώμες επί των κυρώσεων νόμων
των αντίστοιχων Π.Ν.Π. (Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο ν. 4764/2020 «Ρυθμίσεις για
την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της
απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», ο οποίος μολονότι
περιλαμβάνει 20 άρθρα με ρυθμίσεις για δημόσιες συμβάσεις, εντούτοις η Αρχή
γνωμοδότησε μόνο για δύο από αυτά, ενώ ζητήθηκαν οι «απόψεις» της για
επιμέρους παρατάσεις ρυθμίσεων που είχαν τεθεί με Π.Ν.Π.)
για τις οποίες η Αρχή εντόπισε ζητήματα συμβατότητας με το ενωσιακό δίκαιο και
επιφυλάχθηκε για την έκδοση Γνώμης (ενδεικτικά τροποποίηση άρθρου 73 παρ. 2 ν.
4412/2016, εξαιρετική ρύθμιση για την εκτέλεση έργων αποκατάστασης πληγεισών
περιοχών Περιφέρειας Θεσσαλίας από τον μεσογειακό κυκλώνα «Ιανός». Σε
συνέχεια των επισημάνσεων υποβλήθηκαν εκ νέου οι διατάξεις και εκδόθηκαν οι
Γνώμες Α36 και Α38).
οργανωτικά ή γενικότερα ζητήματα για τα οποία η Αρχή έχει αναρμοδιότητα, οπότε
και ενημέρωσε σχετικά.

Όπως έχει επανειλημμένα τονισθεί, η Αρχή διαδραματίζει ουσιαστικό υποστηρικτικό ρόλο στο πλαίσιο της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας, συμβάλλοντας
στην ποιότητα και στην ωριμότητα των προς υιοθέτηση ρυθμίσεων.
Ειδικότερα, οι Γνώμες της Αρχής αποτελούν το επιστέγασμα της προηγούμενης
διαβούλευσης και συνεργασίας των υπηρεσιών της με τις αντίστοιχες υπηρεσίες των
Υπουργείων που έχουν τη σχετική νομοθετική πρωτοβουλία. Στο πλαίσιο, αυτό είναι
αυτονόητο ότι θα πρέπει να δίδεται στο μεν ειδικό επιστημονικό προσωπικό της Αρχής ο
αναγκαίος χρόνος για την κατά το δυνατό πληρέστερη επεξεργασία των σχεδίων ρυθμίσεων,
στη δε Διοίκηση το πλεονέκτημα και η ευελιξία να διαφωτιστεί ως προς τη νομιμότητα και
την ουσιαστική σκοπιμότητα αυτών, και μάλιστα σε χρόνο που θα έχει τη δυνατότητα να
αναμορφώσει το περιεχόμενό τους, λαμβάνοντας υπόψη την τεκμηριωμένη Γνώμη της
Αρχής.
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Στο σημείο αυτό τονίζεται ότι η Αρχή ασκεί τη γνωμοδοτική της αρμοδιότητα με
κύριο Γνώμονα τη δημιουργία και διατήρηση ενός διαφανούς, συνεκτικού και
αποτελεσματικού συστήματος δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνου με τις αρχές του
πρωτογενούς και παράγωγου ενωσιακού δικαίου, έχοντας πλήρη συναίσθηση των
συνεπειών της εφαρμογής των αρχών της καλής νομοθέτησης, όπως αποτυπώνονται στο
κεφ. Γ΄ του μέρους Γ’ του ν. 4622/2019 "Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και
διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης -για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις".
Επιπρόσθετα, η ορθολογική άσκησή της δεν αποτελεί μόνον μέσο πληροφόρησης
της Διοίκησης, αλλά συμβάλλει και στην επίτευξη της πολλαπλής αποστολής της Αρχής στο
πλαίσιο της παρακολούθησης της εφαρμογής των κανόνων περί δημοσίων συμβάσεων, της
επιδιωκόμενης ασφάλειας δικαίου και της καθοδήγησης των Αναθετουσών Αρχών,
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 340 του ν. 4412/2016 Επιβολή (άρθρα 83
παράγραφοι 1-5 και 90 παρ. 7 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και άρθρα 99 παράγραφοι 1-5 και
106 παρ. 3 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)15.
Όπως εμφαίνεται στους πίνακες που ακολουθούν, σε αρκετές περιπτώσεις, οι
σχετικές διατάξεις απεστάλησαν στην Αρχή αμέσως πριν ή και μετά την κατάθεσή τους στη
Βουλή, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις δεν υπεβλήθη αίτημα για παροχή Γνώμης, οπότε η
Αρχή, ασκώντας την εκ του νόμου αρμοδιότητά της, προέβη αυτεπαγγέλτως στη διατύπωση
Γνώμης.

Πίνακας 15. Σχέδια νόμου που κατατέθηκαν στη Βουλή πριν από την έκδοση Γνώμης της
Αρχής
Αριθμός
Γνώμης

Ημ/νία
υποβολής
στην Αρχή

Ημ/νία
κατάθεσης
στη Βουλή

Ημ/νία
έκδοσης
Γνώμης

Α2

24.10.2019

24.10.2019

23.01.2020

Άρθρο 235 ν. 4635/2019 "Επενδύω στην
Ελλάδα και άλλες διατάξεις"

27.02.2020

Άρθρο 17 ν. 4674/2020 "Στρατηγική
αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και
άλλες διατάξεις"

26.03.2020

Άρθρα 13, 33, 40, 47, 48, 54 και 56 του ν.
4676/2020 «Εκσυγχρονισμός Θεσμικού
Πλαισίου για τις θαλάσσιες ενδομεταφορές και
λοιπές διατάξεις»

25.06.2020

άρθρο δέκατο τρίτο ν. 4693/2020 «Κύρωση της
από 21.5.2020 τροποποίησης της από 3.6.2019
Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το έργο V της
από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του
Ιδρύματος “Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ.

19.02.2020

Α7

Α12

Α23

09.03.2020

11.06.2020

21.02.2020

09.03.2020

11.06.2020

Ψηφισθείσα διάταξη νόμου

15

Πρβλ. αριθμ. πρωτ. Γρ. Προέδρου 46/7-5-2020 Επιστολή της Αρχής προς τον Πρόεδρο της Διαρκούς
Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής.
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Νιάρχος” και του Ελληνικού Δημοσίου για την
ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον
τομέα της υγείας που κυρώθηκε με τον ν.
4564/2018 (Α' 170) και άλλες διατάξεις»

Α35

23.09.2020

23.09.2020

16.10.2020

Άρθρο 14 «Κατεπείγουσες διατάξεις για την
ενημέρωση του κοινού για θέματα προστασίας
της δημόσιας υγείας» του ν. 4278/2020
«Επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση
των καταστροφικών συνεπειών από την πορεία
του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός», περαιτέρω
μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.»
(A' 186)

Α41

21.10.2020/23
.01.2020

22.10.2020

26.11.2020

Άρθρο 286 ν. 4738/2020 «Ρύθμιση Οφειλών και
Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας»

23.12.2020

Άρθρο 77 ν. 4756/2020"Μέτρα ενίσχυσης των
εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών
ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και
διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων" (Α'
235)

23.11.2020

Α49

24.11.2020

Πίνακας 16. Σχέδια Νόμου που κατατέθηκαν στη Βουλή χωρίς να υποβληθεί σχετικό
αίτημα στην Αρχή
Αριθμός Γνώμης

Α14

Α18

Α20

Α21

Ημ/νία
κατάθεσης στη
Βουλή

03.04.2020

30.04.2020

14.04.2020

20.05.2020

Ημ/νία έκδοσης
Γνώμης

Ψηφισθείσα διάταξη νόμου

08.04.2020

ν.4683/2020 (Α΄ 83) «Κύρωση της από 20.3.2020
Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου
διασποράς του κορωνοϊούCOVID-19, τη στήριξη
της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και
τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της
αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68) και
άλλες διατάξεις» (άρθρα 1, 6)

08.05.2020

ν. 4686/2020 (Α’ 96) «Βελτίωση της μεταναστευτικής νομοθεσίας, τροποποίηση διατάξεων
των ν.4636/2019 , 4375/2016 (A' 51), 4251/2014
(Α' 80) και άλλες διατάξεις» (άρθρα 57 και 60)

21.05.2020

ν. 4684/2020 (Α’ 86) «Κύρωση της από 30.3.2020
Π.Ν.Π. «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας
του
κορωνοϊού
COVID-19
και
άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις» (A' 75) και άλλες
διατάξεις.» (άρθρο 1)

27.05.2020

ν. 4690/2020(Α’ 104) «Κύρωση: α) της από
13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση
των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας
του
κορωνοϊού
COVID-19
και
άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις» (A' 84) και β) της από
1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την
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αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την
επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική
κανονικότητα» (Α' 90) και άλλες διατάξεις.»
(άρθρα 2, 21, 24, 25, 52 και 80)

2.10.4. Γνωμοδοτήσεις σε σχέδια προεδρικών διαταγμάτων [άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ.
(ββ) του ν. 4013/2011]
Το έτος 2020 εκδόθηκαν δύο (2) Γνώμες επί σχεδίων προεδρικών διαταγμάτων. Ο
χρόνος απόκρισης της Αρχής και στις δύο Γνώμες ανήλθε σε δεκαέξι (16) ημέρες.
Στην Εικόνα 24 που ακολουθεί, αποτυπώνεται ο αριθμός των σχεδίων ΠΔ επί των
οποίων γνωμοδότησε η Αρχή κατά τα έτη 2018, 2019 και 2020, καθώς και ο μέσος όρος του
χρόνου απόκρισης επί των σχετικών αιτημάτων ανά έτος.
Σύνοψη των Γνωμών αυτών παρατίθεται στο Παράρτημα Δ της παρούσας έκθεσης.

Εικόνα 24. Συγκριτική ανάλυση της γνωμοδοτικής αρμοδιότητας της Αρχής επί σχεδίων ΠΔ
κατά την τελευταία τριετία

2.10.5. Γνωμοδοτήσεις σε σχέδια λοιπών κανονιστικών πράξεων [άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ'
υποπερ. (γγ) του ν. 4013/2011]
Το έτος 2020 εκδόθηκαν συνολικά δεκαπέντε (15)16 Γνώμες, με τις οποίες
εξετάσθηκαν σχέδια κανονιστικών πράξεων και κανονισμών Αναθετουσών Αρχών. Από
αυτές, μια Γνώμη διαπίστωσε αναρμοδιότητα της Αρχής, έντεκα (11) ήταν σύμφωνες, ενώ
τρεις (3) εκδόθηκαν αυτεπαγγέλτως, καθώς δεν τηρήθηκε ο τύπος της προηγούμενης
Γνώμης της Αρχής πριν από την έκδοση της κανονιστικής πράξης.
Ακολουθεί πίνακας με τις Γνώμες της Αρχής ανά κανονιστική πράξη και διάγραμμα.

Δεν εκδόθηκε Γνώμη με αριθμό Γ2, η σχετική ΥΑ εξετάσθηκε τελικώς με την Γνώμη Γ6

16
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Πίνακας 17. Γνώμες Αρχής ανά εκδοθείσα Κανονιστική Πράξη
Αριθμός
Γνώμης

Διατακτικό

Φορέας

Εκδοθείσα Κανονιστική Πράξη

Γ1

Σύμφωνη Γνώμη

Υπουργείο Υγείας

Γ2γ/27589/15.02.2020 (Β’ 2181)

Γ2

(ενσωματώθηκε στην Γ6)

Γ3

Δεν τηρήθηκε ο τύπος της
προηγούμενης Γνώμης της Αρχής

Υπουργείο
Υποδομών και
Μεταφορών

20319/24-03-2020 (Β΄ 1022)

Γ4

Δεν τηρήθηκε ο τύπος της
προηγούμενης Γνώμης της Αρχής

Υπουργείο
Εξωτερικών

085/ΑΣ 1724/31-03-2020 (Β’ 1112)

Γ5

Σύμφωνη Γνώμη

Υπουργείο
Οικονομικών

60967 /17.06.2020 (Β’ 2425)

Γ6

Σύμφωνη Γνώμη

Υπουργείο
Οικονομικών

60970/17.06.2020 (Β' 2425)

Γ7

Δεν τηρήθηκε ο τύπος της
προηγούμενης Γνώμης της Αρχής

Υπουργείο
Ανάπτυξης και
Επενδύσεων

35839/06.04.2020 (Β΄1215)

Γ8

Σύμφωνη Γνώμη

Υπουργείο
Ανάπτυξης και
Επενδύσεων

53717/28.05.2020 (Β’ 2097)

Γ9

Σύμφωνη Γνώμη

Υπουργείο
Ανάπτυξης και
Επενδύσεων

88408/24.08.2020 (Β’ 3810)

Γ10

Σύμφωνη Γνώμη

Εταιρεία Ακινήτων
Δημοσίου Α.Ε.

……………

Γ11

Σύμφωνη Γνώμη

Υπουργείο Υγείας

Γ2γ/32602/05.06.2020 (Β' 2199)

Γ12

Σύμφωνη Γνώμη

Υπουργείο
Υποδομών και
Μεταφορών

2661/17.07.2020 (B' 3290)

Γ13

Σύμφωνη Γνώμη

Ελληνική Εταιρεία
Επενδύσεων και
Εξωτερικού
Εμπορίου Α.Ε

(ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 148/18.09.2020)

Γ14

Σύμφωνη Γνώμη

Υπουργείο Παιδείας
και Θρησκευμάτων

138811/Α2/13.10.2020 (Β’ 4691)

Γ15

Σύμφωνη Γνώμη

ΜΟΔ ΑΕ

Απόφαση ΔΣ 544/20.11.2020
(ΑΔΑ : Ω29Φ46ΨΧΨΤ-60Γ)
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Γ16

Αναρμοδιότητα

Υπουργείο
Ανάπτυξης και
Επενδύσεων

Κ.Υ.Α. 14900/4-2-2021 (Β' 466)

Σύνοψη των Γνωμών αυτών παρατίθεται στο Παράρτημα Ε της παρούσας έκθεσης.

Εικόνα 25. Γνωμοδοτική αρμοδιότητα ανά αιτούντα και διατακτικό

Από τις ανωτέρω Γνώμες, τρεις (3) αφορούσαν κανονισμούς Ανάθεσης και
Εκτέλεσης Συμβάσεων, με ρυθμίσεις που παρεκκλίνουν αυτών του ν. 4412/2016 και,
συγκεκριμένα :






Κανονισμός Λειτουργίας Τεχνικής Υπηρεσίας της Μονάδας Οργάνωσης της
Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Α.Ε. (πρβλ. Γνώμη Γ 15/2020) (ΑΔΑ:
Ω29Φ46ΨΧΨΤ-60Γ).
Κανονισμός Συμβάσεων Προμήθειας Προϊόντων, Παροχής Υπηρεσιών, Εκπόνησης
Μελετών και Εκτέλεσης Έργων της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού
Εμπορίου, με διακριτικό τίτλο «ENTERPRISE GREECE» (πρβλ Γνώμη Γ13/2020) (ΦΕΚ
ΠΡΑΔΙΤ 148/2020).
Κανονισμός Συμβάσεων Προμήθειας Προϊόντων, Παροχής Υπηρεσιών, Εκπόνησης
Μελετών και Εκτέλεσης Έργων της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Ανώνυμη Εταιρεία
(πρβλ Γνώμη Γ10/2020).
Ο χρόνος απόκρισης της Αρχής κατά το έτος 2020 διαμορφώθηκε ως εξής:





Τέσσερις (4) Γνώμες εκδόθηκαν εντός δέκα (10) ημερών
Πέντε (5) Γνώμες εκδόθηκαν σε διάστημα μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών και
μικρότερο των είκοσι (20) ημερών
Τρεις (3) Γνώμες εκδόθηκαν σε διάστημα μεγαλύτερο των είκοσι (20) ημερών και
μικρότερο των τριάντα (30) ημερών
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Τρεις (3) Γνώμες εκδόθηκαν χωρίς να υποβληθεί σχετικό αίτημα στην Αρχή.

Συγκεντρωτικά, ποσοστό 50,00% των Γνωμών εκδόθηκαν εντός χρονικού
διαστήματος μικρότερου των δεκαπέντε (15) ημερών, όταν η εκ του νόμου τιθέμενη είναι
τριάντα (30) ημερών.
Στην Εικόνα 26 που ακολουθεί αποτυπώνεται ο αριθμός των σχεδίων κανονιστικών
πράξεων επί των οποίων γνωμοδότησε η Αρχή κατά τα έτη 2018, 2019 και 2020, καθώς και
ο μέσος όρος του χρόνου απόκρισης επί των σχετικών αιτημάτων ανά έτος. Είναι προφανές
ότι, παρά την αυξημένη κανονιστική δραστηριότητα του έτους 2020, η Αρχή ανταποκρίθηκε
με ταχείς ρυθμούς στα υποβληθέντα αιτήματα.

Εικόνα 26. Συγκριτική ανάλυση της γνωμοδοτικής αρμοδιότητας της Αρχής επί σχεδίων
κανονιστικών διατάξεων κατά την τελευταία τριετία

Στο διάγραμμα που ακολουθεί (Εικόνα 27), παρουσιάζεται η συσχέτιση του πλήθους
των Γνωμών επί σχεδίων κανονιστικών διατάξεων και του αριθμού των ημερών που
μεσολάβησαν από την υποβολή του αιτήματος στην Αρχή έως την έκδοση Γνώμης.
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Εικόνα 27. Άσκηση Γνωμοδοτικής αρμοδιότητας σε συνάρτηση με το χρόνο
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3. Δράσεις εποπτικού και ελεγκτικού ρόλου της Αρχής
Στους επιχειρησιακούς στόχους της Αρχής συγκαταλέγονται η εποπτεία, η
παρακολούθηση, η αξιολόγηση και ο έλεγχος των δράσεων των εν γένει φορέων της
Διοίκησης στον τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος. Ιδιαίτερα
δε μετά την θέση σε λειτουργία του νέου Οργανισμού και Κανονισμού Λειτουργίας της
Αρχής, επιχειρείται η ενίσχυση του ελεγκτικού και εποπτικού ρόλου και της
αποτελεσματικότητας αυτού.

3.1. Έλεγχος αιτημάτων προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την
ανάθεση δημόσιας σύμβασης (άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. (δδ) του ν.
4013/2011, ως ισχύει)
Το έτος 2020 η Αρχή εξέδωσε συνολικά εκατόν τέσσερις (104) γνώμες, που
αφορούσαν στην προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση
δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, παροχής υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων, σύμφωνα με
την περίπτωση β’ της παρ. 2 του άρθρου 26 και τα άρθρα 32 και 269 του ν. 4412/2016 (Α’
147), ως ισχύουν, εξαιρουμένων των περιπτώσεων ανωτέρας βίας. Επί των ανωτέρω
αποφάσεων, κρίθηκε ότι πέντε (5) αποφάσεις περιλαμβάνουν στοιχεία διαβαθμισμένου
χαρακτήρα και ως εκ τούτου, τα στοιχεία που αφορούν στις αποφάσεις αυτές, δεν
συμπεριελήφθησαν στην εκτίμηση των κατωτέρω στοιχείων στατιστικής αποτίμησης. Το
σύνολο των γνωμών που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της αρμοδιότητας του άρθρου 2 παρ. 2 περ.
γ' υποπερ. (δδ) του ν. 4013/2011, πλην των 5 απορρήτων, βρίσκεται αναρτημένο στην
ιστοσελίδα της Αρχής, μετά από απαλοιφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
(ανωνυμοποίηση).
Τα αιτήματα φορέων του δημοσίου τομέα που υποβλήθηκαν στην Αρχή εντός του
2020 ανήλθαν συνολικά σε εκατόν εξήντα εννέα (169), ενώ μέρος των υποβληθέντων
αιτημάτων ανακλήθηκε κατόπιν σχετικής ενημέρωσης και καθοδήγησης που παρασχέθηκε
από την Αρχή στο - κατά περίπτωση – αίτημα, αναφορικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή
της νομοθεσίας της Ένωσης στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, με αποτέλεσμα να
διαμορφωθεί με έτερο τρόπο η κρίση της αναθέτουσας αρχής για την ανάθεση της
σύμβασης (π.χ. προσφυγή σε ανοικτή ή κλειστή διαγωνιστική διαδικασία με χρήση
συντετμημένων προθεσμιών, χρήση τεχνικών και εργαλείων για ηλεκτρονικές και
συγκεντρωτικές διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων, κ.α.), με ό,τι θετικό τούτο συνεπάγεται
σε επίπεδο νομιμότητας, διαφάνειας και διαμόρφωσης όρων οικονομίας κλίμακος.
Το 2020, όπως και κατά τα προηγούμενα έτη λειτουργίας της, η Αρχή δεν άσκησε τη
γνωμοδοτική της αρμοδιότητα [άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ’ υποπερ. (δδ) του ν. 4013/2011] σε
περιπτώσεις όπου οι αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς προσέφυγαν σε διαδικασία
διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, σε εφαρμογή ρυθμίσεων με τις οποίες ο
εθνικός νομοθέτης υιοθέτησε εξαιρετικές ρυθμίσεις τα τελευταία έτη, είτε με την πρόβλεψη
“τεκμηρίων κατεπείγουσας ανάγκης”, είτε με την παράταση - τροποποίηση συμβάσεων οι
οποίες δεν περιλάμβαναν αντίστοιχους όρους, είτε με την ανάθεση τμημάτων της σύμβασης
σε προσωρινούς αναδόχους μέχρι την ολοκλήρωση του εκκρεμούς διαγωνισμού. Στις
περιπτώσεις αυτές, οι αναθέτουσες αρχές/ αναθέτοντες φορείς παρέλειψαν να υποβάλουν
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σχετικό αίτημα παροχής σύμφωνης γνώμης προς την Αρχή για την ανάθεση δημοσίων
συμβάσεων και συμβάσεων άνω των ορίων, μέσω της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης.
Οι τομείς στους οποίους αφορούν κυρίως οι ανωτέρω εξαιρετικές ρυθμίσεις που εισήγαγε
ο εθνικός νομοθέτης, συμπεριλαμβανομένης και της παρέκκλισης της γνωμοδοτικής
αρμοδιότητας της Αρχής, είναι αυτοί της αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών στο πλαίσιο της
μεταναστευτικής πολιτικής και κοινωνικής ένταξης μεταναστών και δικαιούχων διεθνούς
προστασίας17, της μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης18,
της δακοκτονίας19 και της υγείας20.
Αναφορικά με την προβλεπόμενη νόμιμη προθεσμία των είκοσι (20) εργάσιμων
ημερών, ο χρόνος απόκρισης της Αρχής σε σχέση με τα εισερχόμενα αιτήματα ανέρχεται
κατά μέση τιμή σε έντεκα κόμμα εννέα (11,9) ημέρες και κυμάνθηκε ως ακολούθως:





Από 0-5 εργάσιμες ημέρες: 24 γνώμες
Από 6-10 ημέρες: 14 γνώμες
Από 11-15 ημέρες: 20 γνώμες
Από 15-20 ημέρες: 41 γνώμες

17

Πρβλ. ενδεικτικά το πλέγμα διατάξεων για την αντιμετώπιση αναγκών στο πλαίσιο μεταναστευτικής
πολιτικής και κοινωνικής ένταξης μεταναστών και δικαιούχων διεθνούς προστασίας, ιδίως το πέμπτο
εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 14 του ν. 4332/2015 (Α' 76), όπως αυτό είχε αρχικά αντικατασταθεί
με το άρθρο 39 του ν. 4456/2017 (Α΄ 24), ακολούθως με το άρθρο 33 του ν. 4508/2017 (Α΄ 200),
μετέπειτα με το άρθρο 7 παρ. 1 του ν. 4587/2018 (Α’ 218) και τέλος με το άρθρο 122 του ν. 4636/2019
(Α’ 169). Επίσης, στο άρθρο 96 του ν. 4368/2016 (Α’ 21), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 57 του ν.
4686/2020 (Α’ 96), προβλέπονται γενικά παρεκκλίσεις από το εθνικό δίκαιο για τη διαχείριση της
προσφυγικής κρίσης.
18
Πρβλ. ενδεικτικά τις διατάξεις για την αντιμετώπιση αναγκών μεταφοράς μαθητών κατά τα σχολικά
έτη 2016-2017, 2017-2018 και 2018-2019, 2019-2020 και 2020-2021, όπως το άρθρο 63 του ν.
4415/2016 και ιδίως η παρ. 1 αυτού, όπως είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 45 του ν. 4508/2017 (Α’
200), ακολούθως με το άρθρο τρίτο του ν. 4528/2018 (Α΄ 50), μετέπειτα με το άρθρο 21 παρ. 1 του ν.
4563/2018 (Α’ 169) και τέλος με το άρθρο 101 του ν. 4604/2019 (Α’ 50). Αντίστοιχα ισχύουν και για
την παρ. 2 του ίδιου ως άνω άρθρου, όπως είχε αρχικά τροποποιηθεί με το άρθρο 28 του ν. 4479/2017
(Α΄94), στη συνέχεια με το άρθρο 108 παρ.1 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), μετέπειτα με το άρθρο 21 παρ.
1 του ν. 4563/2018 (Α’ 169) και με το άρθρο 101 του ν. 4604/2019 (Α’ 50). Τέλος, με τις διατάξεις του
άρθρου 15 του ν. 4625/2019 (Α’ 139) αντιμετωπίστηκαν οι ανάγκες μεταφοράς μαθητών για το
σχολικό έτος 2019-2020 και με τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 4713/2020 (Α’ 147) οι ανάγκες για
το σχολικό έτος 2020-2021.
19
Πρβλ. ενδεικτικά τις διατάξεις για τη δακοκτονία του άρθρου 44 του ν. 4325/2015 (Α' 47), όπως
τροποποιήθηκε με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 65 του ν. 4484/2017 (Α' 110), ακολούθως με το άρθρο
57 του ν. 4554/2018 (Α’ 130), μετέπειτα με το άρθρο 33 του ν. 4597/2019 (Α’ 35) και τέλος με το άρθρο
4673/2020 (Α’ 52).
20
Πρβλ. ειδικές διατάξεις για τον ΕΟΔΥ, ιδίως το άρθρο 54 του ν. 4600/2019 (Α’ 43) με το οποίο
προβλέφθηκε ότι η άσκηση της γνωμοδοτικής αρμοδιότητας της Αρχής στο πλαίσιο της περίπτωσης
γ` της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 θα πρέπει να ολοκληρώνεται μέσα σε αποκλειστική
προθεσμία τριών (3) εργασίμων ημερών, επί του οποίου η Αρχή είχε εκδώσει τη Γνώμη Α3/2019.
Επίσης, πρβλ. διατάξεις για νομιμοποίηση δαπανών Νοσοκομείων από προμήθειες υλικών – αγαθών
και παροχή υπηρεσιών χωρίς την υπογραφή σύμβασης, ιδίως άρθρο 17 παρ. 2 του ν. 4332/2015 (Α’
76), που ανανεωνόταν με διαδοχικές παρατάσεις, εκ των οποίων οι τελευταίες είναι του άρθρου 78
παρ. 3 του ν. 4623/2019 (Α’ 134) και του άρθρου 6 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), επί του οποίου είχε
εκδοθεί η Γνώμη Α14/2020 της Αρχής.
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Εικόνα 28. Χρόνος απόκρισης της Αρχής επί αιτημάτων για προσφυγή στη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι, στο πλαίσιο της αρμοδιότητας αυτής, το σαράντα
επτά κόμμα σαράντα επτά τοις εκατό (47,47%) των γνωμών της Αρχής εκδόθηκαν εντός
χρονικού διαστήματος μικρότερο του πενήντα τοις εκατό (50%) της προβλεπόμενης νόμιμης
προθεσμίας [ήτοι, εντός λιγότερο των δέκα (10) εργάσιμων ημερών].

Εικόνα 29. Αξία αιτημάτων ανά νομική φύση αιτούντος

Από το σύνολο των ως άνω γνωμών, η Αρχή παρείχε τη σύμφωνη γνώμη της σε
ογδόντα τέσσερις (84) περιπτώσεις, σε μία (1) παρείχε εν μέρει σύμφωνη γνώμη, σε οχτώ
(8) περιπτώσεις διαπίστωσε ότι δεν συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την προσφυγή
στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης και σε έξι (6) περιπτώσεις διαπίστωσε ότι η εξέταση
του αιτήματος δεν ενέπιπτε στην αρμοδιότητά της.
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Εικόνα 30. Διατακτικό σε συνάρτηση με το ποσοστό επί του συνολικού αριθμού των γνωμών

Εικόνα 31. Διατακτικό σε συνάρτηση με την αξία των αιτημάτων
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Πίνακας 18. Συνάρτηση νομικής μορφής αιτούντος με διατακτικό
Διατακτικό
Νομική φύση
ΔΗΜΟΣΙΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α' ΤΟΥ
Ν.3429/2005
ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΝΠΙΔ
ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-ΝΠΔΔ
ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ ΟΤΑΔΗΜΟΙ (ΟΤΑ Α'
ΒΑΘΜΟΥ)
ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ ΟΤΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ (ΟΤΑ Β'
ΒΑΘΜΟΥ)
Γενικό Άθροισμα

ΣΥΜΦΩΝΗ
ΓΝΩΜΗ

ΑΡΝΗΤΙΚΗ
ΓΝΩΜΗ

ΚΑΘ' ΥΛΗΝ
ΑΝΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

ΕΝ ΜΕΡΕΙ
ΣΥΜΦΩΝΗ
ΓΝΩΜΗ

Γενικό
Άθροισμα

80,00%

20,00%

0,00%

0,00%

100,00%

75,00%

0,00%

25,00%

0,00%

100,00%

66,67%

33,33%

0,00%

0,00%

100,00%

78,57%

14,29%

0,00%

7,14%

100,00%

72,73%

9,09%

18,18%

0,00%

100,00%

90,48%

2,38%

7,14%

0,00%

100,00%

94,12%

5,88%

0,00%

0,00%

100,00%

84,85%

8,08%

6,06%

1,01%

100,00%

Ακολουθεί ποσοστιαία ταξινόμηση των γνωμών ανά είδος, κατηγορία σύμβασης και
αξία, νομική βάση, νομική φύση και κύρια δραστηριότητα Αναθετουσών Αρχών, αντικείμενο
(επιχειρηματικό κλάδο) σύμβασης και διατακτικό:
3.1.1.






Κατανομή γνωμών ανά κατηγορία και αξία συμβάσης
Ποσοστό 49,49% των γνωμών αφορούσαν σε αιτήματα για την ανάθεση συμβάσεων
προμηθειών συνολικής αξίας 21,25 εκατ. Ευρώ
Ποσοστό 41,44% των γνωμών αφορούσαν σε αιτήματα για συμβάσεις υπηρεσιών
συνολικής αξίας 77,61 εκατ. Ευρώ
Ποσοστό 4,04% των γνωμών αφορούσαν σε αιτήματα για συμβάσεις μελετών
συνολικής αξίας 1,48 εκατ. Ευρώ
Ποσοστό 3,03% των γνωμών αφορούσαν σε αιτήματα για συμβάσεις έργων
συνολικής αξίας 37,18 εκατ. Ευρώ
Ποσοστό 1,01% των γνωμών αφορούσαν σε αιτήματα μικτών συμβάσεων
(προμηθειών - υπηρεσιών) συνολικής αξίας 2,55 εκατ. Ευρώ
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Ποσοστό 1,01% των γνωμών αφορούσαν σε αιτήματα μικτών συμβάσεων (έργου προμηθειών) συνολικής αξίας 1,27 εκατ. Ευρώ.
Το συνολικό ποσό των αιτημάτων ανήλθε σε 141.334.649,91€.

Εικόνα 32. Κατανομή Γνωμών ανά κατηγορία σύμβασης σύμφωνα με τον αριθμό των
αιτημάτων

Εικόνα 33. Κατανομή Γνωμών ανά κατηγορία σύμβασης σύμφωνα με την αξία των
αιτημάτων

Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

150

Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 2020

3.1.2.

Κατανομή γνωμών ανά εφαρμοστέα νομική βάση
Η κατανομή των γνωμών, με βάση την εφαρμοστέα νομική βάση για την προσφυγή
στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, για το έτος 2020, είχε ως εξής:
 Προσφυγή στην ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση
Ποσοστό 8,08% των εκδοθεισών γνωμών αφορούσε σε προσφυγή στην
ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση, με βάση το άρθρο 26.2.β του ν. 4412/2016
(έπειτα από ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία, λόγω υποβολής μη κανονικών ή
απαράδεκτων προσφορών).
 Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση
προκήρυξης
Ποσοστό 91,92% των εκδoθεισών γνωμών αφορούσε σε προσφυγή σε διαδικασία
με διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, με βάση τις ακόλουθες διατάξεις:


ν. 4412/2016 άρθρο 32.2.α (έπειτα από ανοικτή ή κλειστή διαγωνιστική
διαδικασία, λόγω μη υποβολής προσφορών ή υποβολής ακατάλληλων
προσφορών) - Ποσοστό 45,45%,
 ν. 4412/2016 άρθρο 32.2.γ (για λόγους κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε
απρόβλεπτη περίσταση) - Ποσοστό 29,29%
 ν. 4412/2016 άρθρο 32.2.β (λόγω απουσίας ανταγωνισμού για τεχνικούς
λόγους, αποκλειστικών δικαιωμάτων/διανοητικής ιδιοκτησίας) - Ποσοστό 5,05%
 ν. 4412/2016 άρθρο 32.4.β (συμπληρωματικές παραδόσεις προμηθειών)
Ποσοστό 1,01%
 ν. 4412/2016 άρθρο 32.5 (συμβάσεις υπηρεσιών που έπονται διαγωνισμού
μελετών)- Ποσοστό 1,01%
 ν. 4412/16 άρθρο 269.δ (για λόγους κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε
απρόβλεπτη περίσταση) – Ποσοστό 3,03%
 ν. 4412/16 άρθρο 269.ε (συμπληρωματικές παραδόσεις προμηθειών) –
Ποσοστό 1,01%
 Αποχή από την έκδοση σύμφωνης γνώμης λόγω αναρμοδιότητας
Η Αρχή, σε ποσοστό 6,06% επί του συνόλου των εκδoθεισών γνωμών, εξέδωσε
γνώμες με τις οποίες έκρινε ότι όφειλε να απέχει από την έκδοση σύμφωνης γνώμης, λόγω
αναρμοδιότητας. Πιο συγκεκριμένα, 5,05% επί του ανωτέρω συνόλου αφορούσε σε
αναρμοδιότητα λόγω ποσού του υποβληθέντος αιτήματος, ενώ ποσοστό 1,01% αφορούσε
σε αίτημα για το οποίο γινόταν επίκληση ανωτέρας βίας.
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Εικόνα 34. Κατανομή Γνωμών ανά εφαρμοστέα νομική βάση

3.1.3.

Κατανομή γνωμών βάσει της νομικής φύσης της Αναθέτουσας Αρχής
Τα αιτήματα για παροχή σύμφωνης γνώμης για την προσφυγή στη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης, για το έτος 2020, προέρχονται από ένα ευρύ φάσμα φορέων του
δημόσιου τομέα:
(i) Με βάση τη διάκριση σε Κεντρικές Κυβερνητικές Αρχές και Μη Κεντρικές
Αναθέτουσες Αρχές:



Κεντρικές Κυβερνητικές Αρχές
Μη Κεντρικές Κυβερνητικές Αρχές

21,21%
78,79%

Εικόνα 35. Κατανομή Γνωμών βάσει της νομικής φύσης της Αναθέτουσας Αρχής
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(ii) Με βάση την κατηγοριοποίηση - ορισμούς του άρθρου 14 του ν. 4270/2014
(άρθρα 2 και 6(2) Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) :
Υποτομέας ΟΤΑ - Δήμοι (ΟΤΑ Α' Βαθμού)

42,42%

Υποτομέας ΟΤΑ – Περιφέρειες (ΟΤΑ Β’ Βαθμού)

17,17%

Υποτομέας Κεντρικής Κυβέρνησης - Κεντρική Διοίκηση - Υπουργεία

14,14%

Υποτομέας Κεντρικής Κυβέρνησης – ΝΠΔΔ

11,11%

Υποτομέας Κεντρικής Κυβέρνησης - Κεντρική Διοίκηση - ΝΠΙΔ

6,06%

Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς του Κεφαλαίου Α΄ του
ν.3429/2005

5,05%

Υποτομέας Κεντρικής Κυβέρνησης - Κεντρική Διοίκηση - Αποκεντρωμένες
Διοικήσεις

4,04%

Εικόνα 36. Κατανομή Γνωμών σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του άρθρου 14 του ν.
4270/2014

(iii) Με βάση την κύρια δραστηριότητα της αναθέτουσας αρχής:
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Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

66,67%

Εκπαίδευση

7,07%

Υγεία

5,05%

Άλλες δραστηριότητες: Έρευνα

3,03%

Κοινωνική Προστασία

2,02%

Δημόσια τάξη και ασφάλεια

2,02%

Άλλες δραστηριότητες: Παροχή υπηρεσιών Ύδρευσης και Αποχέτευσης

2,02%

Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις

2,02%

Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία

2,02%

Άλλες δραστηριότητες: Επικοινωνία και Τεχνολογίες Πληροφορικής

2,02%

Άλλες δραστηριότητες: Αξιοποίηση και διάθεση στερεών αποβλήτων

2,02%

Άλλες δραστηριότητες: Μίσθωση ακινήτων

1,01%

Περιβάλλον

1,01%

Άλλες δραστηριότητες: Μεταφορές με αστικούς σιδηροδρόμους, τραμ,
τρόλεϊ ή λεωφορεία

1,01%

Παραγωγή, μεταφορά και διανομή αερίου και θερμότητας

1,01%

Εικόνα 37. Κατηγοριοποίηση με βάση την κύρια δραστηριότητα της αναθέτουσας αρχής
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(iv) Με βάση τον επιχειρηματικό τομέα στον οποίο αφορούν οι αντίστοιχες
συμβάσεις:


Ενέργεια και Συναφείς Υπηρεσίες

23,23%

[ιδίως Πετρελαϊκά προϊόντα, καύσιμα, ηλεκτρική και άλλες πηγές ενέργειας]


Υλικά και Προϊόντα

21,21%

[όπως οχήματα, οικιακός εξοπλισμός, συσκευές – ανταλλακτικά καθαριότητας
και αρωματισμού, κλειδαριές και κλειδιά για επιδαπέδια καλάθια, ατομικά και
λοιπά εφόδια για φύλακες, κ.λπ.]


Λοιπές Υπηρεσίες

13,13%

[όπως υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων, παροχής οδικού
συγκοινωνιακού έργου, περισυλλογής – μεταφοράς - διαλογής - διανομής
ταχυδρομικών αποστολών, αεροπορικής μεταφοράς διεθνών ταχυδρομικών
αποστολών, λειτουργίας παραλιών, συνδρομής και απόκτησης δικαιωμάτων
απομακρυσμένης πρόσβασης σε ηλεκτρονικές πηγές και υπηρεσίες
πληροφόρησης, υποστήριξης - λειτουργίας - συντήρησης και επισκευής
εργοστασίου μηχανικής ανακύκλωσης απορριμμάτων, καθαρισμού ποταμών –
αποκατάστασης αντιπλημμυρικών έργων, κ.λπ.]


Μεταφορές και Συναφείς Υπηρεσίες

11,11%

[ιδίως Υπηρεσίες μεταφοράς μαθητών].


Γεωργία και Επισιτισμός

7,07%

[ιδίως Υπηρεσίες γεωργίας, δακοκτονίας, τρόφιμα]


Μελετητές

4,04%



Κατασκευές

4,04%



Υπηρεσίες Επισκευής – Συντήρησης

4,04%



Υπηρεσίες Καθαριότητας

4,04%



Τεχνολογία και Εξοπλισμός

3,03%

[ιδίως Πακέτα λογισμικού, συστήματα πληροφορικής, ερευνητικός &
εργαστηριακός εξοπλισμός, ηλεκτρο-οπτικά συστήματα, κ.λπ.]


Περιβάλλον και Εξυγίανση

3,03%

[ιδίως μεταφορά αποβλήτων]


Υπηρεσίες Φύλαξης

1,01%



Πληροφορική και Συναφείς Υπηρεσίες

1,01%

[ιδίως Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών, ανάπτυξη λογισμικού, διαδίκτυο
και υποστήριξη]
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Εικόνα 38. Κατηγοριοποίηση με βάση τον επιχειρηματικό τομέα στον οποίο αφορούν οι
αντίστοιχες συμβάσεις

3.1.4.

Κατανομή γνωμών ανά διατακτικό, είδους ανάθεσης και αξίας αιτήματος

Εικόνα 39. Κατανομή αριθμού Γνωμών ανά διατακτικό για την κατηγορία «Γενικές
Υπηρεσίες»
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Εικόνα 40. Κατανομή αξίας αιτημάτων ανά διατακτικό για την κατηγορία «Γενικές
Υπηρεσίες»

Εικόνα 41. Κατανομή Γνωμών ανά διατακτικό για την κατηγορία «Προμήθειες»
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Εικόνα 42. Κατανομή αξίας αιτημάτων ανά διατακτικό για την κατηγορία «Προμήθειες»

3.1.5.

Κατανομή γνωμών με βάση επαναλαμβανόμενες πλημμέλειες - παρατυπίες των
διαγωνιστικών διαδικασιών, καθώς και σύμφωνα με υποδείξεις – συστάσεις της Αρχής
Στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της, στο βαθμό που η εξέταση των προϋποθέσεων
των διατάξεων των άρθρων 32.2.α και 26.2.β του ν. 4412/2016 για την προσφυγή στη
διαδικασία διαπραγμάτευσης (έπειτα από ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία, λόγω μη
υποβολής προσφορών ή υποβολής ακατάλληλων, μη κανονικών ή απαράδεκτων
προσφορών) περιλαμβάνει και έλεγχο της νομιμότητας της διαγωνιστικής διαδικασίας που
προηγήθηκε, η Αρχή, όπως και κατά τα προηγούμενα έτη, διαπίστωσε σε ορισμένες
περιπτώσεις πλημμέλειες - παρατυπίες στο πλαίσιο των υπό κρίση διαγωνιστικών
διαδικασιών.
Α. Οι ως άνω πλημμέλειες, έστω και αν, σε κάποιες περιπτώσεις, δεν οδήγησαν
τελικά στη μη παροχή σύμφωνης γνώμης, μνημονεύονται στις γνώμες της Αρχής, προς
βελτίωση των διαγωνιστικών διαδικασιών των Αναθετουσών Αρχών / Αναθετόντων
Φορέων, για δε το έτος 2020, συνοψίζονται ως εξής:


Δημοσιότητα σε εθνικό επίπεδο που πραγματοποιήθηκε πριν από τη δημοσίευση
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ενδεικτικά Δ10, Δ14, Δ17, Δ29,
Δ42, Δ47, Δ48, Δ55, Δ62, Δ68, Δ69, Δ75/2020 γνώμες της Αρχής).



Ελλιπής δημοσιότητα βασικών όρων της προκήρυξης ή διάσταση πληροφοριών
μεταξύ των στοιχείων δημοσίευσης στην Ε.Ε.Ε.Ε. σε σχέση με τα στοιχεία που
περιλαμβάνονται στη διακήρυξη (ενδεικτικά Δ35, Δ75, Δ76/2020 γνώμες της
Αρχής) ή μη δημοσίευση της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ και στον εθνικό τύπο
«αμελλητί», δηλαδή χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, ήτοι αμέσως μετά τη
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ένωσης ή καθυστέρηση της
αναθέτουσας αρχής ως προς την παροχή ελεύθερης, πλήρους, άμεσης και δωρεάν
ηλεκτρονικής πρόσβασης στα έγγραφα της σύμβασης από την ημερομηνία
δημοσίευσης της προκήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Ε. (ενδεικτικά Δ53/2020 γνώμη της
Αρχής).



Παράλειψη ή πλημμελής τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας, που συνιστά
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παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας του διαγωνισμού, λ.χ. ως προς τον
χρόνο της ελάχιστης προθεσμίας υποβολής προσφορών που περιορίσθηκε χωρίς
αιτιολογία από την αναθέτουσα αρχή και χωρίς τεκμηρίωση της επείγουσας,
ενδεχομένως, κατάστασης που απαιτεί η εφαρμογή των συντετμημένων
προθεσμιών (ενδεικτικά Δ34/2020 γνώμη της Αρχής).


Περιορισμός του χρονικού διαστήματος της περιόδου οριστικής υποβολής
προσφορών στην εφαρμογή ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. σε
χρονικό διάστημα μικρότερο της προβλεπόμενης ελάχιστης προθεσμίας
παραλαβής προσφορών. Δέον όπως ταυτίζεται η έναρξη υποβολής προσφορών με
τη δημοσιοποίηση της διακήρυξης του διαγωνισμού και επομένως, όπως υπάρχει η
δυνατότητα υποβολής προσφορών καθ’ όλο το διάστημα που διανύεται μεταξύ της
ημερομηνίας δημοσιοποίησης της διακήρυξης και της καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής προσφορών (ενδεικτικά Δ25, Δ45, Δ53, Δ86, Δ88, Δ93/2020 γνώμες
της Αρχής).



Μη τήρηση των απαιτούμενων διατυπώσεων δημοσιότητας σε περίπτωση
τροποποίησης όρων της διακήρυξης κατά τη διαδικασία ανάθεσης , λ.χ.
μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών (ενδεικτικά
Δ42, Δ46/2020 γνώμες της Αρχής).



Αναγκαιότητα επαρκούς τεκμηρίωσης της επείγουσας κατάστασης που απαιτεί την
εφαρμογή των συντετμημένων προθεσμιών για την παραλαβή των προσφορών
(ενδεικτικά Δ88/2020 γνώμη της Αρχής).



Σύγχυση της έννοιας της «μη κατάλληλης» προσφοράς, για την οποία δέον όπως
γίνεται επίκληση της νομικής βάσης του άρθρου 32 παρ. 2 περ. α’ του ν. 4412/2016,
σε σχέση με την έννοια της «μη κανονικής» ή «απαράδεκτης» προσφοράς, για την
οποία δέον όπως γίνεται επίκληση της νομικής βάσης του άρθρου 26 παρ. 2 περ. β’
του ιδίου νόμου (ενδεικτικά Δ14, Δ33, Δ43, Δ61/2020 γνώμες της Αρχής).



Παράλειψη αιτιολόγησης της μη υποδιαίρεσης της σύμβασης σε τμήματα
(ενδεικτικά Δ36, Δ68/2020 γνώμες της Αρχής).



Υποδιαίρεση της σύμβασης σε τμήματα, μέσω ομαδοποίησης του μεγαλύτερου
μέρους της προμήθειας σε ένα και μόνο τμήμα, γεγονός που εικάζεται ότι μπορεί να
επηρέασε τη συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία, αφού η εγγύηση συμμετοχής
επί της αξίας εκάστου τμήματος αυξάνει τα έξοδα συμμετοχής, με συνακόλουθο
αποτέλεσμα τον αρνητικό αντίκτυπο στις υποβληθείσες προσφορές (ενδεικτικά
Δ4/2020 γνώμη της Αρχής).



Διάσταση όρου διακήρυξης με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, π.χ. ως προς το
προβλεπόμενο ποσοστό για την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης κατά την
κατακύρωση της σύμβασης ως προς την ποσότητα (ενδεικτικά Δ53/2020 γνώμη
της Αρχής), ως προς τον υπολογισμό της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής
(ενδεικτικά Δ105/2020 γνώμη της Αρχής), κ.α.



Μη συμπερίληψη στους όρους διαγωνισμού των γενόμενων τροποποιήσεων
στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων ώστε να μην πλήττεται η αρχή της
ελευθερίας του ανταγωνισμού και να μην αποκλείονται, εκ του λόγου αυτού,
οικονομικοί φορείς οι οποίοι θα μπορούσαν να συμμετέχουν στη διαγωνιστική
διαδικασία, πχ. αρμόδιοι φορείς για την έκδοση εγγυητικής επιστολής
(ενδεικτικά Δ34/2020 γνώμη της Αρχής).



Παρατυπίες σχετικά με την πρόβλεψη όρων στη διακήρυξη που αφορούν στον
τρόπο υποβολής προσφοράς με ποσοστό έκπτωσης, λ.χ. υποχρεωτικώς σε
ακέραια τιμή μονάδας (ενδεικτικά Δ53, Δ70/2020 γνώμες της Αρχής) και μη

Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

159

Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 2020
ακριβής και αντιπροσωπευτική περιγραφή του αντικειμένου της διακήρυξης
και με τη χρήση κωδικού CPV.


Μη ορθή εφαρμογή των κανόνων της προαπόδειξης των κριτηρίων
επιλογής και της μη ύπαρξης λόγου αποκλεισμού μέσω του Ευρωπαϊκού Ενιαίου
Εγγράφου Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) ή του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης
(Τ.Ε.Υ.Δ.) (ενδεικτικά Δ33/2020 γνώμη της Αρχής).



Σύγχυση – ασάφεια ως προς τα τεθέντα στη διακήρυξη κριτήρια επιλογής, λ.χ.
συγχέονται με το περιεχόμενο της τεχνικής προσφοράς (ενδεικτικά Δ4/2020 γνώμη
της Αρχής), δεν εκφράζονται ως ελάχιστα επίπεδα ικανότητας ούτε προσδιορίζονται
τα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα, προκαλείται σύγχυση σχετικά με το εάν το κριτήριο
επιλογής σχετίζεται με την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής
δραστηριότητας ή με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα του οικονομικού
φορέα (ενδεικτικά Δ4/2020 γνώμη της Αρχής), δεν είναι ανάλογα του προς ανάθεση
τμήματος και κρίνονται αυστηρά σε βαθμό που ενδεχομένως αποτέλεσαν
αδικαιολόγητο εμπόδιο στη συμμετοχή των ΜΜΕ (ενδεικτικά Δ4/2020 γνώμη της
Αρχής).



Ασαφείς / αδιαφανείς όροι της διακήρυξης, π.χ. ως προς την υποδιαίρεση της
σύμβασης σε τμήματα και τη δυνατότητα συμμετοχής σε τμήματα (ενδεικτικά
Δ54/2020 γνώμη της Αρχής), τις απαιτούμενες ποσότητες, τα είδη των αγαθών και
των εργασιών,



Περιοριστικοί όροι συμμετοχής, λ.χ. διερεύνηση της φύσης όρου που εισάγει
γεωγραφικό περιορισμό ο οποίος δεν πρέπει να τίθεται ούτε ως προϋπόθεση
συμμετοχής ούτε ως κριτήριο ανάθεσης, αλλά μόνο ως ειδικός όρος εκτέλεσης της
σύμβασης (ενδεικτικά Δ82, Δ102/2020 γνώμες της Αρχής).

Β. Περαιτέρω, σημειώνεται ότι στις εκδοθείσες γνώμες της Αρχής επί αιτημάτων
διαπραγμάτευσης περιλήφθηκαν το έτος 2020, όπως και κατά τα προηγούμενα έτη,
υποδείξεις και συστάσεις προς τις Αναθέτουσες Αρχές / τους Αναθέτοντες Φορείς,
προκειμένου για τη βελτίωση των διαγωνιστικών διαδικασιών τους, τον έγκαιρο
προγραμματισμό, την καλύτερη προετοιμασία των τευχών της διακήρυξης και την εκ των
προτέρων αντιμετώπιση ενδεχόμενων προβλημάτων – δυσχερειών που ανακύπτουν, με
βάση τη συνήθη πείρα, κατά τη διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης των συμβάσεων.
Ενδεικτικά αναφέρονται:


Σύσταση για επιλογή διαδικασιών ή άλλων τεχνικών και εργαλείων για
ηλεκτρονικές και συγκεντρωτικές διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, λ.χ. της
προκήρυξης κατάλληλης συμφωνίας-πλαίσιο (αντί της προκήρυξης κλασικής
δημόσιας σύμβασης), η οποία έχει επιτυχή εφαρμογή κυρίως στην προμήθεια
ειδών, παροχή υπηρεσιών και εκτέλεση έργων που καλύπτουν πάγιες
επαναλαμβανόμενες ανάγκες, η ακριβής ποσότητα/τα ακριβή είδη των οποίων
δεν είναι εκ των προτέρων γνωστά και για τα οποία δεν αναμένεται να
μεταβληθούν ουσιωδώς κατά τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά στα έτη που θα
καλύπτει η συμφωνία-πλαίσιο (ενδεικτικά Δ29, Δ53, Δ70/2020 γνώμες της
Αρχής).



Σύσταση, ιδίως σε περιπτώσεις διακηρύξεων δημοσίων συμβάσεων παροχής
υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, για την πρόβλεψη (στη διακήρυξη) ρήτρας
τροποποίησης της σύμβασης κατά την εκτέλεση, προκειμένου να καλύπτονται
(πχ. κατ’ άρθρο 132 παρ. 1 περ. α’ ν. 4412/2016) τυχόν νέα δρομολόγια τα οποία
προκύπτουν – κατά τη συνήθη πείρα – μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας
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των εγγραφών των μαθητών κατά το εκάστοτε τρέχον σχολικό έτος (ενδεικτικά
Δ5 και Δ18/2020 γνώμες της Αρχής). Σε κάθε περίπτωση, υπόδειξη για άμεση
εκκίνηση νέων διαγωνιστικών διαδικασιών για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς
μαθητών, ώστε να αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά η προαναφερόμενη, γνωστή
στην αναθέτουσα αρχή, ανάγκη κάλυψης νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών,
τα οποία προκύπτουν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και τα οποία δεν
μπορούν να καλυφθούν από την παράταση των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών
του προηγούμενου έτους, δυνάμει νομοθετικών ρυθμίσεων (έτσι ώστε να μην
απαιτείται κάθε φορά η προσφυγή στην εξαιρετική διαδικασία της
διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ’ του ν. 4412/2016). Εφόσον δε,
προκύψουν ανάδοχοι από τις νέες διαγωνιστικές διαδικασίες πριν τη λήξη του
σχολικού έτους, θα πρέπει να επέρχεται αυτοδίκαιη λύση των συμβάσεων που
τυχόν υπογραφούν βάσει της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης (πρβλ.
Δ94/2020 γνώμη της Αρχής).


Ως προς την προκήρυξη δημόσιας σύμβασης μεταφοράς μαθητών, προκρίνεται η
ενδεδειγμένη λύση της εφαρμογής Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ). Προς τον
σκοπό αυτό, έχει εκδοθεί από την Αρχή υπόδειγμα διακήρυξης για τη δημιουργία
ΔΣΑ (άνω των ορίων) και την ανάθεση, μέσω αυτού, επιμέρους συμβάσεων παροχής
υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών από τις Περιφέρειες, μέσω της χρήσης κατάλληλων
τεχνικών και εργαλείων. Το ως άνω υπόδειγμα, αναρτημένο στην ιστοσελίδα της
Αρχής, αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο που μπορεί να συμβάλλει στην ευελιξία,
την επιτάχυνση των διαδικασιών, τη μείωση των διοικητικών βαρών και την
άμβλυνση των μέχρι σήμερα προβλημάτων, τα οποία εντοπίζονται τόσο στον
σχεδιασμό όσο και κατά τη διαδικασία σύναψης και, κυρίως, εκτέλεσης των
συμβάσεων μεταφοράς μαθητών Α’ βάθμιας και Β’ βάθμιας εκπαίδευσης, με σκοπό
τη διασφάλιση ποιοτικότερων υπηρεσιών και την αδιάλειπτη παροχή τους (πρβλ.
Δ87, Δ98 και Δ99/2020 γνώμες της Αρχής).



Σύσταση σε ό,τι αφορά στους εκάστοτε τιθέμενους ειδικούς όρους εκτέλεσης στα
έγγραφα της σύμβασης, ότι, κατά τη συνεκτίμηση των γεωγραφικών ιδιαιτεροτήτων
της κάθε περιοχής και των ειδικότερων αναγκών της αναθέτουσας αρχής, θα
εδύνατο – και ενδεχομένως σε κάποιες περιπτώσεις θα ήταν σκόπιμο - να
λαμβάνονται υπόψη, όχι κατ’ ανάγκη τα όρια εκάστοτε Δήμου, Νομού κ.λπ. στη
βάση της διοικητικής διαίρεσης της χώρας, αλλά λ.χ. η χιλιομετρική απόσταση από
την έδρα του εκάστοτε Δήμου, Νομού, κ.α. (ενδεικτικά Δ82, Δ102/2020 γνώμες της
Αρχής).



Μολονότι οι αναθέτουσες αρχές είναι ελεύθερες να εξετάζουν την ορθότητα της
υποδιαίρεσης της σύμβασης σε τμήματα αυτόνομα χωρίς να υπόκεινται σε
διοικητική ή δικαστική εποπτεία, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι αρχές που
προβλέπει το δίκαιο της Ένωσης και αφορούν στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων, εφιστάται η προσοχή των Αναθετουσών Αρχών στην επιλογή του
ενδεδειγμένου τρόπου υποδιαίρεσης της σύμβασης σε τμήματα, λχ. ανά είδος,
ώστε, κατά περίπτωση, να επιτυγχάνεται η ανάπτυξη μεγαλύτερου ανταγωνισμού
και συμμετοχής ΜΜΕ (ενδεικτικά Δ47, Δ57, Δ65, Δ73/2020 γνώμες της Αρχής).



Συστάσεις, από άποψη σκοπιμότητας, για επανάληψη της διαγωνιστικής
διαδικασίας στο σύνολό της ή για τα τμήματα που κατέστησαν άγονα
(ενδεχομένως με περαιτέρω υποδιαίρεση σε τμήματα ανά είδος), για λόγους
χρηστής δημοσιονομικής διοίκησης και διαφάνειας, εφόσον το αίτημα
παροχής σύμφωνης γνώμης της Αρχής για προσφυγή στη διαπραγμάτευση
αφορά σε ετήσιες, προβλέψιμες, πάγιες και διαρκείς ανάγκες, σημαντικού
οικονομικού αντικειμένου, αντί για προσφυγή στην εξαιρετική διαδικασία της
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διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης (ενδεικτικά
μειοψηφία στις Δ2, Δ73/2020 γνώμες της Αρχής) .

3.1.6.

Διαχείριση ερωτημάτων στο πλαίσιο της γνωμοδοτικής αρμοδιότητας της Αρχής κατ’
άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ’ υποπερ. (δδ) του ν. 4013/2011
Επιπροσθέτως, επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο του ελέγχου των (υποβληθέντων ή
προς υποβολή) αιτημάτων προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, η Αρχή
κλήθηκε να διαχειριστεί κατά το έτος 2020 πλήθος ερωτημάτων που αφορούσαν στην
άσκηση της γνωμοδοτικής της αρμοδιότητας κατ’ άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ’ υποπερ. (δδ) του ν.
4013/2011, μεταξύ άλλων, ως προς:


τον τρόπο και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή των σχετικών
αιτημάτων παροχής σύμφωνης γνώμης προς έλεγχο στην Αρχή,



την περιπτωσιολογία και την έννοια της πλήρωσης των
προϋποθέσεων προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης,



τον/ους τρόπο/ους με τον/ους οποίο/ους μπορεί να λαμβάνει χώρα η
διαδικασία της διαπραγμάτευσης, κατόπιν παροχής σύμφωνης γνώμης της
Αρχής,



τις εναλλακτικές δυνατότητες που παρέχονται στις αναθέτουσες
αρχές/αναθέτοντες φορείς αντί της προσφυγής στην εξαιρετική διαδικασία
διαπραγμάτευσης (λχ. εφαρμογή της παρέκκλισης του άρθρου 6 παρ. 10 του
ν. 4412/2016 σε περίπτωση άγονων τμημάτων κατόπιν διενεργηθείσας
διαγωνιστικής διαδικασίας, προσφυγή σε ανοικτή ή κλειστή διαδικασία με
συντετμημένες προθεσμίες με επίκληση επείγουσας κατάστασης δεόντως
τεκμηριωμένης, κ.α.),



τον τρόπο υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας μιας σύμβασης, ώστε να
διαπιστωθεί εάν πρόκειται για δημόσια σύμβαση/σύμβαση άνω των ορίων και
εάν, συνεπώς, συντρέχει η αρμοδιότητα της Αρχής για παροχή σύμφωνης
γνώμης (λχ. περιπτώσεις “όμοιων” ή “ομοειδών” δαπανών που
συνυπολογίζονται στη συνολικά εκτιμώμενη αξία μιας σύμβασης και την
καθιστούν άνω των ορίων).



την ανάθεση συμπληρωματικών συμβάσεων έργων και υπηρεσιών, ελλείψει
αρμοδιότητας της Αρχής για παροχή σύμφωνης γνώμης επί της υποβολής
σχετικού αιτήματος, κ.α.

σχετικών

Στα ως άνω ερωτήματα, τα οποία περιήλθαν στην υπηρεσία μέσω εγγράφων ή
μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η Αρχή απάντησε ad hoc, είτε εγγράφως (με
αποστολή υπηρεσιακού απαντητικού εγγράφου ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
είτε τηλεφωνικώς.
Σημειώνεται ότι, από την επεξεργασία του περιεχομένου των ερωτημάτων
αναδεικνύεται, μεταξύ άλλων, η ανάγκη της επαρκούς στελέχωσης των Αναθετουσών Αρχών
και των Αναθετόντων Φορέων με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, όπως και της
διαρκούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του ως άνω προσωπικού.
Στο διάγραμμα που ακολουθεί αποτυπώνεται το πλήθος [εβδομήντα τρία (73) στο
σύνολο] και το ποσοστό επί του συνόλου, των εισερχομένων εγγράφων που υπεβλήθησαν
το 2020 και αφορούν στην άσκηση της γνωμοδοτικής αρμοδιότητας της Αρχής κατ’ άρθρο 2
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παρ. 2 περ. γ’ υποπερ. (δδ) του ν. 4013/2011, για τα οποία δεν εκδόθηκε σχετική γνώμη της
Αρχής για την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, κατηγοριοποιημένων ανά
νομική φύση φορέα. Τα εν λόγω έγγραφα αναφέρονται είτε σε ερωτήματα φορέων (που
αντιμετωπίστηκαν με τον τρόπο που παρατέθηκε ανωτέρω), είτε σε αιτήματα παροχής
σύμφωνης γνώμης της Αρχής τα οποία ανακλήθηκαν από τους φορείς, είτε σε αιτήματα για
τα οποία δεν παρασχέθηκαν από τους φορείς, μέχρι τη στιγμή σύνταξης της παρούσας
ετήσιας έκθεσης, οι συμπληρωματικές διευκρινίσεις που ζητήθηκαν από την Αρχή.
Επισημαίνεται ότι στο εν λόγω ραβδόγραμμα δεν συμπεριλαμβάνονται τα αιτήματα (έξι (6)
στον αριθμό) για τα οποία εκδόθηκε γνώμη της Αρχής εντός του έτους 2021.

Εικόνα 43. Πλήθος εισερχομένων εγγράφων που αφορούν την άσκηση της γνωμοδοτικής
αρμοδιότητας της Αρχής κατ’ άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ’ υποπερ. δδ’ του ν. 4013/2011 για τα
οποία δεν εκδόθηκε Γνώμη, κατηγοριοποιημένων ανά νομική φύση φορέα
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3.2. Διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων και λοιπές εποπτικές αρμοδιότητες
Η Αρχή, σύμφωνα με τις αρμοδιότητές της, όπως αυτές προσδιορίζονται με τις
διατάξεις του ν. 4013/2011, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες διατάξεις του
άρθρου 53 του ν. 4605/2019 (ΦΕΚ Α’ 52 01.04.2019) «Οργανισμός και Κανονισμός
Λειτουργίας Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.», προέβη, κατά το έτος 2020, στη συστηματική καταγραφή και
επεξεργασία των καταγγελιών που της υποβλήθηκαν, όσον αφορά στις φερόμενες
παραβιάσεις του εθνικού και ενωσιακού δικαίου των δημοσίων συμβάσεων που σχετίζονται
με τη νομιμότητα των εν εξελίξει διαδικασιών προκήρυξης, ανάθεσης και εκτέλεσης των
δημοσίων συμβάσεων στην ελληνική επικράτεια.
Οι φερόμενες αποκλίσεις από τις νόμιμες διαδικασίες προκήρυξης, ανάθεσης και
εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων που υποβλήθηκαν στην αρμόδια Διεύθυνση,
αξιολογήθηκαν επί τη βάσει των διατάξεων νόμων, που φέρονται να έχουν παραβιασθεί και,
εν συνεχεία, κατηγοριοποιήθηκαν αναφορικά με τις γενικές αρχές του ενωσιακού δικαίου,
το εθνικό/ ενωσιακό θεσμικό πλαίσιο και το εθνικό δίκαιο.
Συγκεκριμένα, οι βασικές κατηγορίες που επελέγησαν είναι οι εξής:
1. Δίκαιο Ανταγωνισμού/ΣΛΕΕ: Η συγκεκριμένη κατηγορία φερόμενων παρατυπιών
αφορά σε περιπτώσεις μη τήρησης των κανόνων ανταγωνισμού, όπως αυτοί
προσδιορίζονται στα σχετικά άρθρα της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Οι φερόμενες παρατυπίες της κατηγορίας συνέχονται με τη μη διασφάλιση
της μεγαλύτερης δυνατής συμμετοχής οικονομικών φορέων, ικανών να εκτελέσουν
τη σύμβαση.
2. Αρχή Ίσης Μεταχείρισης: Αυτή η κατηγορία παρατυπιών αφορά σε περιπτώσεις,
όπου το δικαίωμα των υποψηφίων στις ίδιες ευκαιρίες κατά τη διατύπωση των όρων
των προσφορών τους δεν τηρήθηκε καθώς και στις περιπτώσεις άνισης
μεταχείρισης υποψηφίων κατά τη διαγωνιστική διαδικασία.
3. Αρχή Διαφάνειας: Κατηγορία φερόμενων παρατυπιών σύμφωνα με την οποία δεν
τηρήθηκε η υποχρέωση της προσήκουσας δημοσιότητας, έτσι ώστε να
εξασφαλίζεται το άνοιγμα της αγοράς στον ανταγωνισμό.
4. Αρχή Αναλογικότητας: Κατηγορία παρατυπιών που αφορά τόσο στο βαθμό που
κάθε απόφαση των Αναθετουσών Αρχών καθίσταται αναγκαία και πρόσφορη
αναφορικά με το σκοπό επίτευξης του στόχου στον οποίο αποβλέπει, όσο και στην
ύπαρξη εύλογης σχέσης μεταξύ μέτρου και επιδιωκόμενου σκοπού.
5. Αρχή μη Διάκρισης: Οι φερόμενες παρατυπίες αφορούν στην ισότιμη αντιμετώπιση
εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής όλων των οικονομικών φορέων, όσον αφορά στις
ευκαιρίες συμμετοχής και ενημέρωσης που αυτοί απολαύουν.
6. Εθνικό-Ενωσιακό Δίκαιο: Οι παρατυπίες της κατηγορίας αφορούν σε παραβιάσεις
της εθνικής και ενωσιακής έννομης τάξης, δηλαδή περιπτώσεις παραβίασης της
ενσωματωμένης - μέσω των σχετικών Οδηγιών - Ευρωπαϊκής νομοθεσίας στο
ελληνικό δίκαιο.
7. Εθνικό Δίκαιο/Σύνταγμα/Διοικητικό Δίκαιο (Κ.Δ.Δ.): Οι φερόμενες παραβιάσεις
αφορούν αποκλειστικά σε διατάξεις του εθνικού δικαίου και του Συντάγματος, αλλά
και παραβιάσεις του Κ.Δ.Δ.
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3.2.1.

Καταγγελίες 2020
Κατά το έτος 2020, περιήλθαν στην Αρχή συνολικά εκατόν οχτώ (108) έγγραφες
καταγγελίες, σχετικά με φερόμενες παραβιάσεις του δικαίου των δημοσίων συμβάσεων.
Από το γενικό σύνολο του υπό εξέταση αριθμού καταγγελιών του έτους κρίθηκαν
πρόσφορες προς αξιολόγηση οι εβδομήντα εννέα (79), ήτοι ποσοστό 73%. Τούτο διότι από
το σύνολο των φακέλων και των συμπληρωματικών στοιχείων που υποβλήθηκαν,
διαπιστώθηκε ότι είκοσι εννέα (29) περιπτώσεις εξ αυτών κρίθηκαν εκτός αξιολόγησης,
λόγω του ότι είτε δεν στοιχειοθετείται καταγγελία ή δεν υφίσταται δημόσια σύμβαση, είτε
απλώς συνάγεται αοριστία των υποβληθέντων στοιχείων ή αναρμοδιότητα της Αρχής.

108
Σύνολο

8

Άλλο
11

Ασαφείς/Αόριστες
6

Πρόδηλη Αναρμοδιότητα
Μη καταγγελίες

4

Καταγγελίες

79
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Εικόνα 44. Καταγγελίες που περιήλθαν στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. εντός του 2020
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Αναφορικά με τη νομική φύση του καταγγελλόμενου φορέα (Αναθέτουσας Αρχής/
Αναθέτοντα Φορέα), προκύπτει από τα υποβληθέντα στοιχεία ότι οι Δήμοι (ΟΤΑ Α)
αποτελούν τον συχνότερο καταγγελλόμενο φορέα και ακολουθούν τα Υπουργεία, τα ΝΠΔΔ
κ.λπ.

Πίνακας 19. Κατανομή καταγγελιών ανάλογα με τη νομική φύση της καταγγελλόμενης
Αναθέτουσας Αρχής/ Φορέα
Νομική φύση καταγγελλόμενης
Αρχής/Φορέα

Αριθμός
υποθέσεων*

Ποσοστό (%)

ΔΗΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΝΠΔΔ
ΝΠΔΔ/ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΝΠΙΔ
ΔΕΚΟ

35
13
11
9
9
2
2
2

42
16
13
11
11
2
2
2

*Η στήλη περιλαμβάνει και υποθέσεις όπου καταγγέλλονται πέραν του ενός φορέως
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2

0
Αριθμός υποθέσεων
ΔΗΜΟΣ
ΝΠΔΔ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΠΙΔ

Ποσοστό (%)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΝΠΔΔ/ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΔΕΚΟ

Εικόνα 45. Κατανομή καταγγελιών ανάλογα με τη νομική φύση της Αναθέτουσας Αρχής/
Αναθέτοντα Φορέα
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Σχετικά με το πλήθος των φερόμενων καταγγελιών και σε σχέση με το είδος της
δημόσιας σύμβασης, προκύπτει ότι οι περισσότερες περιπτώσεις που δέχθηκε η Αρχή κατά
το έτος 2020, αφορούσαν σε δημόσιες συμβάσεις γενικών υπηρεσιών σε ποσοστό 34 %,
προμηθειών σε ποσοστό 24 %, υπηρεσιών (μελετών και παροχής τεχνικών και συναφών
επιστημονικών υπηρεσιών ν. 4412/2016) σε ποσοστό 19 %, και έργων σε ποσοστό 18 %.
Επισημαίνεται ότι οι περισσότερες καταγγελίες που περιήλθαν στην Αρχή κατά τη διάρκεια
του 2020 (53 %) αφορούσαν σε δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, εν γένει, όπως αυτές έχουν
κατηγοριοποιηθεί με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (ν. 4412/2016).

Πίνακας 20. Κατανομή καταγγελιών ανάλογα με το είδος της δημόσιας σύμβασης
Αριθμός
υποθέσεων

Ποσοστό (%)

Έργο

14

18

Γενικές Υπηρεσίες

27

34

Υπηρεσίες (Μελετών & Τεχνικών/συναφών
Επιστημονικών υπηρεσιών)

15

19

Προμήθεια

19

24

Μικτή σύμβαση Έργο-Προμήθεια

1

1

Μικτή σύμβαση Προμήθεια-Υπηρεσίες

3

4

Γενικό σύνολο

79

100

Είδος σύμβασης

34
18
14

24

19

27
15

1

Αριθμός υποθέσεων

4

1,25

19

3

Ποσοστό (%)

Εικόνα 46. Κατανομή καταγγελιών ανάλογα με το είδος της δημόσιας σύμβασης
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Πίνακας 21. Κατανομή καταγγελιών ανά είδος φερόμενης παραβίασης
Κατηγορίες φερόμενων
παρατυπιών (όπως
κατηγοριοποιήθηκαν)

Πλήθος
παραβιάσεων

Ποσοστό (%) επί
πλήθους
παραβιάσεων

Ποσοστό (%) επί
συνόλου
υποθέσεων*

Δίκαιο Ανταγωνισμού/ΣΛΕΕ

68

28,94

86,08

Αρχή Ίσης Μεταχείρισης

50

21,28

63,29

Αρχή Διαφάνειας

16

6,81

20,25

Αρχή Αναλογικότητας

8

3,4

10,13

Αρχή μη Διάκρισης

3

1,28

3,8

Εθνικό-Ενωσιακό Δίκαιο

77

32,77

97,47

Εθνικό Δίκαιο/Σύνταγμα/Διοικητικό
Δίκαιο (Κ.Δ.Δ)

13

5,53

16,46

Σύνολο

235

100

*Περισσότερες της μίας κατηγορίες παρατυπιών ανά υπόθεση

Εικόνα 47. Κατανομή καταγγελιών ανά είδος φερόμενης παραβίασης
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Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 21, καταδεικνύεται ότι στο σύνολο περίπου των
υποθέσεων (97 %) που υποβλήθηκαν στην Αρχή περιλαμβάνονται με τη μορφή καταγγελίας
φερόμενες παραβιάσεις της εθνικής/ενωσιακής νομοθεσίας, δηλαδή της ενσωματωμένηςμέσω του ν. 4412/2016 - Ευρωπαϊκής νομοθεσίας στο Ελληνικό δίκαιο. Οι σχετικές
φερόμενες παραβιάσεις αποτελούν και την πλειοψηφία (32,77 %) του γενικότερου συνόλου
των φερόμενων παρατυπιών όλων των υποθέσεων που περιήλθαν στην Αρχή και
κατηγοριοποιήθηκαν αναλόγως.
Ακολουθεί, τόσο αναφορικά με το πλήθος των καταγεγραμμένων υποθέσεων, όσο
και με το σύνολο των φερόμενων παρατυπιών του συνόλου των περιπτώσεων, η γενική τάση
απόκλισης από την τήρηση των κανόνων του ελεύθερου και ανόθευτου ανταγωνισμού με
ποσοστά 86 % και 28,94 % αντίστοιχα. Ακολουθεί, ως προς τη συχνότητα φερόμενων
παραβιάσεων επί του συνόλου, η αρχή της ίσης μεταχείρισης (21 %), τόσο αναφορικά με τη
διασφάλιση του ανοίγματος της αγοράς και της ευρύτερης συμμετοχής οικονομικών
φορέων σε μία διαγωνιστική διαδικασία, όσο και με την έννοια της μη παροχής ίσων
ευκαιριών κατά την υποβολή των προσφορών οικονομικών παραγόντων σε διαγωνιστική
διαδικασία ή της έλλειψης αντικειμενικής σύγκρισης των υποβληθεισών προσφορών εκ
μέρους της αναθέτουσας αρχής. Ακολούθως, η επόμενη σε συχνότητα φερόμενη
παραβίαση, αφορά σε παραβίαση της αρχής της διαφάνειας, κατά την οποία δεν τηρείται
εκ της Αναθέτουσας Αρχής/Φορέα η υποχρέωση προσήκουσας δημοσιότητας, έτσι ώστε να
διασφαλίζεται το άνοιγμα της αγοράς στον ανταγωνισμό. Ακολουθούν σε συχνότητα
φερόμενων παραβιάσεων οι καταγγελίες που αφορούν σε παραβιάσεις διατάξεων του
εθνικού δικαίου και του Συντάγματος (κυρίως παραβιάσεις του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας) και οι παραβιάσεις της αρχής της αναλογικότητας που αφορούν στον βαθμό
που αποφάσεις των Αναθετουσών Αρχών/Φορέων καθίστανται αναγκαίες και πρόσφορες,
αναφορικά με τον σκοπό επίτευξης του στόχου στον οποίο αποβλέπουν και στην ύπαρξη
εύλογης σχέσης μεταξύ μέτρου και επιδιωκόμενου σκοπού.
Τέλος καταγράφονται 3 συνολικά υποθέσεις, τα καταγγελλόμενα δεδομένα των
οποίων φαίνεται ότι συνιστούν παραβίαση της αρχής της μη διάκρισης, η οποία αφορά στην
ισότιμη εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής/ Αναθέτοντα Φορέα αντιμετώπιση όλων των
οικονομικών φορέων κατά τη διενέργεια των διαγωνιστικών διαδικασιών.
Ακολούθως, παρουσιάζεται ποσοτική αντιστοίχιση των φερόμενων παραβιάσεων
των γενικών αρχών, ανά κατηγορία των καταγγελλόμενων φορέων.
Πίνακας 22. Φερόμενες παραβιάσεις γενικών αρχών ανά κατηγορία φορέων
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΟΤΑ Α

ΟΤΑ Β

ΝΠΔΔ

7

ΥΠΟΥΡ
ΓΕΙΑ
11

Απ.ΔΙΟ
ΙΚΗΣΗ
2

ΝΠΙΔ

ΔΕΚΟ

7

ΝΟΣΟΚ
ΟΜΕΙΑ
9

Δ. Ανταγωνισμού

30

1

1

Ίση μεταχείριση

18

7

8

8

5

1

2

1

Αρχή διαφάνειας

2

2

4

2

3

0

3

0

Αναλογικότητα

4

2

1

1

0

0

0

0

Μη διάκριση

3

0

0

0

0

0

0

0

Εθν/Ενωσιακό Δ.

32

8

12

10

9

2

2

2

Εθν/Σύνταγμα/ΚΔΔ

8

2

2

1

0

0

0

0

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ

97

28

38

29

26

5

8

4
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120

Εθν/Συνταγμα/ΚΔΔ

100

Εθν/Ενωσιακό Δ.
Μη διάκριση
80

Αναλογικότητα
Αρχή διαφάνειας
Ίση μεταχείριση

60

Δ.Ανταγωνισμού
40

20

0

Εικόνα 48. Φερόμενες παραβιάσεις γενικών αρχών ανά κατηγορία φορέων
Σύμφωνα με τα παρατιθέμενα στον Πίνακα 4, στον οποίο αποτυπώνεται η κατανομή
των φερόμενων παραβιάσεων των γενικών αρχών των Δημοσίων Συμβάσεων, ανά
κατηγορία φορέων, οι συχνότερα (βάσει πλήθους υποβαλλόμενων καταγγελιών)
καταγγελλόμενοι -βάσει νομικής φύσης- φορείς είναι οι ΟΤΑ Α βαθμού – Δήμοι, οι οποίοι
συγκεντρώνουν το 41 % του πλήθους των παραβιάσεων των γενικών αρχών του δικαίου των
Δημοσίων Συμβάσεων (235) και ακολουθούν τα Υπουργεία με ποσοστό 16 % και τα ΝΠΔΔ
με ποσοστό 12%.

3.2.2.

Διαχείριση καταγγελιών – διενέργεια ελέγχων
1. Η Αρχή στο πλαίσιο άσκησης της σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2, περ. ζ’ του ν.
4013/2011, αρμοδιότητάς της, προέβη στη συγκρότηση ελεγκτικής ομάδας για τη διενέργεια
ελέγχου στον Δήμο Διονύσου, με αντικείμενο ελέγχου τη διαπίστωση τυχόν παραβίασης
του εθνικού ή του ενωσιακού δικαίου κατά τη διαδικασία προκήρυξης, ανάθεσης και
εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση –
αυτοματοποίηση συστημάτων ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων – εφαρμογές με
εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Διονύσου».
Κατόπιν διενέργειας ελέγχου και λαμβάνοντας υπόψη τη συνταχθείσα οριστική
έκθεση, η Αρχή προέβη στην έκδοση της υπ’ αριθ. Ζ.1/2020 Απόφασης, σύμφωνα με την
οποία απηύθυνε συγκεκριμένες συστάσεις προς τον ελεγχόμενο φορέα, για την αποφυγή
της επανάληψης των παραβάσεων που διαπιστώθηκαν κατά την ανάθεση των ελεγχόμενων
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συμβάσεων και αφορούσαν στους όρους της ελεγχθείσας διακήρυξης, όπως αποτυπώθηκαν
στα σχετικά σημεία της με αρ. 1/2020 Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου, προκειμένου να ληφθούν
υπόψη από την αναθέτουσα αρχή σε περίπτωση επαναπροκήρυξης του ελεγχθέντος
διαγωνισμού.
2. Επίσης, η Αρχή προέβη στη συγκρότηση ελεγκτικής ομάδας για τη διενέργεια
ελέγχου, στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΒΕΕ», αναφορικά με τις διαδικασίες προκήρυξης, ανάθεσης και εκτέλεσης των κάτωθι
συμβάσεων: α) παροχής υπηρεσιών λογιστικής / διοικητικής υποστήριξης για ένα (1) έτος,
β) παροχής υπηρεσιών καθαριότητας στις κτιριακές εγκαταστάσεις της εταιρείας και γ)
παροχής υπηρεσιών φύλαξης στις κτιριακές εγκαταστάσεις της εταιρείας. Με νέα απόφαση
του Προέδρου της Αρχής αποφασίστηκε η επέκταση του αντικειμένου του διενεργούμενου
ελέγχου στην προαναφερθείσα εταιρεία και συγκεκριμένα η διενέργεια ελέγχου αναφορικά
με τις διαδικασίες προκήρυξης, ανάθεσης και εκτέλεσης της σύμβασης «για την ανάδειξη
αναδόχου για την συνδρομή τεχνογνωσίας και εξειδικευμένου προσωπικού για την
υλοποίηση προγράμματος παραγωγής στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ».
Κατόπιν της διενέργειας ελέγχου και λαμβάνοντας υπόψη τη συνταχθείσα οριστική
έκθεση 2Α/2020, η Αρχή προέβη στην έκδοση της υπ’ αριθ. Ζ.2/2020 Απόφασης, σύμφωνα
με την οποία αποφάσισε τη διακοπή της προόδου των διαδικασιών προκήρυξης, ανάθεσης
και εκτέλεσης των ελεγχθεισών διαδικασιών: α. παροχής υπηρεσιών λογιστικής /
διοικητικής υποστήριξης για ένα (1) έτος και β. παροχής υπηρεσιών καθαριότητας στις
κτιριακές εγκαταστάσεις της εταιρείας. Ο έλεγχος της σύμβασης «για την ανάδειξη
αναδόχου για την συνδρομή τεχνογνωσίας και εξειδικευμένου προσωπικού για την
υλοποίηση προγράμματος παραγωγής στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ»
ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2021.
3. Επίσης, η Αρχή στο πλαίσιο άσκησης της ελεγκτικής της αρμοδιότητας, προέβη
στη συγκρότηση ελεγκτικής ομάδας για τη διενέργεια ελέγχου στον Δήμο Νάξου και Μικρών
Κυκλάδων, με αντικείμενο ελέγχου τη διαπίστωση τυχόν παραβίασης του εθνικού ή του
ενωσιακού δικαίου κατά τη διαδικασία προκήρυξης, ανάθεσης και εκτέλεσης της σύμβασης
προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού στο ταχυδιυλιστήριο
Εγγαρών Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».
Κατόπιν διενέργειας ελέγχου και λαμβάνοντας υπόψη τη συνταχθείσα οριστική
έκθεση 3/2020, η Αρχή προέβη στην έκδοση της υπ’ αριθ. Ζ.3/2020 Απόφασης, σύμφωνα με
την οποία αποφάσισε τη διακοπή της προόδου των διαδικασιών προκήρυξης, ανάθεσης και
εκτέλεσης της ελεγχθείσας ως άνω σύμβασης προμήθειας.
4. Τέλος, η Αρχή στο πλαίσιο άσκησης της ελεγκτικής της αρμοδιότητας προέβη στη
συγκρότηση ελεγκτικής ομάδας για τη διενέργεια ελέγχου αναφορικά με την διαδικασία
προκήρυξης, ανάθεσης και εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης του Πανεπιστημιακού
Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων με τον τίτλο ‘’Δράση ενεργειακής αναβάθμισης
Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων’’. Ο έλεγχος της εν λόγω σύμβασης
αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο Α’ τρίμηνο του 2021.

3.2.3.

Αποδελτίωση – καταχώρηση πορισμάτων άλλων ελεγκτικών οργάνων
Κατά το έτος 2020, η Διεύθυνση Ελέγχου έγινε αποδέκτης τριάντα εννέα (39)
πορισμάτων της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων του
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Υπουργείου Οικονομικών και επτά (7) πορισμάτων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, εκ των
οποίων το ένα (1) ήταν από το πρώην Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης
(Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.), τα τέσσερα (4) από το πρώην Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων (Σ.Ε.Δ.Ε.), το
ένα (1) από το πρώην Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) και το
ένα (1) από την πρώην Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ).
Σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Αρχής, πραγματοποιήθηκε η
καταχώρηση και αποδελτίωση των ευρημάτων των εν λόγω πορισμάτων, έως τη λήξη του
έτους αναφοράς (2020). Η ως άνω αποδελτίωση σκοπεί στη χαρτογράφηση και
κωδικοποίηση των διαπιστούμενων παραβιάσεων, προκειμένου να διενεργείται βέλτιστη
παρακολούθηση του συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων και η Αρχή να είναι σε θέση να
εστιάζει, κατά το βέλτιστο δυνατό τρόπο, στις αδυναμίες του, για λόγους άσκησης των
ελεγκτικών και λοιπών αρμοδιοτήτων της.

3.2.4.

Σύγκρουση συμφερόντων – Μέτρα αυτοκάθαρσης
Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων
της, μεριμνά για την αποστολή έκθεσης παρακολούθησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανά
τριετία, στην οποία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πληροφορίες σχετικά με την πρόληψη,
τον εντοπισμό και την προσήκουσα αναφορά στις αρμόδιες αρχές, περιπτώσεων απάτης,
διαφθοράς, σύγκρουσης συμφερόντων και άλλων ανάλογων σοβαρών παρατυπιών στον
τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων. Επιπλέον, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 24
και 262 του ν. 4412/2016, οι Αναθέτουσες Αρχές/ Αναθέτοντες Φορείς υποχρεούνται να
ενημερώνουν την Αρχή, μέσω γραπτής έκθεσης, για τις περιπτώσεις σύγκρουσης
συμφερόντων που εντοπίστηκαν, καθώς και όλα τα επακόλουθα διορθωτικά μέτρα που
ελήφθησαν.
Στο πλαίσιο αυτό, κατά το έτος 2020, υπεβλήθησαν στην Αρχή στοιχεία εντοπισμού
κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων και τα μέτρα που ελήφθησαν προς άρση της
κατάστασης αυτής, κατά τη διαδικασία ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων από επτά (7)
Αναθέτουσες Αρχές και Φορείς (Δήμοι, ΔΕΥΑ κ.α). Στο πλαίσιο αντιμετώπισης του ζητήματος
που προέκυψε, κοινοποιήθηκαν στην Αρχή επτά (7) αποφάσεις που έλαβαν οι εν λόγω
Αναθέτουσες Αρχές και Φορείς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 7 και στην
παράγραφο 8 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, σχετικά με την υλοποίηση των
επανορθωτικών μέτρων που έλαβαν χώρα με δική τους πρωτοβουλία.

3.2.5.

Λοιπές δράσεις
Ήδη από το Δεκέμβριο του 2020 έχει τεθεί σε λειτουργία η πλατφόρμα υποβολής
αναφορών για πράξεις απάτης και διαφθοράς ή εν γένει παρατυπίες στον τομέα των
δημοσίων συμβάσεων, που πληροί τις προϋποθέσεις εφαρμογής της Οδηγίας 2019/1937,
για την προστασία μαρτύρων παραβιάσεων, απειλών ή βλάβης του δημοσίου συμφέροντος
(whistleblowers). Ειδικότερα, η Αρχή υιοθέτησε τη σχετική πλατφόρμα υποβολής
αναφορών, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος WIDELY EXPANDING ANONYMOUS
TIPPING TECHNOLOGY DEPLOYMENT, OPERATION, AND TRUSTWORTHINESS TO COMBAT
CORRUPTION IN EASTERN AND SOUTHERN EUROPE (EAT), με την υποστήριξη της Διεθνούς
Διαφάνειας Ελλάδος και του Hermes Center for Transparency and Human and Digital Rights.
Επισημαίνεται ότι η Αρχή υπήρξε πρωτοπόρος στον εν λόγω τομέα, καθώς ήταν ο πρώτος
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δημόσιος φορέας σε πανελλαδικό επίπεδο που υιοθέτησε σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα
υποβοήθησης της ανώνυμης υποβολής καταγγελιών για παρατυπίες στον τομέα των
δημοσίων συμβάσεων. Για τη λειτουργία της πλατφόρμας προβλέπονται κριτήρια όσον
αφορά τον σχεδιασμό, τη θέσπιση και τη λειτουργία φιλικών προς τον χρήστη διαύλων
αναφοράς. Τέτοια κριτήρια είναι η ρητή υποχρέωση εμπιστευτικότητας των πληροφοριών,
η πρόσβαση σε αυτές μόνο σε εξουσιοδοτημένα όργανα, η ρητή προστασία της ταυτότητας
του προσώπου που υποβάλλει αναφορά, η θέσπιση διαδικασιών προστασίας τόσο στην
επεξεργασία των αναφορών όσο και στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, βάσει της
ισχύουσας νομοθεσίας.
Η Αρχή, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της για τη διασφάλιση της τήρησης των
προσηκουσών διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων και τον
εξορθολογισμό των διοικητικών πρακτικών που άπτονται των ελέγχων νομιμότητας των
δημοσίων συμβάσεων προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος, επιδιώκει τη συνεργασία
με τα εθνικά διοικητικά ελεγκτικά όργανα, τα οποία ασκούν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων
τους έλεγχο νομιμότητας των δημοσίων συμβάσεων τρίτων (όπως η ΕΔΕΛ, ΕΣΕΛ κα.),
προκειμένου, μεταξύ άλλων, να αναπτύξουν κοινά πρότυπα και μεθοδολογίες ελέγχου,
κοινούς δείκτες (red flags) ενδείξεων κακής διαχείρισης στις δημόσιες συμβάσεις, να
υιοθετήσουν κοινή νομική και ελεγκτική αντιμετώπιση δυσχερειών επί θεμάτων δημοσίων
συμβάσεων προς όφελος της ασφάλειας δικαίου. Στο πλαίσιο αυτό έχει ήδη υπογραφεί από
το Μάρτιο του 2020 Μνημόνιο Συνεργασίας με το Υπουργείο Οικονομικών.
Παράλληλα, η Αρχή ήδη από το Δεκέμβριο του 2019 είχε εκκινήσει επαφές με το
Ελεγκτικό Συνέδριο στο πλαίσιο άσκησης των διοικητικών αρμοδιοτήτων του ελέγχου των
δημοσίων συμβάσεων, με σκοπό την ανάπτυξη συνεργειών – μεταξύ άλλων – και στο πεδίο
του ελέγχου. Επίσης, με το άρθρο 333 του ν. 4700/2020 (Α’ 127) εισήχθη μία σημαντική
προσθήκη σχετικά με τη δυνατότητα της Αρχής να παρεμβαίνει ως amicus curiae κατά την
εκδίκαση της προσφυγής ανάκλησης ή αναθεώρησης δικαστικού σχηματισμού, στο πλαίσιο
του προσυμβατικού ελέγχου. Με την εφαρμογή της ρύθμισης αυτής αναμένεται να
επιταχυνθεί η διαδικασία έκδοσης αποφάσεων επί διαφορών εκ του προσυμβατικού
ελέγχου, αφού η τεχνική επικουρία που θα παρέχει η Αρχή στο Ελεγκτικό Συνέδριο θα
αποτρέπει την έκδοση από αυτό προδικαστικών αποφάσεων, και εν γένει θα διαφωτίζει το
Δικαστήριο σε ζητήματα που απαιτούν για την κατανόησή τους εξειδικευμένες τεχνικές
γνώσεις και εμπειρία.
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4. Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.)
Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων
Συμβάσεων και Ηλεκτρονικής Υποστήριξης είναι η τήρηση και η εύρυθμη λειτουργία και
ανάπτυξη της Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων, η στατιστική επεξεργασία
και ανάλυση των εισερχόμενων πληροφοριών επί των δημοσίων συμβάσεων και των
δράσεων της Αρχής, καθώς και η τήρηση ή και παρακολούθηση σχετικών Μητρώων. Η
Εθνική Βάση Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Β.Δ.ΔΗ.ΣΥ.), η οποία προβλέπεται στο
άρθρο 2 της παρ. 2 περίπτωση ι΄ του ν. 4013/2011, αποτελεί ενιαία συλλογή δεδομένων, με
πηγές τόσο τα πληροφοριακά συστήματα που περιέχουν στοιχεία δημοσίων συμβάσεων,
όσο και επεξεργασμένα δεδομένα που παράγει η ίδια η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

4.1. Εθνική Βάση Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων – “ppp.eaadhsy.gr”
Η επικαιροποίηση των στοιχείων των ήδη ορισμένων θεματικών ενοτήτων της
Ε.Β.Δ.ΔΗ.ΣΥ. αποτελεί μία συνεχή δραστηριότητα, για την οποία είναι σε εξέλιξη ο
συντονισμός των εμπλεκόμενων υπηρεσιακών παραγόντων της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και ο
σχεδιασμός των ειδικότερων διαδικασιών τήρησης των στοιχείων.
Το 2020 αναπτύχθηκαν νέες λειτουργικότητες και αναρτήθηκε νέο περιεχόμενο στις
παρακάτω θεματικές ενότητες της Ε.Β.Δ.ΔΗ.ΣΥ.:




Στοιχεία Δημοσίων Συμβάσεων - Στατιστικές Απεικονίσεις των ετών 2019 και 2020
Μητρώο Αναθετουσών Αρχών / Αναθετόντων Φορέων και Χωριστών
Επιχειρησιακών Μονάδων
Νομοθεσία - Ενωσιακό και Εθνικό Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων (Νομοθετικό και
Κανονιστικό πλαίσιο)
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Οι προσθήκες / αλλαγές / επικαιροποιήσεις στις επιμέρους θεματικές ενότητες της
Ε.Β.Δ.ΔΗ.ΣΥ. περιγράφονται αναλυτικά στη συνέχεια.

4.1.1.

Στοιχεία Δημοσίων Συμβάσεων - Στατιστικές Απεικονίσεις των ετών 2019 και 2020
Στο portal της Ε.Β.Δ.ΔΗ.ΣΥ. παρουσιάζονται στοιχεία των δημοσίων συμβάσεων που
έχουν υπογραφεί για κάθε έτος από το 2017 έως το 2020, (α) ανά μήνα (σύνολα αξίας και
πλήθους συμβάσεων), (β) ανά φορέα και τύπο σύμβασης συγκεντρωτικά, (γ) ανά ξεχωριστό
ΑΔΑΜ και τύπο σύμβασης και (δ) συνοπτική παρουσίαση όλων των συμβάσεων ανά φορέα,
όπως ενδεικτικά απεικονίζεται στις παρακάτω εικόνες. Τα δεδομένα αντλούνται σε μηνιαία
βάση από το ΚΗΜΔΗΣ (www.eprocurement.gov.gr ). Τα δεδομένα του 2016 παρουσιάζονται
συνοπτικά.
Το 2020 οι στατιστικές απεικονίσεις ανασχεδιάστηκαν με σκοπό τον ευκολότερο
εντοπισμό των πληροφοριών και τη βελτίωση της διεπαφής με το χρήστη. Επίσης
σχεδιάστηκαν, αναπτύχθηκαν και δημοσιεύονται νέες απεικονίσεις σε όλες τις
υποκατηγορίες αυτής της θεματικής ενότητας.

4.1.1.1. Συμβάσεις (επικαιροποιημένη μορφή απεικόνισης)
Για τις συμβάσεις που καταχωρίστηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ από 1.7.2020 και μετά, στην
Ε.Β.Δ.ΔΗ.ΣΥ. τηρείται το ιστορικό των τυχόν τροποποιήσεων / επεκτάσεών τους. Για το σκοπό
αυτό, κάθε σύμβαση η οποία συνδέεται με τροποποίηση / επέκταση άλλης, χαρακτηρίζεται
ως "Αρχική", "Ενδιάμεση" ή "Τελική" (σύμφωνα πάντα με τα μέχρι στιγμής καταχωρισμένα
στοιχεία). Οι συμβάσεις που δεν συνδέονται με καμία τροποποίηση / επέκταση
χαρακτηρίζονται ως συμβάσεις "Χωρίς τροποποιήσεις / επεκτάσεις".
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Το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό (είδος σύμβασης), σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα
φίλτρα, π.χ. Έτος υπογραφής, μπορεί να βελτιώσει την εμπειρία αναζήτησης εξειδικευμένης
πληροφορίας και να οδηγήσει σε ασφαλέστερα συμπεράσματα, καθώς οι τροποποιήσεις
των συμβάσεων περιλαμβάνουν πολλές διαφορετικές περιπτώσεις.
Επιπλέον, τα φίλτρα αναζήτησης των συμβάσεων και η απεικόνισή τους
τροποποιήθηκαν. Ειδικότερα, προστέθηκαν νέα φίλτρα στις φόρμες αναζήτησης των
συμβάσεων, για τα έτη 2019 και 2020, σχετικά με το "Είδος διαδικασίας", το "Νομικό
Πλαίσιο", και τον "Τίτλο". Το πεδίο "Είδος διαδικασίας" είναι υποχρεωτικό για συμπλήρωση
στη φόρμα συμβάσεων του ΚΗΜΔΗΣ από τον Οκτώβριο 2019, οπότε, με έναρξη την
ημερομηνία αυτή, είναι σημαντικό να απεικονίζονται στατιστικά μεγέθη ανά είδος
επιλεγείσας διαδικασίας. Προστέθηκαν πεδία εμφάνισης του συνολικού πλήθους και ποσού
των συμβάσεων που εμφανίζονται σαν αποτέλεσμα της αναζήτησης του χρήστη. Επίσης,
προστέθηκε πίνακας εμφάνισης των αναλυτικών στοιχείων της σύμβασης που έχει επιλεγεί
από το χρήστη.
Οι εικόνες που ακολουθούν παρουσιάζουν ενδεικτικά παραδείγματα του έτους
2020 (με πηγή τα δεδομένα που καταχωρίστηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ έως τις 31/12/2020).
(https://ppp.eaadhsy.gr/index.php/el/?option=com_sppagebuilder&view=page&id=122 )
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4.1.1.2. Top φορείς και συμβάσεις (νέα συνδυαστική απεικόνιση)
Παρουσιάζονται οι φορείς με το υψηλότερο ποσό υπογεγραμμένων συμβάσεων,
ανά τύπο σύμβασης, καθώς και οι συμβάσεις σε φθίνουσα σειρά ποσού, ανά τύπο
σύμβασης, (συνδυάζοντας τις δύο αντίστοιχες ξεχωριστές απεικονίσεις της προηγούμενης
έκδοσης), όπως ενδεικτικά απεικονίζεται στη συνέχεια.
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4.1.1.3. Ιστορικό αλλαγών
Το 2020 για την υποβοήθηση των ενδιαφερομένων αναπτύχθηκε και παρουσιάζεται
το ημερολόγιο των αλλαγών στις οθόνες και αναφορές της πύλης, καθώς και στα δεδομένα
αυτής, όπως ενδεικτικά απεικονίζεται στη συνέχεια.

4.1.2.

Στατιστικές απεικονίσεις για τους διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων
Η Αρχή, αξιοποιώντας τα μεταδεδομένα των διακηρύξεων που καταχωρίζονται στο
ΚΗΜΔΗΣ, σχεδιάζει και αναπτύσσει εφαρμογή επεξεργασίας και στατιστικής απεικόνισης
των δεδομένων αυτών, με σκοπό την εξαγωγή δεικτών / συμπερασμάτων σχετικά με τις
διαγωνιστικές διαδικασίες και τον κύκλο ζωής των δημοσίων συμβάσεων.
Ειδικότερα, κατασκευάστηκε σύστημα αλγορίθμων που χρησιμοποιεί τα
(unstructured και semi-structured) μεταδεδομένα του ΚΗΜΔΗΣ. Ανάλογα με τα ειδικά
χαρακτηριστικά της κάθε προκήρυξης/διακήρυξης, διαφορετικοί αλγόριθμοι ταξινομούν τις
εγγραφές (ranking), ώστε να συνθέσουν τα βήματα (προκήρυξη-διακήρυξη-ακύρωσηπαράταση-αναβολή κ.λπ.) κάθε διαγωνισμού σε μία αλυσίδα (chain). Κάθε block της
αλυσίδας περιλαμβάνει κωδικοποιημένα (σε οντότητα object) όλες τις πληροφορίες του
εκάστοτε διαγωνισμού.
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Η ανάλυση και κανονικοποίηση των δεδομένων βρίσκεται σε τελικό στάδιο και
γίνονται έλεγχοι ώστε να δημοσιοποιηθούν άμεσα τα στοιχεία στην Ε.Β.Δ.ΔΗ.ΣΥ.. Η
εφαρμογή, έως την ολοκλήρωση της τελικής έκδοσής της, χρησιμοποιείται από τους
διαπιστευμένους χρήστες της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. καθώς και για την επεξεργασία ad-hoc
στατιστικών αναλύσεων και παροχή των σχετικών στοιχείων στις αρμόδιες υπηρεσίες της
Αρχής.
Παράλληλα, εκτός από την ανάλυση των δεδομένων, έχει προχωρήσει η ανάπτυξη
συστήματος που αξιοποιεί τα παραπάνω δεδομένα για την παραγωγή reports και data
visualizations με νέες οπτικοποιήσεις. Ενδεικτικά στην εικόνα 49 εμφανίζεται Διάγραμμα
Ροών: Κατηγορίες Προϋπολογισμού – Είδος Σύμβασης – Ομάδες CPV.

Εικόνα 49. Διάγραμμα Ροών: Κατηγορίες Προϋπολογισμού – Είδος Σύμβασης – Ομάδες CPV

4.1.3.

Μητρώο Αναθετουσών Αρχών / Αναθετόντων Φορέων και Χωριστών Επιχειρησιακών
Μονάδων
Το Μητρώο Αναθετουσών Αρχών επικαιροποιείται διαρκώς και περιλαμβάνει 3.536
εγγραφές, εκ των οποίων (α) 72 Κεντρικές Κυβερνητικές Αρχές, (β) 2.323 Αναθέτουσες Αρχές
και (γ) 1.141 χωριστές επιχειρησιακές μονάδες (δεδομένα έως 28/2/2021).
Το 2020 δημοσιεύτηκε η Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης
και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου
ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων», στην οποία προβλέπεται
ότι «Ο ιστότοπος της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
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(Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζεται ως ο επίσημος ιστότοπος
για την ανάρτηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες των απαραίτητων στοιχείων για την ορθή
συμπλήρωση των πεδίων του Εθνικού Μορφότυπου Ηλεκτρονικού Τιμολογίου. Ο
συγκεκριμένος ιστότοπος δύναται να διαλειτουργεί με το Μητρώο Αναθετουσών Αρχών και
Αναθετόντων Φορέων που τηρείται στην Εθνική Βάση Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.» Για το σκοπό αυτό, είναι σε εξέλιξη
συνεργασία της Αρχής με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας
Διοίκησης, ώστε, ο ιστότοπος της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. να ενημερώνεται άμεσα για τις προσθήκες /
τροποποιήσεις των στοιχείων των Αναθετουσών Αρχών που τηρούνται στο Μητρώο της
Ε.Β.Δ.ΔΗ.ΣΥ., καθώς αυτό αποτελεί το αρχικό σημείο καταγραφής και εισόδου μιας
Αναθέτουσας Αρχής στο σύστημα.

Εικόνα 50. Απεικόνιση του Μητρώου Αναθετουσών Αρχών / Αναθετόντων Φορέων της
Ε.Β.Δ.ΔΗ.ΣΥ. (https://ppp.eaadhsy.gr/index.php/el/mitroo)

4.1.4.

Κατάλογος Αποκλεισθέντων Οικονομικών Φορέων
Παρέχονται οδηγίες χρήσεως και πρόσβασης στο σχετικό κατάλογο, μέσω
περιβάλλοντος διεπαφής (web service). Μέσα στο έτος 2020, καμία εγγραφή δεν
καταχωρίστηκε στον κατάλογο.

Εικόνα 51. Απεικόνιση του Καταλόγου Αποκλεισθέντων Οικονομικών Φορέων της
Ε.Β.Δ.ΔΗ.ΣΥ.
(https://ppp.eaadhsy.gr/index.php/el/?option=com_sppagebuilder&view=page&id=83 )
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Παρότι επί του παρόντος δεν έχουν εκδοθεί σχετικές αποφάσεις ώστε να
καταχωριστούν στον κατάλογο, το αρμόδιο τμήμα, για λόγους καλύτερης διαχείρισης τυχόν
αποφάσεων, ανέπτυξε νέα εφαρμογή, αρχικά για χρήση μόνο από διαπιστευμένους χρήστες
της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., καταγραφής / αποδελτίωσης των αποφάσεων αποκλεισμού οικονομικών
φορέων από τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με την παρ.6 του
αρ.74 του ν. 4412/2016. Η εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζει δοκιμαστική χρήση της
εφαρμογής, με απεικόνιση δεδομένων δοκιμών.

Εικόνα 52. Απεικόνιση δεδομένων δοκιμών στο πλαίσιο δοκιμαστικής χρήσης του
Καταλόγου Αποκλεισθέντων Οικονομικών Φορέων της Ε.Β.Δ.ΔΗ.ΣΥ.

4.1.5.

Νομοθεσία - Ενωσιακό και Εθνικό Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων (Νομοθετικό και
Κανονιστικό πλαίσιο)
Η Αρχή, σύμφωνα με τις θεσμοθετημένες αρμοδιότητές της, συλλέγει και
δημοσιεύει πληροφορίες σχετικά με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο των δημοσίων
συμβάσεων και τηρεί τις σχετικές πληροφορίες στην Εθνική Βάση Δεδομένων Δημοσίων
Συμβάσεων.
Προς υλοποίηση της σχετικής αρμοδιότητας, παρακολουθεί και καταγράφει την
ενωσιακή και εθνική νομοθεσία στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, συντάσσει,
επιμελείται και αναρτά «Πίνακα Παρακολούθησης Νομοθεσίας Δημοσίων Συμβάσεων»,
στην αντίστοιχη ειδική ενότητα της διαδικτυακής πύλης της Εθνικής Βάσης Δεδομένων
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Β.Δ.ΔΗ.ΣΥ. https://ppp.eaadhsy.gr), με τη δυνατότητα χρήσης
σχετικών εργαλείων αναζήτησης και φιλτραρίσματος των σχετικών νομοθετημάτων, τα
οποία περιλαμβάνει.
Ο «Πίνακας Παρακολούθησης Νομοθεσίας Δημοσίων Συμβάσεων» αντικατέστησε
τα αναρτώμενα, μέχρι σήμερα, ενημερωτικά τριμηνιαία δελτία νομοθεσίας.
Επισημαίνεται, επίσης, ότι οι επιλογές «Εθνικό Δίκαιο» και «Ενωσιακό Δίκαιο» του
ιστοτόπου της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., www.eaadhsy.gr, ανακατευθύνουν στον ίδιο ως άνω πίνακα της
Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων.
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Ειδικότερα ο ως άνω πίνακας περιλαμβάνει τα ακόλουθα πεδία:










ΕΤΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΙΔΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ
EEEL
ΦΕΚ







ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ (NAI/OXI)
ν.4412/2016
ΑΡΘΡΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ (LINK) (στο αρχείο)
ΓΝΩΜΗ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΓΝΩΜΗ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
ΘΕΜΑ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Στον πίνακα καταχωρίζονται, ενιαία πλέον, όλα τα νομοθετήματα, τόσο ενωσιακού,
όσο και του εθνικού δικαίου των δημοσίων συμβάσεων. Στον ίδιο πίνακα συγκεντρώνονται
και καταχωρίζονται οι σχετικές εξουσιοδοτικές διατάξεις των νόμων 4412/2016 και
4413/2013, καθώς και τα εκδοθέντα, βάσει αυτών, νομοθετήματα (π.δ., ΥΑ, Κ.Υ.Α.,
αποφάσεις Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), και υπάρχει διακριτό πεδίο με την ένδειξη «Εξουσιοδοτική
Διάταξη (ΝΑΙ/ΟΧΙ) ν. 4412/2016», ώστε να μπορεί ο χρήστης να παρακολουθεί με ευχέρεια
τη δευτερογενή νομοθεσία, η οποία εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση των ως άνω νόμων.
Ειδικότερα περιλαμβάνονται:

Α. Ενωσιακό Δίκαιο
 Κανονισμοί
 Οδηγίες
 Αποφάσεις Ε.Ε.

Β. Εθνικό Δίκαιο
 Νόμοι
 Προεδρικά Διατάγματα
 Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις
 Υπουργικές Αποφάσεις
 Αποφάσεις Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
 Ατομικές Διοικητικές Πράξεις
 Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου
 Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου

Τα τεχνικά θέματα, οι δυνατότητες οπτικής απεικόνισης-προβολής και χρήσης
επιμέρους φίλτρων του «Πίνακα Παρακολούθησης Νομοθεσίας Δημοσίων Συμβάσεων»,
προκειμένου ο χρήστης να λαμβάνει από τον πίνακα τις συγκεκριμένες πληροφορίες που
αναζητά για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, αναλύονται σε κείμενο με τίτλο
«Επικαιροποίηση της Ενότητας για την Παρακολούθηση Νομοθεσίας Δημοσίων
Συμβάσεων (ενωσιακής και εθνικής) στην Ε.Β.Δ.ΔΗ.ΣΥ. - Οδηγός χρήσης», το οποίο εστάλη
στις Αναθέτουσες Αρχές, και έχει αναρτηθεί στην διαδικτυακή πύλη.
Για την ευχερέστερη και πληρέστερη αναζήτηση, στο πεδίο «ΕΙΔΟΣ
ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ» προστέθηκαν, στα ήδη υπάρχοντα φίλτρα (Κανονισμός / Οδηγία /
Απόφαση ΕΕ / Νόμος / ΠΔ / Κ.Υ.Α. / ΥΑ / Απόφαση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), τρείς νέες τιμές, και
συγκεκριμένα 1) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (Π.Ν.Π.) 2) ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΠΡΑΞΗ και 3) ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, βάσει των οποίων είναι δυνατή η
συνδυαστική αναζήτηση εκ μέρους των χρηστών, και επικαιροποιήθηκαν για το χρονικό
διάστημα έως και τις 27/10/2020 οι εγγραφές του πίνακα. Οι εγγραφές του πίνακα
ανέρχονται πλέον στις 362.
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Εικόνα 53. Απεικόνιση του νέου περιβάλλοντος παρακολούθησης της νομοθεσίας
Ειδικότερα, για το ν. 4412/2016, ενσωματώθηκαν έγκαιρα και έγκυρα όλες οι
αλλαγές / τροποποιήσεις στον ιστότοπο της Αρχής (http://www.eaadhsy.gr/n4412/), όπως
προέκυψαν από πέντε (05) διαφορετικά ΦΕΚ εντός του έτους.
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4.1.6.

E-ticket
Από την 1η Ιουνίου 2018, οπότε και ενεργοποιήθηκε ειδικό λογισμικό συλλογής
ηλεκτρονικών αιτημάτων στην πύλη “ppp.eaadhsy.gr” έως και την 28η Φεβρουαρίου 2021,
έχουν γίνει 131 ερωτήματα στο help desk, κυρίως για θέματα του μητρώου Αναθετουσών
Αρχών και του μητρώου αποκλεισθέντων φορέων. Μέσα στο 2020, το help desk έλαβε 31
ερωτήματα.

4.2. Ανάπτυξη καταλόγου αποφάσεων για τη διαπίστωση επάρκειας επανορθωτικών
μέτρων
Η Αρχή σχεδίασε και ανέπτυξε εφαρμογή αποδελτίωσης των αποφάσεων που
εκδίδονται για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων που
λαμβάνουν οι υποψήφιοι ανάδοχοι για απόδειξη της αξιοπιστίας τους, παρότι συντρέχει
σχετικός λόγος αποκλεισμού, σύμφωνα με την πρόβλεψη του άρθρου 73, παρ. 7 του ν.
4412/2016. Η εφαρμογή αναπτύχθηκε για εσωτερική χρήση, μόνο από τους
διαπιστευμένους χρήστες της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.. Έως τον Φεβρουάριο 2021, ο κατάλογος
περιλαμβάνει 56 αποφάσεις.

Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

185

Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 2020

4.3. Ενημέρωση του Επιγραμμικού Αποθετηρίου Πιστοποιητικών eCertis
Το eCertis είναι ένα σύστημα πληροφοριών που βοηθά στον έλεγχο των διαφόρων
πιστοποιητικών που απαιτούνται για τις δημόσιες συμβάσεις στο σύνολο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Πρόκειται για εργαλείο αναφοράς και όχι υπηρεσία παροχής νομικών συμβουλών.
Δεν εγγυάται ότι οι πληροφορίες που προκύπτουν από μια αναζήτηση αναγνωρίζονται ως
έγκυρες από μια αναθέτουσα αρχή. Είναι απλώς ένα μέσο πληροφόρησης που βοηθά στην
αναγνώριση των πιστοποιητικών και των βεβαιώσεων που συνήθως ζητούνται στο πλαίσιο
των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων στα διάφορα κράτη μέλη, και στον έλεγχο
της γνησιότητάς τους. Οι πληροφορίες που περιέχονται στη βάση δεδομένων παρέχονται
από τις εθνικές αρχές και επικαιροποιούνται τακτικά.
Στο eCertis καταχωρίζονται οι λόγοι αποκλεισμού και τα κριτήρια επιλογής, ανά
κατηγορία:
Λόγοι αποκλεισμού:


Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες



Λόγοι που σχετίζονται με την αφερεγγυότητα, τις συγκρούσεις συμφερόντων ή την
επαγγελματική παράβαση



Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης



Άλλοι λόγοι αποκλεισμού

Κριτήρια επιλογής:


Οικονομική και χρηματοπιστωτική κατάσταση



Διασφάλιση της ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης



Καταλληλότητα



Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.

Επιπλέον, στο σύστημα καταχωρίζονται τα αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία απαιτούν
οι αναθέτουσες αρχές για την απόδειξη των ως άνω κριτηρίων.
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Το περιβάλλον του eCertis έχει διατεθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι
προσβάσιμο από την ηλεκτρονική διεύθυνση https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search. Η
Αρχή συλλέγει, αναρτά και επικαιροποιεί τα απαιτούμενα κριτήρια και αποδεικτικά στοιχεία
για όλες τις διαδικασίες ανάθεσης στην πλατφόρμα, ενώ παρακολουθεί την ετήσια
συνάντηση των εθνικών συντακτικών ομάδων στις Βρυξέλλες.
To 2020, δημοσιεύτηκε η 3η έκδοση του λογισμικού, η οποία καλύπτει επιπλέον
περιοχές (domains), πλην αυτής των δημοσίων συμβάσεων και συνδέει τις καταχωρισμένες
εγγραφές με διαφορετικά σενάρια στην αντίστοιχη περιοχή.
Στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, τα σενάρια αφορούν τις προμήθειες,
υπηρεσίες και έργα. Με την αναβάθμιση αυτή, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς και
αναθέτουσες αρχές μπορούν να αναζητούν κριτήρια και αποδεικτικά στοιχεία για τις
διαδικασίες ανάθεσης σε έναν συγκεκριμένο τομέα, π.χ. των έργων.

Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

187

Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 2020

Σε αυτό το πλαίσιο, μέσα στο 2020, επικαιροποιήθηκαν τα δεδομένα, όπου
απαιτήθηκε, και στο τέλος του έτους ήταν δημοσιευμένα 47 κριτήρια, από τα οποία 22
κριτήρια επιλογής και 25 κριτήρια αποκλεισμού, 34 αποδεικτικά στοιχεία, από τα οποία 20
αποδεικτικά για τα κριτήρια επιλογής και 14 αποδεικτικά για τα κριτήρια αποκλεισμού,
καθώς και 11 εκδότες αποδεικτικών στοιχείων.
Επιπλέον, τον Φεβρουάριο 2020, η Δ/νση Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων
Συμβάσεων & Ηλεκτρονικής Υποστήριξης συμμετείχε στο ετήσιο «eCertis Editorial Team
Meeting», στις Βρυξέλλες. Η συνάντηση διοργανώνεται κάθε χρόνο από την DIRECTORATEGENERAL FOR INTERNAL MARKET, INDUSTRY, ENTREPRENEURSHIP and SMEs της European
Commission, και συμμετέχουν σε αυτήν οι διαχειριστές του eCertis από όλα τα κράτη μέλη.
Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν η τρέχουσα κατάσταση του συστήματος για όλες
τις χώρες, η ποιότητα των δεδομένων, ο συγκριτικός πίνακας των δεδομένων για το 2019,
αλλά και οι τεχνολογικές εξελίξεις της πλατφόρμας και η σύνδεση του συστήματος με την
Once-Only-Principle.

4.4. Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος για την παρακολούθηση είσπραξης του
πόρου υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Το 2019, διενεργήθηκε διαγωνιστική διαδικασία για την ανάθεση σύμβασης για την
ανάπτυξη εφαρμογής παρακολούθησης της είσπραξης του πόρου υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.. Τον
Οκτώβριο 2020 υπογράφηκε η σύμβαση «ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗN ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ ΥΠΕΡ
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.».

Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

188

Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 2020
Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η ανάπτυξη συστήματος λογισμικού για την
ορθή παρακολούθηση και βεβαίωση των εσόδων της Αρχής από την κράτηση 0,07%, η
αποτύπωση των οφειλετών και η αυτοματοποίηση της διαδικασίας είσπραξης των
βεβαιωμένων εσόδων. Το έργο έχει διάρκεια 20 μηνών, συμπεριλαμβανομένης και της
διάρκειας παραγωγικής λειτουργίας ενός έτους, και στην παρούσα χρονική στιγμή (Μάρτιος
2021) βρίσκεται στη φάση ανάπτυξης της εφαρμογής.

4.5. Παρακολούθηση λειτουργίας του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων
Μέσω της συνεργασίας της Διεύθυνσης Ε.Β.Δ.ΔΗ.ΣΥ. και Ηλεκτρονικής Υποστήριξης
και του αρμόδιου Τμήματος Ανάπτυξης και Τεχνικής Εξέλιξης ΕΣΗΔΗΣ, της Διεύθυνση
Διαχείρισης, Ανάπτυξης & Υποστήριξης Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ολοκληρώθηκε η τεχνική
υλοποίηση των απαραίτητων παραμετροποιήσεων, προκειμένου, να συμπεριληφθούν στις
επιλογές του πεδίου «Είδος Διαδικασίας» οι τιμές «Απευθείας ανάθεση – COVID-19» και
«Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση – COVID-19», τόσο στη φόρμα «Νέα
Σύμβαση» όσο και στη φόρμα «Νέα Απόφαση κατακύρωσης / ανάθεσης», του Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ.
Η παραπάνω δράση αναμένεται να αποδειχτεί πολύ χρήσιμη για τον εντοπισμό
συμβάσεων που ανατέθηκαν κατά παρέκκλιση εθνικών διατάξεων, λόγω της άμεσης ή
έμμεσης συνάφειάς τους με την αντιμετώπιση του ιού COVID-19 και την αποτροπή
περαιτέρω διασποράς του, μέσω των σχετικά προβλεπόμενων διαδικασιών, καθώς και για
την εκπόνηση έγκυρων στατιστικών αναφορών σχετικά με αυτές. Οι αναθέτουσες αρχές
ενημερώθηκαν μέσω σχετικής εγκυκλίου της Αρχής.
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Η Αρχή, στο πλαίσιο της παρακολούθησης και αξιολόγησης της αποδοτικότητας και
αποτελεσματικότητας των δράσεων των δημοσίων φορέων στον τομέα των Δημοσίων
Συμβάσεων, θα αξιοποιήσει τα στοιχεία αυτά μέσω επιγραμμικών συστημικών ελέγχων,
προκειμένου να εξαγάγει συμπεράσματα σχετικά με την ορθή χρήση των διατάξεων που
προβλέπουν παρεκκλίσεις από την εθνική νομοθεσία λόγω COVID-19, καθώς και σχετικά με
τον αντίκτυπο της επιδημιολογικής κρίσης στις Δημόσιες Συμβάσεις εν γένει.

4.6. Ευφυές Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων - Smart Public Contracts Register
Τον Δεκέμβριο του 2019 η European Bank for Reconstruction and Development
(EBRD) απέστειλε στον Πρόεδρο της Αρχής πρόταση έργου τεχνικής βοήθειας με
χρηματοδότηση από την Ε.Ε. (DG REGIO), με αντικείμενο την υλοποίηση ευφυούς μητρώου
δημοσίων συμβάσεων για την ενδυνάμωση των στατιστικών αναφορών δημοσίων
συμβάσεων καθώς και της ανάλυσης και παρακολούθησης της αγοράς. Σκοπός του
προτεινόμενου έργου ήταν:


η χρησιμοποίηση αναδυόμενων τεχνολογιών και η καινοτόμος προσέγγιση στη
συλλογή δεδομένων για δημόσιες συμβάσεις, με την εφαρμογή του προτύπου
ανοικτών δεδομένων OCDS (Open Contracting Data Standard).



η δημιουργία ενός αξιόπιστου συστήματος συλλογής και δημοσίευσης δεδομένων
για τις δημόσιες συμβάσεις για την αποτελεσματική παρακολούθηση της αγοράς
δημοσίων συμβάσεων.

Τον Νοέμβριο 2020, εγκρίθηκε η σχετική χρηματοδότηση. Η εναρκτήρια εκδήλωση
παρουσίασης του κοινού τεχνικού προγράμματος με τίτλο «Smart Public Contract Register»
της DG Regio, ΕBRD και Open Contracting Partnership, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά την
Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2020. Σε συνέχεια της εναρκτήριας εκδήλωσης θα
πραγματοποιηθούν τεχνικές συζητήσεις, στο πλαίσιο συνάντησης που προγραμματίζεται με
το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προκειμένου να διευκρινισθούν οι απαιτήσεις και
να εξειδικευτούν αναλόγως οι στόχοι και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου.
Η πιλοτική φάση του εν λόγω προγράμματος έχει ως αποδέκτες δύο κράτη-μέλη, την
Ελλάδα και την Πολωνία. Δικαιούχος του προγράμματος από πλευράς της Ελλάδας είναι η
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., ενώ συνεργάζονται, ως ωφελούμενοι, η Επιτροπή Ανταγωνισμού και η
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ανεξάρτητη, μη κερδοσκοπική οργάνωση, Vouliwatch. Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός του
έργου για την Ελλάδα είναι 205.000€ και η υλοποίηση του έργου θα έχει διάρκεια 12 μηνών.
Το πιλοτικό έργο που θα αναπτυχθεί, θα επιδιώξει να ενσωματώσει δεδομένα από
τα υπάρχοντα συστήματα σε ένα ενιαίο ευφυές μητρώο δημοσίων συμβάσεων (Smart
Contract Register), να βελτιώσει την ποιότητα των δεδομένων και να επιτρέψει τη χρήση
αναλυτικών εργαλείων για αποτελεσματική παρακολούθηση της αγοράς δημόσιων
συμβάσεων στη χώρα.
To Smart Contract Register θα ενσωματωθεί στην Εθνική Βάση Δεδομένων
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Β.Δ.ΔΗ.ΣΥ.), αντικαθιστώντας την βάση δεδομένων που
τροφοδοτεί σήμερα την ενότητα παρακολούθησης και στατιστικών απεικονίσεων των
δημοσίων συμβάσεων της διαδικτυακής μας πύλης. Με τον τρόπο αυτό τα δεδομένα σχετικά
με τους διαγωνισμούς, τις συμβάσεις και τις πληρωμές θα συγκεντρωθούν, θα συνδεθούν
και θα καταστούν διαθέσιμα σε ένα ενιαίο σημείο πρόσβασης που θα υποστηρίξει με τρόπο
αυτοματοποιημένο, αποτελεσματικό και αξιόπιστο την παρακολούθηση των δημόσιων
συμβάσεων.

4.7. MAPS Ο.Ο.Σ.Α. – Pillar III
Στο πλαίσιο του έργου Methodology for Assessing Procurement Systems (MAPS) , το
οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με τον Ο.Ο.Σ.Α., η Δ/νση Ε.Β.Δ.ΔΗ.ΣΥ. & Ηλ. Υποστήριξης
ανέλαβε την υλοποίηση από πλευράς Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. του Πυλώνα ΙΙΙ: Public Procurement
Operations and Market Practices. Στο πλαίσιο αυτό, συνεργάστηκε με τα στελέχη του
Ο.Ο.Σ.Α.:


υποστηρίζοντας τη συλλογή απολογιστικών στοιχείων συμβάσεων, μέσω σχετικού
ερωτηματολογίου, συγκεκριμένων Αναθετουσών Αρχών, που επιλέχθηκαν ώστε να
αντιπροσωπεύουν συγκεκριμένους τομείς δραστηριοτήτων



παρέχοντας στατιστικά στοιχεία για τα τελευταία τέσσερα έτη, σχετικά με το πλήθος
και τον όγκο των συμβάσεων ανά είδος διαδικασίας ανάθεσης, το πλήθος και τον
όγκο των διαβουλεύσεων και των διαγωνιστικών διαδικασιών ανά είδος, το πλήθος
των χρηστών (αγοραστών και οικονομικών φορέων) στις πλατφόρμες
eProcurement, και γενικά,



συλλέγοντας και παρέχοντας υλικό για την ποιοτική και ποσοτική ανάλυση που
απαιτείται για την εξαγωγή συμπερασμάτων ανά κριτήριο αξιολόγησης και
υπολογιζόμενο δείκτη του Πυλώνα ΙΙΙ.

4.8. Ηλεκτρονική Τιμολόγηση
Στο πλαίσιο ενσωμάτωσης στην εθνική νομοθεσία της οδηγίας 2014/55/ΕΕ σχετικά
με το ηλεκτρονικό τιμολόγιο, καθώς και της έκδοσης των απαιτούμενων Κοινών Υπουργικών
Αποφάσεων για την αρχιτεκτονική του συστήματος και τη διαμόρφωση του Εθνικού
Μορφότυπου, η Δ/νση Ε.Β.Δ.ΔΗ.ΣΥ. & Ηλ. Υποστήριξης συμμετείχε, μέσω δύο στελεχών της,
στην ομάδα εργασίας «για το τιμολόγιο και την κωδικοποίηση των αγαθών και υπηρεσιών,
στο πλαίσιο της Λογιστικής Μεταρρύθμισης». Το έργο της ομάδας περιλαμβάνει:
Ι. Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο: Καθορισμό της αρχιτεκτονικής, των διαδικασιών
παραλαβής, διοικητικής και λογιστικής επεξεργασίας και πληρωμής Ηλεκτρονικού
Τιμολογίου, των απαιτήσεων διαλειτουργικότητας και διασύνδεσης με τα εμπλεκόμενα
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ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα του δημοσίου και ιδίως με το αναβαθμισμένο
ΟΠΣΔΠ (Gov. ERP), των τεχνικών προϋποθέσεων ασφάλειας και προστασίας δεδομένων και
κάθε άλλου τεχνικού και ειδικού θέματος αναγκαίου για την εφαρμογή τους.
II. Κωδικοποίηση: Καθορισμό του Εθνικού Μορφότυπου του Ηλεκτρονικού
Τιμολογίου, του περιεχομένου και της μορφής του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου στο πλαίσιο
των δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών
τιμολογίων. Προσδιορισμό κατάλληλου συστήματος και κατάλληλης διαδικασίας
κωδικοποίησης για όλες τις εμπλεκόμενες αρχές και για την ηλεκτρονική κωδικοποίηση και
καταγραφή στα προβλεπόμενα μητρώα όλων των παραλαμβανομένων αγαθών και
υπηρεσιών.
Η Ομάδα Εργασίας συνεργάζεται με τις αντίστοιχες ομάδες του έργου για τη
Μεταρρύθμιση του Δημοσιονομικού Συστήματος στην Κεντρική Διοίκηση και τη λοιπή Γενική
Κυβέρνηση (Gov. Erp) για τον συντονισμό και την διεκπεραίωση των διαγωνιστικών
διαδικασιών του έργου, όσον αφορά στην υλοποίηση του ηλεκτρονικού τιμολογίου και της
ηλεκτρονικής κωδικοποίησης και καταγραφής των παραλαμβανομένων αγαθών και
υπηρεσιών.

4.9. Συνεργασία της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. με την Παγκόσμια Τράπεζα, στο πλαίσιο υλοποίησης
της Παγκόσμιας Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων
Η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. το 2020 στο πλαίσιο της συνεργασίας με την Παγκόσμια Τράπεζα για
την υλοποίηση της Παγκόσμιας Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων (Global Public
Procurement Database/ GPPD), ολοκλήρωσε με επιτυχία την 3η φάση για τη συλλογή και
επεξεργασία στοιχείων σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις που εκτελούνται από τις
αναθέτουσες αρχές και τους αναθέτοντες φορείς, στην Ελλάδα. Η Π.Β.Δ.ΔΗΣ.ΣΥ.
δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά επίσημα το 2020 και τα στοιχεία που αναρτήθηκαν
αφορούσαν το έτος 2018.
Για την υλοποίηση αυτής της συνεργασίας με την Παγκόσμια Τράπεζα, η Αρχή
συνεργάστηκε επιτυχώς με τη Διεύθυνση Διαχείρισης, Ανάπτυξης & Υποστήριξης Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και το Τμήμα Μητρώου Οικονομικών Φορέων, Επιτελικής Πληροφόρησης,
Στατιστικών και Απολογιστικών Στοιχείων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και
Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Επίσης
συνεργάστηκε με την εταιρεία cosmoONE, κάτοχο της εφαρμογής tenderONE, για την
άντληση στοιχείων των διαγωνιστικών διαδικασιών των Αναθετόντων Φορέων, οι οποία
έχουν εξαιρεθεί από την υποχρεωτική χρήση της πλατφόρμας υποβολής προσφορών του
ΕΣΗΔΗΣ.
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Εικόνα 54. Η πύλη της Παγκόσμιας Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων

Στελέχη της Δ/νσης Ε.Β.Δ.ΔΗ.ΣΥ. & ΗΥ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. έχουν ορισθεί ως διαχειριστές
του προφίλ της χώρας και η συνεργασία βρίσκεται σε εξέλιξη για την επεξεργασία και
δημοσίευση στοιχείων για τα έτη 2019 και 2020.

4.10.

Ιστότοπος της Αρχής – “www.eaadhsy.gr”

4.10.1. Στατιστικά στοιχεία πρόσβασης
Από το εγκατεστημένο εργαλείο “Google Analytics” και για το χρονικό διάστημα από
1/1/2020 - 31/12/2020, προκύπτουν τα ακόλουθα γενικά στατιστικά:

Όπου:





Χρήστες: Όσοι/ες έχουν ξεκινήσει τουλάχιστον μία περίοδο σύνδεσης κατά
τη διάρκεια του εύρους ημερομηνιών. Δεν ταυτίζεται με το φυσικό
πρόσωπο, αλλά σε κάθε συσκευή που προβάλλει τον ιστότοπο της Αρχής,
γράφεται ένα μοναδικό "userID" και άρα μετριέται το πλήθος αυτό.
Νέοι χρήστες: Ο αριθμός των νέων χρηστών ("userID") εντός του
επιλεγμένου εύρους ημερομηνιών.
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Περίοδοι σύνδεσης: Συνολικός αριθμός των περιόδων σύνδεσης εντός του
επιλεγμένου εύρους ημερομηνιών. Μια περίοδος σύνδεσης είναι η χρονική
περίοδος κατά την οποία ένας χρήστης συσχετίζεται ενεργά με τον ιστότοπο.
Αριθμός περιόδων σύνδεσης ανά χρήστη: Ο μέσος αριθμός περιόδων
σύνδεσης ανά χρήστη.
Προβολές σελίδας: Είναι ο συνολικός αριθμός σελίδων που έχουν
προβληθεί. Υπολογίζονται οι επαναλαμβανόμενες προβολές μίας σελίδας.
Σελίδες/περίοδο σύνδεσης: Είναι ο μέσος αριθμός σελίδων που
προβλήθηκαν κατά τη διάρκεια μιας περιόδου σύνδεσης. Υπολογίζονται οι
επαναλαμβανόμενες προβολές μίας σελίδας.
Μέση διάρκεια περιόδου σύνδεσης: Η μέση χρονική διάρκεια μιας περιόδου
σύνδεσης.

4.10.2. Προτιμήσεις χρηστών – προβολές σελίδων
Η ακόλουθη εικόνα προέκυψε από το εγκατεστημένο εργαλείο “Google Analytics”
και αποτυπώνει τις 10 πρώτες σελίδες σε πλήθος και ποσοστό επισκέψεων, καθώς και τη
σύγκριση μεταξύ μοναδικών προβολών έναντι συνολικών προβολών.

Παρατηρείται λοιπόν ότι το συντριπτικό ποσοστό της σελίδας που προβάλλεται
(σχεδόν 80%), είναι αυτή που έχει το πλήρες κείμενο του Ν.4412/2016, με συνδέσμους
(links)
προς
όλα
τα
άρθρα
του
νόμου
εσωτερικά,
ήτοι
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html.
Στο συνοδευτικό γράφημα πίτας, φαίνεται χαρακτηριστικά το ποσοστό αυτό
(χρώματος μπλε) σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ιστοσελίδες που προβλήθηκαν.

4.10.3. Πηγές πρόσβασης χρηστών – Κανάλια
Επιπλέον, παρουσιάζεται η προέλευση των επισκεπτών του ιστοτόπου, συγκριτικά
για όλο το έτος 2020.
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Όπου:


Organic search : από αναζήτηση μέσω κλασικών μηχανών αναζήτησης.



Direct: απευθείας πληκτρολόγηση της ηλ.διεύθυνσης σε browser.



Referal: από συνδέσμους (αναφορές) προς τον ιστότοπό μας από άλλες
ιστοσελίδες.



Social: από κοινωνικά δίκτυα.

Παρατηρείται λοιπόν ότι, η συντριπτική πλειοψηφία των χρηστών αναζητά
πληροφορίες μέσω των κλασικών μηχανών αναζήτησης, με όρους ενδεικτικά “Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.”,
“νομος 4412/2016”, “4412”, “eaadhsy”, “Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 4412”, “δημοσιεσ συμβασεισ”,
“ενστασεις” και τελικά παραπέμπεται στο site μας.

4.10.4. Συνοπτική περιγραφή του νέου περιεχομένου που αναρτήθηκε κατά το έτος 2020
Ο ιστότοπος της Αρχής ενημερώθηκε με τα σύνολα δεδομένων και τα σχετικά αρχεία
τύπου “pdf”, που αφορούν στις γνώμες επί σχεδίων νόμων κ.λπ., καθώς και στις αποφάσεις
επί αιτημάτων φορέων για διαπραγμάτευση, που εκδόθηκαν μέσα στο έτος. Παράλληλα,
ενσωματώθηκαν έγκαιρα και έγκυρα όλες οι αλλαγές / τροποποιήσεις στο κείμενο του
νόμου 4412/2016 (http://www.eaadhsy.gr/n4412/), όπως προέκυψαν από πέντε (05)
διαφορετικά ΦΕΚ εντός του έτους, σε σύνολο έξι (06) διαφορετικών τροποποιήσεων.
Αναλυτικότερα:

 Επικαιροποιήθηκε ο ενιαίος πίνακας με τίτλο «Γενικές Οδηγίες», που ομαδοποιεί
υποβοηθητικά έγγραφα που απευθύνονται προς τις αναθέτουσες αρχές /
αναθέτοντες φορείς με 18 σχετικά έγγραφα της Αρχής
(https://www.eaadhsy.gr/index.php/m-foreis/m-genikes-odigies).

 Επικαιροποιήθηκε η νομολογία / γνωμοδοτήσεις της Αρχής, όπως προβλέπεται από
τις κείμενες διατάξεις (https://www.eaadhsy.gr/index.php/m-gnomes/m-oles-oignomes) και οι αντίστοιχες τύπου “Δ” για αιτήματα φορέων για την εξαιρετική
διαδικασία της διαπραγμάτευσης
https://www.eaadhsy.gr/index.php/component/fabrik/list/48?limit=10).

 Το πλήθος των νέων άρθρων / ανακοινώσεων για το έτος 2020, ανήλθε στον αριθμό
των 71, καλύπτοντας τις ανάγκες της ενημέρωσης, παροχής κατευθύνσεων προς τις
αναθέτουσες αρχές, παρουσίασης των δραστηριοτήτων της Αρχής, καθώς και της
αγγλικής έκδοσης του ιστοτόπου.
4.10.5. Προσβασιμότητα ιστοτόπου
Στο πλαίσιο συμμόρφωσης με την κοινοτική οδηγία για τις προδιαγραφές
προσβασιμότητας των κυβερνητικών ιστοτόπων και συγκεκριμένα τηρώντας τις απαιτήσεις
προσβασιμότητας του άρθρου 39 του ν. 4727/2020, το Τμήμα Ηλεκτρονικής Υποστήριξης
εγκατέστησε και παραμετροποίησε ειδικό πρόσθετο στοιχείο στην αρχική σελίδα. Έτσι,
προσφέρεται κατάλληλο μενού σε όλες τις ιστοσελίδες, που επιτρέπει, κατ’ απαίτηση του
χρήστη, την ενεργοποίηση χρωμάτων αντίθεσης – contrast, την αυξομείωση του μεγέθους
των γραμμάτων, την κατάλληλη μετατροπή του κειμένου για υποβοήθηση ανάγνωσης των
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ατόμων με δυσλεξία, κ.λπ. Η σχετική δήλωση προσβασιμότητας είναι διαθέσιμη στο
https://www.eaadhsy.gr/accessibility/statement.html.

4.10.6. Ενημέρωση ενδιαφερομένων για COVID-19και Δημόσιες Συμβάσεις
Δημιουργήθηκε ειδικός χώρος ενημέρωσης που ομαδοποιεί αυτόματα όλα τα
άρθρα / ανακοινώσεις της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., που έχουν σχέση με την πανδημία λόγω covid-19
και αφορούν στο πεδίο των Δημοσίων Συμβάσεων στη χώρα.
Ο χώρος “Διαρκής Ενημέρωση λόγω COVID-19” είναι προσβάσιμος τόσο μέσω του
μενού “Αναθέτουσες Αρχές” , όσο και της προβεβλημένης ανακοίνωσης του “slider” της
αρχικής σελίδας. Για το έτος αναφοράς, συγκεντρώθηκαν πάνω από 25 σχετικά άρθρα.

4.10.7. Ασφαλής Πλατφόρμα Ανώνυμων Καταγγελιών (whistleblowing)
Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “WIDELY EXPANDING ANONYMOUS
TIPPING TECHNOLOGY DEPLOYMENT, OPERATION, AND TRUSTWORTHINESS TO COMBAT
CORRUPTION IN EASTERN AND SOUTHERN EUROPE (EAT)”, με την υποστήριξη της “Διεθνούς
Διαφάνειας Ελλάδος” και του “Hermes Center for Transparency and Human and Digital
Rights”, η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. υιοθέτησε τη σχετική πλατφόρμα υποβολής αναφορών, που πληροί
τις προϋποθέσεις εφαρμογής της Οδηγίας, ανακοινώνοντας τη λειτουργία της μέσω του
ιστοτόπου. Έτσι, παρέχεται ασφαλές εργαλείο για την υποβολή ανώνυμων καταγγελιών, με
προώθηση από τον ιστότοπο, στην πλατφόρμα https://whistle2eaadhsy.disclosers.eu/#/.
Επισημαίνεται ότι η Αρχή υπήρξε πρωτοπόρος στον εν λόγω τομέα, καθώς ήταν ο πρώτος
δημόσιος φορέας σε πανελλαδικό επίπεδο που υιοθέτησε σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα
υποβοήθησης της ανώνυμης υποβολής καταγγελιών για παρατυπίες στον τομέα των
δημοσίων συμβάσεων.

4.11.

Συνολική Αποτύπωση και Παρακολούθηση Τοπικού Δικτύου

4.11.1. Επέκταση NMS
Το εγκατεστημένο σύστημα παρακολούθησης δικτύου (nms) “Nagios Core”
επεκτάθηκε, με σκοπό να συμπεριλάβει το σύνολο του παθητικού εξοπλισμού τοπικού
δικτύου (switches), το σύνολο των εκτυπωτικών μηχανών και παράλληλα, το σύνολο του
κρίσιμου ενεργητικού εξοπλισμού – εξυπηρετητές με windows server.
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Έτσι, παρέχονται νέες δυνατότητες και μάλιστα σε πραγματικό χρόνο, όπως:

 Παρακολούθηση του όγκου κυκλοφορίας ψηφιακών δεδομένων εντός του δικτύου.
 Παρακολούθηση των ενεργών πριζών δικτύου όλου του κτιρίου της Αρχής.
 Παρακολούθηση επιπέδου αναλωσίμων, μετρητών και κατάστασης λειτουργίας του
συνόλου των πολυμηχανημάτων / εκτυπωτικών μηχανών.

 Κατάσταση λειτουργίας και διαθεσιμότητας των κρίσιμων εξυπηρετητών (servers).
4.11.2. Τεκμηρίωση στοιχείων τοπικού δικτύου
Κατόπιν της μελέτης ασφάλειας ΙΤ συστημάτων που εκπονήθηκε στην Αρχή με την
βοήθεια εξειδικευμένου συμβούλου / εξωτερικού συνεργάτη, απαιτήθηκε τεκμηρίωση της
αποτύπωσης του τοπικού δικτύου. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν και κάθε φορά που υπάρχει
κάποια αλλαγή, τηρούνται ενδεικτικά τα ακόλουθα:







Πίνακας καταγραφής / αντιστοίχιση Οργανικής Μονάδας με “Security Groups”,
λίστες διανομής (mailing lists), κοινόχρηστου φακέλου (shared folder).
Αρχείο αλλαγών σε επίπεδο συσκευής.
Αρχείο αλλαγών σε επίπεδο ΙΤ εφαρμογής, ηλεκτρονικού πόρου κ.λπ.
Πίνακας καταγραφής ενεργών εξυπηρετητών, ρόλων που επιτελούν στο δίκτυο,
ημερομηνία εγκατάστασης ενημερώσεων ασφαλείας κ.λπ.
Αρχείο αποτύπωσης των συνδέσεων των δρομολογητών (switches) με τις πρίζες
δικτύου του κτιρίου.
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4.12.

Δράσεις στο πλαίσιο της ασφάλειας των ΙΤ συστημάτων της Αρχής

4.12.1. Εκπόνηση μελέτης ασφάλειας ΙΤ συστημάτων
Το 2020 ολοκληρώθηκε πλήρης μελέτη ασφάλειας πληροφοριών και
πληροφοριακών συστημάτων της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., σε συνεργασία με εξωτερικό σύμβουλο, που
περιλαμβάνει ενδεικτικά:


καταγραφή και εντοπισμό των κρίσιμων ΙΤ πόρων,



αξιολόγηση κινδύνων και εντοπισμός κενών ασφαλείας (“gap analysis”),



προτάσεις για λήψη των κατάλληλων μέτρων κάλυψης κενών ασφαλείας και
επίτευξης υψηλότερου επιπέδου ασφάλειας στην Αρχή,



διενέργεια ειδικών τεστ διείσδυσης / εντοπισμού ευπαθειών στο τοπικό δίκτυο,



ανάπτυξη μοντέλου και πρότασης ανασχεδιασμού του τοπικού δικτύου,



αξιολόγηση επιπτώσεων των κρίσιμων ΙΤ συστημάτων στην επιχειρησιακή
λειτουργία της Αρχής.
Τα στελέχη του Τμήματος Ηλεκτρονικής Υποστήριξης συμμετείχαν ενεργά σε όλα τα
επιμέρους βήματα, υποστηρίζοντας ουσιαστικά την σύνταξη της μελέτης αυτής.

4.12.2. Σχεδιασμός / σύνταξη πολιτικών και διαδικασιών ασφάλειας
Σε συνέχεια των ανωτέρω βημάτων, η Διεύθυνση Ε.Β.Δ.ΔΗ.ΣΥ.&ΗΥ συνέταξε και
κατέθεσε προς έγκριση την πρώτη ολοκληρωμένη έκδοση του τεύχους «Πολιτική
Ασφάλειας Πληροφοριών και Πληροφοριακών Συστημάτων της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.» και του
τεύχους «Διαδικασία Διαχείρισης Πρόσβασης Χρηστών στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.», στο πλαίσιο
υλοποίησης Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών και Πληροφοριακών
Συστημάτων (ΣΔΑΠ), που αναπτύσσεται και εξειδικεύεται σταδιακά εντός της Αρχής.
Η Πολιτική Ασφάλειας, εγκρίθηκε από τον Γενικό Δ/ντή και τον Πρόεδρο της Αρχής
και ακολούθησε ενημέρωση όλου του προσωπικού αυτής. Το Τμήμα Ηλεκτρονικής
Υποστήριξης συμμετείχε στη σύνταξη όλων των κειμένων, ενώ ανέλαβε και την πιλοτική
εφαρμογή των προτεινόμενων διαδικασιών, πριν την οριστική έγκρισή τους και ένταξή τους
στο σύστημα ΣΔΑΠ της Αρχής.
Συγκεκριμένα, αναπτύχθηκαν οι παρακάτω πολιτικές και διαδικασίες στον τομέα της
ασφάλειας πληροφοριών:


Το κύριο τεύχος για την Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών και Πληροφοριακών
Συστημάτων της Αρχής. Η Πολιτική Ασφάλειας θέτει το γενικό πλαίσιο για την
διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των
πληροφοριών και των πληροφοριακών συστημάτων στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και βασίζεται
στις γενικές γραμμές και κατευθύνσεις του ISO:27001.



Η διαδικασία Διαχείρισης Πρόσβασης Χρηστών. Αφορά στην διαχείριση της
πρόσβασης εργαζομένων / χρηστών και την εξωτερικών συνεργατών στα
πληροφοριακά συστήματα της Αρχής, στην αλλαγή των δικαιωμάτων πρόσβασης
και στην εν γένει διασφάλιση της εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και τεκμηρίωσης
των δικαιωμάτων των χρηστών.



Η διαδικασία τήρησης / ανάκτησης αντιγράφων ασφαλείας για τα πληροφοριακά
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συστήματα της Αρχής, με τρόπο αυτοματοποιημένο και τεκμηριωμένο.


Οι σχετικές φόρμες που συνοδεύουν τη διαδικασία πρόσβασης χρηστών.



Η σχετική φόρμα καταγραφής συμβάντων και περιστατικών ασφάλειας.



Κείμενα οδηγιών εργασίας:
o

αλλαγή δικαιωμάτων χρήστη λόγω εγγραφής / αποχώρησης στην / από την
Αρχή,

o

ανάκτηση πλήρους προφίλ λογαριασμού υπηρεσιακής αλληλογραφίας,

o

ανάκτηση σε περίπτωση καταστροφής εικονικής μηχανής / εξυπηρετητή (vm
disaster restore),

o

παραμετροποίηση / αποκατάσταση ασύρματων τηλεφωνικών συσκευών DECT,
σε τηλεφωνικό κέντρο τύπου IP-PBX.

4.12.3. Προμήθεια τοίχους προστασίας / κυκλοφορίας δεδομένων και προστασίας τελικού
χρήστη/υπολογιστή
Με σκοπό την ορθή σύνταξη προδιαγραφών για την προμήθεια των πλέον
απαραίτητων στοιχείων για την ασφάλεια του τοπικού δικτύου, δοκιμάστηκε με επιτυχία και
για ορισμένο χρονικό διάστημα, συσκευή firewall εντός του δικτύου. Κατόπιν, το Τμήμα
Ηλεκτρονικής Υποστήριξης μελέτησε και σχεδίασε μια ολοκληρωμένη πρόταση / λύση τόσο
για την θωράκιση των ΙΤ συστημάτων, όσο και για την υλοποίηση ασφαλούς επικοινωνίας
συστημάτων τύπου “VPN”. Στα τέλη του έτους υπογράφτηκε η σχετική σύμβαση. ‘Έτσι, μόλις
ολοκληρωθούν στις αρχές του 2021 οι απαραίτητες εργασίες παραμετροποίησης, η
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. θωρακίζεται:




Με λογισμικό ολοκληρωμένης προστασίας σε επίπεδο τελικού χρήστη και
υπηρεσιακού η/υ (endpoint)
Με συσκευή παροχής ολοκληρωμένης προστασίας σε επίπεδο ασφάλειας
δεδομένων τοπικού δικτύου, με έλεγχο και φιλτράρισμα εισερχόμενης /
εξερχόμενης κυκλοφορίας ψηφιακών δεδομένων.

Πλέον, θα παρέχονται νέες δυνατότητες, όπως:


Η ασφαλής επικοινωνία του Αυτοτελούς Γραφείου Θεσσαλονίκης με το τοπικό
δίκτυο των γραφείων στην Αθήνα.



Η ασφαλής επικοινωνία τύπου “vpn” με τα υφιστάμενα ΙΤ συστήματα της Αρχής,
κάθε υπαλλήλου στο πλαίσιο της τηλεργασίας του.

4.12.4. Εκπαιδευτική δράση ευαισθητοποίησης χρηστών σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών
Στο πλαίσιο ευαισθητοποίησης των χρηστών των πληροφοριακών συστημάτων της
Αρχής σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών και σωστής χρήσης των υπηρεσιών και της
υποδομής ΤΠΕ στην Αρχή, πραγματοποιήθηκε από εξωτερικό σύμβουλο διαδικτυακό
σεμινάριο ενημέρωσης το οποίο εκλήθησαν να παρακολουθήσουν όλα τα στελέχη της
Αρχής. Η συμμετοχή των χρηστών κινήθηκε σε υψηλό ποσοστό (πάνω από 80%), από το
σύνολο των Τμημάτων και Γραφείων της Αρχής.
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Τα θέματα που παρουσιάστηκαν αναφορικά με την ασφάλεια πληροφοριών
αφορούσαν στην προστασία από κυβερνοεπιθέσεις μέσω του υπηρεσιακού email. Το
ενδιαφέρον των συμμετεχόντων ήταν μεγάλο στην αναλυτική παρουσίαση των σχετικών
παραδειγμάτων επιθέσεων τύπου “ηλεκτρονικού ψαρέματος” (“phishing”). Παράλληλα,
παρουσιάστηκαν και κατάλληλα μέτρα προστασίας από επιθέσεις που δεν μπορούν να
αναχαιτισθούν από τα αντίστοιχα λογισμικά προστασίας και αφορούν στις ενέργειες του
ίδιου του χρήστη.

4.12.5. Νέος Syslog Server
Εγκαταστάθηκε και παραμετροποιήθηκε ειδικός εξυπηρετητής συλλογής
συμβάντων (“Syslog Server”), βασισμένος στο λογισμικό “Graylog”. Το εν λόγω σύστημα
χρησιμοποιείται για τη διαχείριση άλλων συστημάτων υπολογιστών/εξυπηρετητών, για
περιοδικούς ελέγχους ασφαλείας, καθώς και για τη συγκέντρωση σε ένα κεντρικό
αποθετήριο των γενικευμένων μηνυμάτων πληροφόρησης, ανάλυσης και εντοπισμού
σφαλμάτων (“logs”). Παράλληλα, επιτρέπει το διαχωρισμό των μηνυμάτων logs των
συστημάτων, την αποθήκευση, την παραγωγή αναφορών και αναλύσεων. Συνεργάζεται σε
πραγματικό χρόνο με μεγάλη ποικιλία συσκευών του τοπικού δικτύου:


Windows servers,



δρομολογητές (switches),



κεραίες ασύρματου δικτύου (wifi access points),

ενώ κατόπιν πρωτοποριακής παραμετροποίησης, συγκεντρώνει και τις αναφορές
συμβάντων από τον κύριο ιστότοπο της Αρχής εντός 24ώρου.

4.13.

Δράσεις στο πλαίσιο υποστήριξης των χρηστών της Αρχής

4.13.1. Οργάνωση / συντονισμός τηλεδιασκέψεων
Διοργανώθηκαν συνολικά 121 τηλεδιασκέψεις, με συνολική διάρκεια 596 ώρες, ενώ
συνολικά συμμετείχαν 1564 χρήστες.
Στα ακόλουθα γραφήματα, φαίνεται η χρησιμοποίηση της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων “epresence” του ΕΔΥΤΕ, αναφορικά στη διάρκεια και το
πλήθος των συμμετεχόντων σε συνάρτηση με το πλήθος των τηλεδιασκέψεων, εντός του
έτους αναφοράς.

Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

200

Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 2020

Χαρακτηριστικά, ο μεγαλύτερος αριθμός τηλεδιασκέψεων που οργανώθηκαν είχε
διάρκεια πάνω από 2 ώρες, ενώ το πλήθος των συμμετεχόντων χρηστών στις περισσότερες
από αυτές ήταν πάνω από 10. Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών, αφορούσε στις
συνεδριάσεις του Συμβουλίου της Αρχής, με τη συμμετοχή των αντίστοιχων εισηγητών.

4.13.2. Αποστολή ενημερωτικών δελτίων (newsletters)
Το Τμήμα Ηλεκτρονικής Υποστήριξης καθιέρωσε το θεσμό των ενημερωτικών
δελτίων στο σύνολο των χρηστών της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., τουλάχιστον σε μηνιαία βάση. Οι χρήστες
ενημερώθηκαν ενδεικτικά, για απάτη μέσω ψευδοαπειλητικών emails, για διαθέσιμα
τεχνικά μέσα στο πλαίσιο της τηλεργασίας, για χρήσιμες τεχνικές δυνατότητες που
προσφέρονται στο υφιστάμενο Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων, για μέτρα
προστασίας από ηλεκτρονικές απάτες, για έξτρα λειτουργίες των πολυμηχανημάτων /
εκτυπωτών της Αρχής κ.λπ.

4.13.3. Σχεδιασμός Intranet
Σχεδιάστηκε νέο ενδοδίκτυο (intranet) και ξεκίνησε η υλοποίησή του σε δοκιμαστικό
server. Σκοπός αυτού είναι η βελτιστοποίηση της επικοινωνίας μεταξύ των οργανικών
μονάδων της Αρχής, η παροχή συμβουλών και οδηγιών στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής
υποστήριξης, καθώς και η δημιουργία αποθετηρίου πρότυπων εγγράφων. Ενδεικτικά και ως
αρχικό περιεχόμενο περιλαμβάνονται, πλήρης τηλεφωνικός κατάλογος Μελών - στελεχών λιστών διανομής της Αρχής, χρήσιμες οδηγίες – ενημερωτικά δελτία από το Τμήμα
Ηλεκτρονικής Υποστήριξης, manuals συσκευών, χρήσιμα links, πρότυπα και άλλα χρήσιμα
έγγραφα, πίνακας ανακοινώσεων και χώρος ανακοίνωσης των πολιτικών ασφάλειας της
Αρχής.
Απώτερος στόχος του ενδοδικτύου αυτού, είναι να αγκαλιαστεί από το σύνολο των
οργανικών μονάδων και να επικαιροποιείται το περιεχόμενό του από όλους, σύμφωνα
πάντα με τις ανάγκες των μονάδων αυτών.

4.13.4. Νέος Helpdesk server
Εγκαταστάθηκε και παραμετροποιήθηκε ειδικός εξυπηρετητής, με σύστημα
συλλογής αιτημάτων υποστήριξης από το σύνολο των χρηστών του τοπικού δικτύου. Το
σύστημα βασίζεται στο “Spiceworks Helpdesk Portal” και παρέχεται δωρεάν για μικρούς
οργανισμούς όπως η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.. Παρακάτω, παρουσιάζεται η σχετική φόρμα ενδεικτικού
αιτήματος για υποστήριξη.
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4.13.5. Εισήγηση για άξονες υποστήριξης τηλεργασίας
Στο πλαίσιο των πρωτόγνωρων συνθηκών λόγω της πανδημίας και με πρωτοβουλία
της Διεύθυνσης, κατατέθηκε ολοκληρωμένη πρόταση, εντός της πρώτης περιόδου
καραντίνας του 2020. Η πρόταση αυτή εντόπισε και διατύπωσε τρόπους και ηλεκτρονικά
εργαλεία, με μηδενικό κόστος για την Αρχή, τα οποία μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες της
υπηρεσίας σε περίπτωση έκτακτων αναγκών που επιβάλλουν την εργασία εξ αποστάσεως,
όπως η δεδομένη κρίσιμη κατάσταση λόγω του κορωνοϊού. Παράλληλα, το Τμήμα
Ηλεκτρονικής Υποστήριξης ήταν και είναι σε θέση, με τους υφιστάμενους διαθέσιμους
πόρους, να υποστηρίζει αποτελεσματικά το σύνολο αυτών.
Σημαντικά πλεονεκτήματα της εν λόγω πρότασης είναι, η άμεση κάλυψη των
αναγκών του Συμβουλίου και των οργανικών μονάδων της Αρχής για εργασία εξ’
αποστάσεως, η άμεση υλοποίηση χωρίς την πρόσθετη ανάγκη προμήθειας ή / και
διαγωνιστικής διαδικασίας, ενώ ταυτόχρονα το σύνολο αυτής είναι τεχνικά εφαρμόσιμο με
τις υπάρχουσες υποδομές.
Οι προτεινόμενες λύσεις κατηγοριοποιούνται και αναλύονται στη σχετική εισήγηση
της Διεύθυνσης, στους παρακάτω άξονες:


Διαχείριση υπηρεσιακής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας εξ αποστάσεως.



Τηλεδιασκέψεις μέσω της ασφαλής πλατφόρμας του “epresence”.



Τηλεδιασκέψεις κατ’ απαίτηση Διευθύνσεων / Τμημάτων μέσω εναλλακτικής
δωρεάν πλατφόρμας.



Διαχείριση υπηρεσιακών αρχείων, μέσω δωρεάν υπηρεσίας “Cloud” αποθήκευσης
και διαμοιρασμού αρχείων.
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4.14.

Διαχείριση έργων & εργασιών μέσω δωρεάν κατάλληλης “online” πλατφόρμας.

Δράσεις για την υποστήριξη της επιχειρησιακής συνέχειας της Αρχής

4.14.1. Διατήρηση επιχειρησιακής συνέχειας κρίσιμων ΙΤ πόρων
Η σχεδιαζόμενη πολιτική ιεράρχησης και κατανομής διαφορετικών κρίσιμων ρόλων
σε διαφορετικούς εξυπηρετητές (servers) του τοπικού δικτύου του προηγούμενου έτους
(2019), υλοποιήθηκε το 2020 με απόλυτη επιτυχία, προσφέροντας μάλιστα υψηλού
επιπέδου διαθεσιμότητα στους ΙΤ πόρους. Χαρακτηριστικά, παρουσιάζονται εικόνες από τις
αναφορές διαθεσιμότητας / συνεχούς λειτουργίας των κρίσιμων πόρων, από το αντίστοιχο
σύστημα παρακολούθησης τοπικού δικτύου "Nagios Core Server".


Εικονικός εξυπηρετητής (VM) πρωτεύον ελεγκτής τομέα: Με κύρια αρμοδιότητα τη
διαχείριση των χρηστών και δικαιωμάτων πρόσβασης του τοπικού τομέα
υπολογιστών και υπαλλήλων (MS Active Directory), επιτεύχθηκε διαθεσιμότητα
σχεδόν στο 100% των ημερών του έτους αναφοράς.



Εικονικός εξυπηρετητής (VM) συστήματος αρχείων και εκτυπώσεων: Με κύρια
αρμοδιότητα την ασφαλή διατήρηση και διαχείριση όλου του συστήματος
υπηρεσιακών ψηφιακών αρχείων και φακέλων, επιτεύχθηκε διαθεσιμότητα σχεδόν
στο 100% των ημερών του έτους αναφοράς.
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4.14.2. Ανασχεδιασμός τήρησης αντιγράφων ασφαλείας
Κατόπιν της μελέτης ασφάλειας ΙΤ συστημάτων που εκπονήθηκε, ανασχεδιάστηκε
το πλάνο αντιγράφων ασφαλείας (backup). Μάλιστα, αξιοποιήθηκε σε μέγιστο βαθμό ο
υφιστάμενος ειδικός εξυπηρετητής “Veeam backup”, με ρύθμιση πλέον αντιγράφων σε
επίπεδο ολόκληρης της εικονικής μηχανής / εξυπηρετητή (επίπεδο vm). Έτσι, παρέχεται η
δυνατότητα είτε ανάκτησης όλου του εξυπηρετητή, είτε ενός συγκεκριμένου αρχείου ή
φακέλου.

4.14.3. Νέο πλάνο ανάκτησης δεδομένων
Παράλληλα με τον ανασχεδιασμό του πλάνου backup, έγινε δοκιμή ανάκτησης του
συνόλου της υποδομής, σε συνεργασία με εξωτερικό συνεργάτη. Επιπλέον, οργανώθηκε
πρόγραμμα περιοδικών τεστ / δοκιμών ανάκτησης από καταστροφή, σε επίπεδο ολόκληρης
της εικονικής μηχανής / εξυπηρετητή (επίπεδο vm).

4.15.

Ανοικτά Δεδομένα στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

H Αρχή, εφαρμόζοντας τις νομοθετικές ρυθμίσεις του ν. 4305/2014 για την ανοικτή
διάθεση και περαιτέρω χρήση της δημόσιας πληροφορίας, καταχωρεί στον κυβερνητικό
ιστότοπο “data.gov.gr” τα ανοικτά σύνολα δεδομένων που τηρούνται στον βασικό ιστότοπο
“eaadhsy.gr”. Ειδικά, στην ακόλουθη εικόνα φαίνονται οι καταχωρίσεις που αφορούν στην
Αρχή, ταξινομημένες κατά ημερομηνία τροποποίησης.
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Σε συνέχεια της σχετικής απόφασης του Προέδρου της Αρχής που επικαιροποιεί τα
σύνολα δεδομένων που κατέχει η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και εμπίπτουν στη δημόσια αποστολή
της.(ΑΔΑ: 658ΥΟΞΤΒ-1ΘΑ), τα προαναφερόμενα σύνολα δεδομένων διατίθενται με επιβολή
όρων μέσω αδειοδότησης σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 4305/2014.
Χαρακτηριστικά, τα σύνολα δεδομένων της Αρχης διατίθενται με άδεια τύπου
“Creative Commons” (CC) και συγκεκριμένα την «Αναφορά δημιουργού + Παρόμοια
Διανομή» (“Attribution + Share-Alike”). Ειδικότερα, ο αποδέκτης της άδειας μπορεί να
χρησιμοποιήσει τα δεδομένα κατά βούλησιν, αρκεί να διατηρήσει τις διατυπώσεις που
προβλέπονται στην άδεια σχετικά με την αναφορά στον αρχικό δημιουργό, ήτοι την
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.. Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιήσει το έργο κατά βούλησιν, αρκεί να
αδειοδοτήσει οποιοδήποτε παράγωγο έργο με την ίδια άδεια ή μια άδεια με τα ίδια
στοιχεία/όρους άδειας. Παράλληλα, επιτρέπεται η εμπορική χρήση και η παραγωγή νέου
έργου βασισμένου σε αυτό.
Τα σύνολα δεδομένων αυτά, διατίθενται με την υποχρέωση να μην
διαστρεβλώνεται το αρχικό νόημα ή περιεχόμενό τους. Επίσης η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. δηλώνει ότι
αποποιείται πάσης ευθύνης για τις περιπτώσεις μη ορθής περαιτέρω χρήσης και
αξιοποίησης των εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων, αλλά και για κάθε συνέπεια
προερχόμενη από την περαιτέρω χρήση (άρθρο 6 παρ. 4 του ν. 3448/2006 που παραμένει
σε ισχύ).
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Η ανοικτή διάθεση, η περαιτέρω χρήση και η εν γένει επεξεργασία εγγράφων
πληροφοριών και δεδομένων γίνεται πάντοτε με την επιφύλαξη των διατάξεων περί
προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς
και των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας και πνευματικών
δικαιωμάτων.

4.16.

Ενιαία Ψηφιακή Πύλη

Για την διαχείριση του περιεχομένου της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. στην Ενιαία Ψηφιακής Πύλη
δημιουργήθηκε ένα σύστημα μικροεφαρμογών προκειμένου να επιτύχει τους παρακάτω
στόχους:
α) Εύκολη εισαγωγή και μορφοποίηση περιεχομένου χρησιμοποιώντας γνωστά
από τους συντάκτες εργαλεία
β) Άμεση διόρθωση και ενημέρωση περιεχομένου με αυτόματο version control
management
γ) Ευέλικτη οργάνωση περιεχομένου σε υποενότητες με απεριόριστο αριθμό
επιπέδων
δ) Παροχή/Εξαγωγή του περιεχομένου σε μορφή αξιοποιήσιμη από άλλα
συστήματα μεσω API.
Το σύστημα των μικροεφαρμογών σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε αποκλειστικά
in-house, χρησιμοποιώντας εργαλεία και γλώσσες προγραμματισμού open source (python,
MySQL, php).
Η παραπάνω προσέγγιση και η λύση που ανέπτυξε η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. στο συγκεκριμένο
project, έχει χαρακτηριστεί από τον φορέα υλοποίησης ως best practice. Το υλικό που
ανέπτυξε η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. παρουσιάζεται στην πύλη του ΥΠΨΗΔΙ ως εξής:
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Το δέντρο με τους διάφορους κόμβους έχει οπτικοποιηθεί στο σχήμα που
ακολουθεί. Από το τρίτο επίπεδο και κάτω γίνεται αναδρομολόγηση στον ιστότοπο της
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ..
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4.17.

Λοιπές Δράσεις

Στις 30 Ιουνίου και 1η Ιουλίου πραγματοποιήθηκε η 14η συνάντηση εργασίας της
Ομάδας Εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις ηλεκτρονικές συμβάσεις
(Multi-stakeholders Expert Group on e-Procurement/EXEP), που διοργανώθηκε μέσω
τηλεδιάσκεψης (Webex) από την Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης (DG GROWTH) της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στην οποία η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. εκπροσωπήθηκε από στελέχη της
Δ/νσης Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων και Ηλεκτρονικής Υποστήριξης οι
οποίοι συμμετέχουν στην ομάδα εργασίας ως εθνικοί εμπειρογνώμονες. Κατά τη διάρκεια
εργασιών της 2ήμερης συνάντησης παρουσιάστηκαν οι εξελίξεις στον τομέα δημοσίων
συμβάσεων, ενώ η συνάντηση εργασίας επικεντρώθηκε στα αποτελέσματα που
επιτεύχθηκαν μέχρι εκείνου του σημείου από τις τρείς υποομάδες του ΕΧΕΡ για τα eForms,
τα δυναμικά συστήματα αγορών και τα eProcurement Analytics. Σε ότι αφορά τα eForms
έγινε ενημέρωση από την DG GROW G4 για την πρόοδο σχετικά με την εφαρμογή του
Κανονισμού 1780/2019 στα ΚΜ και έγιναν παρουσιάσεις από την Μάλτα και Εσθονία για τις
εθνικές τους προσεγγίσεις και στρατηγικές. Αναφορικά με τα Δυναμικά Συστήματα Αγορών
παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν τα αποτελέσματα του πανευρωπαϊκού ερωτηματολογίου
DPS Survey και έγινε επίδειξη διάφορων τρόπων που μπορούν να συνδυαστούν τα δυναμικά
συστήματα αγορών με τους ηλεκτρονικούς καταλόγους. Ο συντονιστής της υποομάδας για
τα eProcurment Analytics παρουσίασε τα αποτελέσματα της υποομάδας και τις
διαφορετικές προσεγγίσεις που μελετήθηκαν. Τέλος, η DG GROW G4 παρουσίασε τα
αποτελέσματα του πανευρωπαϊκού ερωτηματολογίου eProcurment during Covid19 Survey.
Στις 19 - 20 Νοεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε η 15η συνάντηση εργασίας της
Ομάδας Εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις ηλεκτρονικές συμβάσεις
(Multi-stakeholders Expert Group on e-Procurement/EXEP), που διοργανώθηκε επίσης μέσω
τηλεδιάσκεψης (Webex) ως ανωτέρω. Κατά τη διάρκεια των εργασιών της διήμερης
συνάντησης, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση των εξελίξεων στον τομέα των ηλεκτρονικών
δημόσιων συμβάσεων. Ειδικότερα, το αντικείμενο της συγκεκριμένης συνάντησης
αφορούσε 1) την παρουσίαση και ανάλυση των αποτελεσμάτων του πανευρωπαϊκού
ερωτηματολογίου eForms survey, όσον αφορά τις εθνικές επιλογές υλοποίησης των
ηλεκτρονικών εντύπων 2) την παρουσίαση του πλαισίου για eProcurement Analytics
(μεθοδολογία, περιπτώσεις χρήσεων) 3) την παρουσίαση κατευθυντήριας γραμμής για
Δυναμικά Συστήματα Αγορών 4) την παρουσίαση της τρέχουσας κατάστασης για την
υλοποίηση στρατηγικής σχετικά με τα δεδομένα Δημοσίων Συμβάσεων σε Ευρωπαϊκό
επίπεδο (EU Procurement Data Strategy) 5) ενημέρωση σχετικά με τη διεξαγωγή του
πέμπτου κύκλου συναντήσεων εργασίας (workshop) σε θέματα Δημοσίων Συμβάσεων
(χρόνος και τρόπος διεξαγωγής) 6) ενημέρωση σχετικά με την τυποποίηση (standardization)
των Δημοσίων Συμβάσεων και τέλος 7) την παρουσίαση του νέου eCertis (πολυτομεακή
έκδοση).
Στο πλαίσιο της συμμετοχής στελεχών της Δ/νσης Ε.Β.Δ.ΔΗ.ΣΥ. & Ηλεκτρονικής
Υποστήριξης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ως εμπειρογνώμονες στην Ομάδα ΕΧΕΡ, συμπληρώθηκαν και
απεστάλησαν τρία (3) πανευρωπαικά ερωτηματολόγια τα οποία παρουσιάστηκαν
αναλυτικά και σχολιάσθηκαν στις παραπάνω συναντήσεις εργασίας της Ομάδας
εμπειρογνωμόνων ΕΧΕΡ, και συγκεκριμένα: α) Understanding the experiences of Member
States with Digital Procurement during the COVID-19 pandemic crisis (8.5.2020) β) Dynamic
Purchasing System – Questionnaire (9.6.2020) και γ) eForms impelementation policy
(9.11.2020). Το τελευταίο αυτό ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε στο πλαίσιο της εθνικής
Ομάδας Εργασίας για τα eForms και απεστάλη από τα μέλη του ΕΧΕΡ.
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5. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ- ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
Κατά το έτος 2020, η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., όπως και τα προηγούμενα έτη, συμμετείχε ενεργά
σε σειρά συναντήσεων, σε ομάδες εργασίας ή/και εμπειρογνωμόνων, καθώς επίσης και σε
άλλα διεθνή fora ενώ, παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί η συνδρομή της μέσω απαντήσεων
σε σειρά ερωτημάτων, ερωτηματολογίων ή/και σύνταξης συνθετικών κειμένων κατόπιν
σχετικών αιτημάτων από αντίστοιχες Αρχές της αλλοδαπής ή/και φορείς κράτη-μέλη της ΕΕ,
του Ο.Ο.Σ.Α., λοιπών διεθνών οργανισμών και εθνικών φορέων. Επιπλέον, στελέχη της Αρχής
εκπροσώπησαν αυτήν σε ομάδες εργασίας, σε εθνικό επίπεδο, που συστήθηκαν είτε με
πρωτοβουλία της Αρχής είτε με πρωτοβουλία άλλων εθνικών φορέων, ενώ σταθερή είναι
και η παρουσία αυτών στο εκπαιδευτικό δυναμικό φορέων, όπως το ΙΝΕΠ/ΕΚΔΔΑ ή/και
άλλων φορέων σε μη σταθερή βάση. Καθίσταται σαφές ότι, συν τω χρόνω, η Αρχή, δια των
όλως εξειδικευμένων στελεχών της και της παρουσίας αυτών, είτε δια φυσικής παρουσίας,
είτε διαδικτυακά, συνιστά τον πλέον κομβικό φορέα στην Ελλάδα στον τομέα των δημοσίων
συμβάσεων, ενώ τα παραδοτέα του έργου της, είτε πρόκειται για μελέτες και
γνωμοδοτήσεις, απαντήσεις σε εξειδικευμένα ερωτήματα, είτε για αποφάσεις που
προέκυψαν στο πλαίσιο των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων της, είτε για θέματα ηλεκτρονικής
απεικόνισης και επεξεργασίας των σχετικών με τις δημόσιες συμβάσεις βάσεων δεδομένων,
είτε για προτάσεις θεσμικές και πολιτικής, αποτελούν βάση αναφοράς και καθιστούν αυτήν
αξιόπιστο εταίρο, συνομιλητή και σχεδιαστή πολιτικών στον τομέα των δημοσίων
συμβάσεων, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό-διεθνές επίπεδο. Επιπρόσθετα,
εκμεταλλευόμενη στο έπακρο τα σύγχρονα μέσα ηλεκτρονικής επικοινωνίας και
δημοσιότητας, μετέχει σύγχρονων και ταχέων διαδικασιών γνωστοποίησης της δράσης και
του έργου της. Ιδιαίτερα, το έτος 2020, ένα έτος-πρόκληση σε όλα τα επίπεδα
διακυβέρνησης και ιδιαιτέρως για τις ανάγκες των οικονομικών φορέων αναφορικά με τις
δημόσιες συμβάσεις, εν μέσω πανδημίας, για άμεση, γρήγορη και, παράλληλα, διαφανή
διαδικασία προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών άμεσα σχετιζομένων με αυτήν, προέβη σε
σειρά ενεργειών (έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών, εγγράφων, διευκρινιστικών εγγράφων,
απαντήσεων) με στόχο τη διευκόλυνση των οικονομικών φορέων αλλά, κυρίως, τη
διατήρηση ενός αποτελεσματικού, διαφανούς και υγιούς συστήματος δημοσίων
συμβάσεων. Υπό το πνεύμα των προαναφερθέντων, στην τρέχουσα ενότητα απεικονίζεται
αναλυτικά η παρουσία, φυσική και διαδικτυακή, της Αρχής, δια του Προέδρου,
Αντιπροέδρου, των Μελών και στελεχών αυτής, σε σειρά εκδηλώσεων που καταδεικνύουν
την απόλυτα ετοιμότητα της Αρχής, ακόμη και στους πιο απαιτητικούς καιρούς, όπως το
προηγούμενο έτος (της πανδημίας Covid-19), και με τις ιδιαζόντως σημαντικές ελλείψεις σε
προσωπικό (το 2020, έχει πέσει κάτω του 43% ποσοστό κάλυψης σε Ειδικό Επιστημονικό
Προσωπικό), να ανταποκρίνεται στο ακέραιο και να είναι παρούσα προς όφελος του
συστήματος δημοσίων συμβάσεων και των πολιτών, των οικονομικών φορέων και της
οικονομίας, εν γένει. Πιο αναλυτικά, αναφέρονται οι ακόλουθες δράσεις:

5.1. Ομάδες Εμπειρογνωμόνων
Την 18η Φεβρουαρίου 2020, πραγματοποιήθηκε δια φυσικής παρουσίας η
συνάντηση των εθνικών διαχειριστών του eCertis (eCertis National Editors/ECNE) που
διοργανώθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας,
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Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG GROW), και στην οποία η
Αρχή εκπροσωπήθηκε από στέλεχος του Τμήματος Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων
Συμβάσεων και Στατιστικών Αναλύσεων της Δ/νσης Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων
Συμβάσεων και Ηλεκτρονικής Υποστήριξης.
Την 9η Ιουνίου, την 17η Σεπτεμβρίου και την 16η Δεκεμβρίου 2020 έλαβαν χώρα,
διαδικτυακά, οι συναντήσεις της Ομάδας Κυβερνητικών Εμπειρογνωμόνων για τις δημόσιες
συμβάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Commission Government Experts Group on Public
Procurement/EXPP) με τη συμμετοχή του Προέδρου της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και στελεχών της
Δ/νσης Μελετών & Γνωμοδοτήσεων, της Δ/νσης Συντονισμού και της Δ/νσης Ελέγχου. Τα
αντικείμενα της ημερήσιας διάταξης των τριών συναντήσεων για το 2020 αφορούσαν σε
ανταλλαγή απόψεων για την κατάσταση των δημοσίων συμβάσεων στα κράτη-μέλη της ΕΕ,
στη συνολική παρουσίαση των πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη στήριξη των
δημόσιων αγοραστών σε συνθήκες κατεπείγοντος, λόγω Covid-19, στις ιδιαίτερες συνθήκες
και τις συνακόλουθες προκλήσεις που δημιουργήθηκαν για τον τομέα των δημοσίων
συμβάσεων εξαιτίας της πανδημίας, στους κινδύνους διαφθοράς αναφορικά με τις
ενωσιακές δαπάνες για την αντιμετώπιση του Covid-19, στις επιπτώσεις ενός πιθανού
νομικού εργαλείου (International Procurement Instrument/ IPI) στις επιδοτήσεις τρίτων
χωρών και στις δημόσιες συμβάσεις και τους οικονομικούς φορείς με δραστηριότητα σε
χώρες που ανήκουν στη λίστα με τις φορολογικά μη συνεργάσιμες χώρες κ.ά.
Την 16η, 23η, 30η Οκτωβρίου 2020 και την 6η Νοεμβρίου 2020, πραγματοποιήθηκαν
διαδικτυακά οι συναντήσεις της υποομάδας της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για τις Ηλεκτρονικές Συμβάσεις (Multi-stakeholders Expert Group on
eProcurement/EXEP), με βασικό αντικείμενο την προσαρμογή των eForms, και στις οποίες η
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. εκπροσωπήθηκε από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Εθνικής Βάσης
Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων και Στατιστικών Αναλύσεων της Δ/νσης Εθνικής Βάσης
Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων και Ηλεκτρονικής Υποστήριξης.
Την 19η και την 20η Νοεμβρίου 2020, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά η συνάντηση
της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Ηλεκτρονικές Συμβάσεις
(Multi-stakeholders Expert Group on eProcurement/EXEP), στην οποία η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
εκπροσωπήθηκε από την Προϊσταμένη της Δ/νσης Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων
Συμβάσεων και Ηλεκτρονικής Υποστήριξης και τον Προϊστάμενο του Τμήματος Εθνικής
Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων και Στατιστικών Αναλύσεων της Διεύθυνσης.

5.2. Ομάδα Εργασίας για τις Συμπράξεις Δημοσίου-Ιδιωτικού Δικαίου/ ΣΔΙΤ (WP-PPP),
στο πλαίσιο της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη του ΟΗΕ (UNECE)
Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, και αφού είχε προηγηθεί η εκλογή του Προέδρου
της Αρχής, κ. Γ. Καταπόδη, στο Προεδρείο (Bureau) της Ομάδας Εργασίας για τις ΣΔΙΤ (ΟΕΣΔΙΤ/ Working Party on PPPs/WP-PPP), ως Συμπροέδρου, κατά στη διάρκεια των εργασιών
της 3ης ετήσιας συνόδου αυτής, τον Δεκέμβριο του 2019, πραγματοποιήθηκε πληθώρα
διαδικτυακών συναντήσεων και διαβουλεύσεων, για την προετοιμασία, ιδίως, της 4ης
ετήσιας συνόδου της Ομάδας Εργασίας, την 1η και 2α Δεκεμβρίου 2020. Οι ανωτέρω
δραστηριότητες αφορούσαν τόσο σε συνεδριάσεις του Προεδρείου της Ομάδας Εργασίας,
όσο και σε διαβουλεύσεις των Συμπροέδρων αυτής, αλλά και σε συνεδριάσεις συντονισμού
των κρατών-μελών της ΕΕ που μετέχουν στο Προεδρείο, αλλά και με ευρύτερη σύνθεση, με
παρουσία όσων κρατών-μελών συμμετέχουν ενεργά στην Ομάδα Εργασίας, καθώς και σε
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διμερείς ή τριμερείς συναντήσεις με εκπροσώπους άλλων κρατών-μελών, ιδίως Γαλλία,
Γερμανία και Ιταλία.
Η πανδημία επηρέασε τον όλο προγραμματισμό δράσεων σε σχέση με τη συμμετοχή
της Ελλάδος στην Ομάδα Εργασίας, καθώς έγινε δυνατόν να πραγματοποιηθούν τελικά μόνο
δύο (2) συναντήσεις δια φυσικής παρουσίας, τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2020.
Το χρονικό διάστημα 27 – 29 Ιανουαρίου 2020, και λόγω της εκλογής του Προέδρου
της Αρχής, κ. Γ. Καταπόδη, στο Προεδρείο της ΟΕ-ΣΔΙΤ, με την ιδιότητα του Συμπροέδρου,
έλαβε χώρα επίσκεψη εργασίας στην Ελλάδα των Επικεφαλής της Γραμματείας της ΟΕ-ΣΔΙΤ,
προκειμένου να συζητήσουν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος της Ομάδας Εργασίας, και
πιο συγκεκριμένα, την προώθηση θεμάτων υλοποίησης ΣΔΙΤ στο εθνικό σύστημα δημοσίων
συμβάσεων, υπό το πρίσμα των αρχών και των εργαλείων που διαπνέουν την εν λόγω
Ομάδα Εργασίας της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη του ΟΗΕ, διαδικαστικά θέματαπροβλήματα αναφορικά με τη λειτουργία του Προεδρείου της ΟΕ-ΣΔΙΤ, το Μνημόνιο
Κατανόησης, οι σχέσεις μεταξύ UNECE και Κίνας κ.ά.
Από ελληνικής πλευράς και εκτός του Προέδρου και των στελεχών της Αρχής,
κατόπιν πρωτοβουλίας της Αρχής, τα ανωτέρω στελέχη του ΟΗΕ πραγματοποίησαν
συναντήσεις εργασίας με τους κ.κ. Β. Ανδρικόπουλο, Ειδικό Σύμβουλο του Πρωθυπουργού
για θέματα Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας, κ. Μ. Δρίτσα, Διευθυντή του Ιδιαιτέρου
Γραφείου του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων αρμόδιου για θέματα Έρευνας και
Καινοτομίας, κ. Χρ. Δήμα, και με εκπροσώπους του ΣΕΒ/Συνδέσμου Επιχειρήσεων και
Βιομηχανιών από τον Τομέα Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος και Ρυθμιστικών Πολιτικών.
Σε όλες τις προαναφερθείσες συναντήσεις, οι εκπρόσωποι της UNECE δήλωσαν πως
ο βασικός σκοπός της επίσκεψης τους ήταν ουσιαστικά η προώθηση του έργου που
επιτελείται από την UNECE και την ΟΕ-ΣΔΙΤ, η παρουσίαση των αρχών που διέπουν τα
διάφορα προγράμματα του ΟΗΕ στο πλαίσιο της εν λόγω Ομάδας Εργασίας, η παρουσίαση
των λεγόμενων Κέντρων Αριστείας (Centres of Excellence) και του έργου που επιτελείται σε
αυτά, η παρουσίαση του Μνημονίου Κατανόησης UNECE με την Κίνα, ως ένας τρόπος
διασφάλισης της εφαρμογής των αρχών της UNECE και του ΟΗΕ, εν γένει σε έργα και
προγράμματα σε γεωγραφικές περιοχές της Πρωτοβουλίας της Κίνας «Belt and Road
Initiative/BRI» (Νέος Δρόμος του Μεταξιού) και, επιπλέον, ως ενός τρόπου επίτευξης των
Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (στο εξής «ΣΒΑ») της Ατζέντας 2030 του ΟΗΕ.
Τόνισαν ότι το μόνο διακυβερνητικό όργανο εντός του συστήματος των Ηνωμένων
Εθνών-Γενεύης για τις ΣΔΙΤ είναι η ΟΕ-ΣΔΙΤ της UNECE, που στηρίζει την εφαρμογή του
προγράμματος εργασιών της Επιτροπής για την Καινοτομία, την Ανταγωνιστικότητα και τις
ΣΔΙΤ (CICPPP) που σχετίζεται με τις συνεργασίες δημόσιου-ιδιωτικού τομέα. Η Ομάδα
Εργασίας έχει ως αποστολή και την προετοιμασία, εφαρμογή και αξιολόγηση ενός
προγράμματος για την ανάπτυξη ικανοτήτων (capacity building) και την παροχή συμβουλών
σε αξιωματούχους του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα σε χώρες μεσαίου και χαμηλού
ΑΕΠ σχετικά με το θέμα των ΣΔΙΤ. Παράλληλα, το έργο της Ομάδας Εργασίας σχετίζεται
άμεσα και στοχεύει στην επίτευξη των ΣΒΑ και, συγκεκριμένα, του «Στόχου 17», όπου
αναγνωρίζεται η ιδιαίτερη σημασία των ΣΔΙΤ για την αναζωογόνηση της παγκόσμιας
συνεργασίας για την βιώσιμη ανάπτυξη, μέσω των συμπράξεων και της ανακατεύθυνσης και
της άντλησης πόρων από όλους τους εταίρους. Η εν λόγω Ομάδα Εργασίας είχε και κατά το
παρελθόν επαφές στην Ελλάδα για τις ΣΔΙΤ και, επί του παρόντος, έχει ανανεωθεί το
ενδιαφέρον της ΟΕ-ΣΔΙΤ, στην Ελλάδα.
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Σε αυτό το πλαίσιο και προκειμένου η Ομάδα Εργασίας να βοηθήσει την CICPPP να
επιτύχει τους στόχους της, α) αναπτύσσει διεθνείς προδιαγραφές και συστάσεις για τις ΣΔΙΤ
σε μία σειρά τομέων που συμβάλλουν στην επίτευξη των ΣΒΑ, β) προετοιμάζει διεθνείς
καλές πρακτικές για τις ΣΔΙΤ μέσω της στήριξης διεθνών Κέντρων Αριστείας για τις ΣΔΙΤ που
συνδέονται άμεσα με το Κέντρο Αριστείας για τις ΣΔΙΤ της UNECE και γ) διευκολύνει την
ευρεία διάδοση διεθνών καλών πρακτικών και προδιαγραφών για τις ΣΔΙΤ, ανάλογα με τη
διαθεσιμότητα πόρων εκτός προϋπολογισμού (δηλαδή εκτάκτων χρηματοδοτήσεων από
κράτη-μέλη του OHE με συγκεκριμένο αντικείμενο), μέσω της διοργάνωσης στοχευμένων
δράσεων ανάπτυξης ικανοτήτων, συμβουλευτικών υπηρεσιών και εκπαιδευτικών
προγραμμάτων. Τέτοια Κέντρα Αριστείας υπάρχουν στην Ισπανία, τη Γαλλία, την
Πορτογαλία, την Ιαπωνία, την Κίνα, τις ΗΠΑ και τον Λίβανο. Σημείωσαν δε πως, κατά το
πρόσφατο παρελθόν (το 2015), είχε εκδηλωθεί ενδιαφέρον από τον υπουργό αρμόδιο για
θέματα Ναυτιλίας για την ίδρυση ενός τέτοιου Κέντρου, στην Ελλάδα, αλλά δεν ευοδώθηκε
η προσπάθεια αυτή, ενώ οι εκπρόσωποι τότε της UNECE είχαν επισκεφθεί το λιμάνι του
Πειραιά και την COSCO. Ακόμα παλιότερα, η απόφαση της ελληνικής πλευράς για ίδρυση
Κέντρου Αριστείας στον Πειραιά για θέματα PPPs σε σχέση με δραστηριότητες Ναυτιλίας,
τελικά ακυρώθηκε, λόγω της επελθούσας δημοσιονομικής κρίσης, το 2010.
Επιπλέον, οι εκπρόσωποι της UNECE ενημέρωσαν σχετικά και επέμειναν ιδιαιτέρως
στην προσέγγιση που έχει υιοθετήσει πλέον η UNECE και η ΟΕ-ΣΔΙΤ στα έργα και τις δράσεις
ΣΔΙΤ, η οποία πλέον έχει μετατοπισθεί από την παραδοσιακή προσέγγιση «value for money»
ΣΔΙΤ – που υπήρξε χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτών – προς αυτήν που βάζει με επίκεντρο
τον άνθρωπο, τις κοινότητες και τις ανάγκες τους, ήτοι την «People-first» ή «value for
people» προσέγγιση για τις ΣΔΙΤ. Η προσέγγιση αυτή θέτει δηλαδή ως κριτήριο της
αποφάσεως για την υλοποίηση μιας ΣΔΙΤ, όχι αποκλειστικά οικονομικά στοιχεία, αλλά και
το κόστος-όφελος για την τοπική κοινωνία, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Η
μετατόπιση αυτή έχει κριθεί ως πλέον αποτελεσματική για την επίτευξη των ΣΒΑ.
Συμπληρωματικά σε αυτήν την προσέγγιση, ζητούμενο -πλέον- για τις ΣΔΙΤ, υπό το πρίσμα
της UNECE, αποτελούν όλες οι σχετικές δράσεις να διακρίνονται επίσης από α) την
ενδυνάμωση των γυναικών και την ενίσχυση και έμφαση της παρουσίας τους στις υποδομές
(στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, στις ΣΔΙΤ, στις υποδομές, στον ευρύτερο ιδιωτικό
τομέα, στην ανάπτυξη ικανοτήτων), β) τη μηδενική ανοχή στη διαφθορά στις συμβάσεις ΣΔΙΤ
(Zero Tolerance to Corruption in PPP Procurement), γ) τη δυνατότητα αναπαραγωγής καλών
έργων και προγραμμάτων, ειδικά επί του παρόντος, όπου η όλη διαδικασία και η
μεθοδολογία που ακολουθούν η UNECE, η CICPPP και η ΟΕ-ΣΔΙΤ, ειδικότερα, τελούν υπό
καθεστώς αξιολόγησης.
Από την πλευρά της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., εκφράστηκε η καταρχήν συμφωνία με τα
προαναφερθέντα και πως, για όλους τους ανωτέρω λόγους, είναι ενεργή η παρουσία και
συμμετοχή της Χώρας, από το 2016, στην ΟΕ-ΣΔΙΤ. Το ενδιαφέρον της αυτό, αποτυπώνεται
και στο γεγονός ότι η Ελλάδα, ως κράτος-μέλος της ΕΕ, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη μέχρι τότε
χαμηλή εκπροσώπηση των κρατών-μελών της ΕΕ (που συνιστούν και την πλειοψηφία σχεδόν- των μελών της UNECE) στο Προεδρείο, επεδίωξε την εκλογή ως Συμπροέδρου στο
Προεδρείο της ΟΕ-ΣΔΙΤ, παροτρύνοντας δε και άλλες χώρες της ΕΕ, να πράξουν το ίδιο.
Σημειώθηκε επίσης ότι η ΕΕ, στον τομέα αυτόν, διαθέτει επίσης σειρά εργαλείων, αλλά και
ότι η Ελλάδα έχει ιστορικά μεγάλη εμπειρία σε ΣΔΙΤ και, κυρίως, σε συμβάσεις
παραχώρησης. Επιπλέον, ανακοινώθηκε η πρόσφατη πρόθεση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. να
συγκροτήσει ομάδα εργασίας για την εκπόνηση υποδείγματος προκήρυξης διαγωνισμού με
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ανταγωνιστικό διάλογο υπό τη μορφή ΣΔΙΤ που θα λαμβάνει υπόψη και σχετικές
πρωτοβουλίες της UNECE.
Προσθέτως, από πλευράς Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., και εκ της ιδιότητας του Προέδρου της ως
Συμπροέδρου της ΟΕ-ΣΔΙΤ, τονίσθηκε η σημασία της τήρησης των διαδικασιών και του
εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας στο πλαίσιο της εν λόγω Ομάδα Εργασίας, καθώς
μόνον έτσι, αφενός διασφαλίζεται η πραγματική συναίνεση, λαμβάνοντας μάλιστα υπ’ όψιν
ότι τα κράτη-μέλη της ΕΕ συνιστούν την πλειοψηφία -σχεδόν- των κρατών-μελών της UNECE
(27 επί συνόλου 56 μελών), αφετέρου δε, σημειώνεται πρόοδος στις όποιες αποφάσεις και
πρωτοβουλίες. Δόθηκε ιδιαίτερη δε έμφαση, και στη διαδραστική σχέση και σχέση
αλληλεπίδρασης που καλό είναι να υπάρχει, πάντα, ανάμεσα στο Προεδρείο και τη
Γραμματεία. Δηλώθηκε, επίσης, πως συμφωνούμε με την πρακτική που ακολουθείτο στο
παρελθόν από την αντιπροσωπεία της ΕΕ (EU Del), κατά την οποία, κάθε 6 μήνες, αυτή
προσκαλούσε όλα τα κράτη-μέλη της UNECE που είναι κράτη-μέλη της ΕΕ, από κοινού με την
Γραμματεία της Ομάδας Εργασίας, σε συνάντηση, κατά την οποία η Γραμματεία της ΟΕ-ΣΔΙΤ
της UNECE παρουσίαζε την ημερήσια διάταξη της επόμενης ΟΕ-ΣΔΙΤ, ούτως ώστε να
λαμβάνονται υπ’ όψιν τυχόν ενστάσεις και αντιρρήσεις των κρατών-μελών της ΕΕ, πριν τη
συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας, και να υποβάλλονται τυχόν ερωτήματα από τα κράτημέλη. Η πρακτική αυτή που εμπεριέχει την έννοια της προπαρασκευαστικής εργασίας θα
πρέπει να επανέλθει.
Την 12η Φεβρουαρίου 2020, ο Πρόεδρος και ο Νομικός Σύμβουλος της Αρχής
μετέβησαν στη Γενεύη για διαβούλευση, ενόψει της επερχόμενης συνόδου της CICPPP (2325 Μαρτίου 2020), όπου και μ.ά. συναντήθηκαν με τον κ. Ralph HEINRICH (Γραμματεία
CICPPP/UNECE), τους κ.κ. Geoffrey HAMILTON, Tony BONNICI, Claudio MEZZA (Γραμματεία
της ΟΕ-ΣΔΙΤ), την κα Lucie BERGER (στέλεχος της ΕΥΕΔ και εκπρόσωπο της ΕΕ στις εργασίες
της UNECE), με τον κ. Sean SMITH (στέλεχος της Μόνιμης Αντιπροσωπείας των Η.Π.Α. στην
Γενεύη και αρμόδιο χειριστή για θέματα UNECE). Σημειώνεται ότι, τελικά, η σύνοδος της
CICPPP ματαιώθηκε λόγω της πανδημίας και, μετά από διαδοχικές αναβολές,
προσδιορίστηκε τελικά για τον Ιούνιο 2021. Επίσης, σημειώνεται ότι η Ελλάδα δια της ΜΑ
Γενεύης ανακοίνωσε την υποψηφιότητα του Προέδρου της Αρχής, κ. Γ. Καταπόδη, για το
Προεδρείο της Επιτροπής (CICPPP), εκλογή που τελικά θα διεκδικήσει στη σύνοδο που θα
πραγματοποιηθεί στις 2-4 Ιουνίου 2021.
Εν συνεχεία, και καθ’ όλη τη διάρκεια του 2020, όλες οι απαιτούμενες συναντήσεις,
στο πλαίσιο της Ομάδας Εργασίας, είχαν διαδικτυακό χαρακτήρα, σε κάποιες εξ αυτών
προήδρευσε ο Πρόεδρος της Αρχής (όπως λ.χ. την 25η Σεπτεμβρίου 2020, όπου προήδρευσε
της Ομάδας Εργασίας μέσω τηλεδιάσκεψης, βασικό αντικείμενο της οποίας ήταν η
προετοιμασία της επόμενης προγραμματισμένης συνάντησης της Ολομέλειας της Ομάδος,
την 1η και 2α Δεκεμβρίου 2020). Μία σημαντική πτυχή που αναδεικνύεται μέσα από αυτές
τις τηλεδιασκέψεις, είναι η νέα τάξη πραγμάτων που έχει προκύψει λόγω Covid-19 ενώ, σε
επίπεδο πολιτικό και ουσίας, ανακύπτει αφενός το ζήτημα της δεσμευτικότητας, από
νομικής άποψης, των αποφάσεων των διεθνών οργάνων που λαμβάνονται μέσω
τηλεδιασκέψεων, αφετέρου δε το ζήτημα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, αυτής
καθαυτής, και της επίτευξης του consensus.
Κατά τη διάρκεια της 4ης ετήσιας συνόδου της ΟΕ-ΣΔΙΤ που έλαβε χώρα διαδικτυακά
την 1η και 2α Δεκεμβρίου 2020, η Ελλάδα, δια του Προέδρου της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., κ. Γ. Καταπόδη,
συμμετείχε με ενεργό και αποφασιστικό τρόπο στη λήψη των απαιτούμενων αποφάσεων,
επιβεβαιώνοντας ούτως την επιλογή του, όχι μόνο ως εκπροσώπου της Χώρας, αλλά και ως
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βασικού μοχλού της συντονισμένης εκπροσώπησης των κρατών-μελών της ΕΕ, τα οποία
είναι και μέλη της UNECE. Σε όλη αυτήν την προσπάθεια, σταθερός αρωγός είναι το
Υπουργείο Εξωτερικών, τόσο δια της Κεντρικής Υπηρεσίας και του αρμοδίου Υφυπουργού
για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια, κ. Κ. Φραγκογιάννη, όσο και δια της
Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ελλάδος, στη Γενεύη, και του Πρέσβεως, κ. Π. Στουρνάρα.

5.3. Μνημόνια και Πρωτόκολλα Συνεργασίας – Ειδικές Συνεργασίες με Διεθνείς
Οργανισμούς
Κατά το έτος 2020, η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. προχώρησε έτι περαιτέρω τις δράσεις για την
εξωστρέφεια αυτής, μέσω της υπογραφής σειράς μνημονίων και πρωτοκόλλων
συνεργασίας, με φορείς εντός και εκτός Ελλάδος. Η συνεργασία αυτή αποτελεί μέρος μιας
σειράς σημαντικών πρωτοβουλιών που έχει αναπτύξει η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., τα τελευταία χρόνια,
με σκοπό την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας της, με την υιοθέτηση
βέλτιστων και πρωτοποριακών πρακτικών για την αρτιότερη και αποτελεσματικότερη
εκπλήρωση του ρόλου της. Πιο συγκεκριμένα:


Την 8η Ιανουαρίου 2020, υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
και του Δήμου Αθηναίων για την επιτάχυνση των διαδικασιών σύναψης δημοσίων
συμβάσεων, μέσω της ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας των εμπλεκομένων με
τις δημόσιες συμβάσεις υπευθύνων του Δήμου, την προώθηση αναπτυξιακών
προτεραιοτήτων, όπως η κυκλική και πράσινη οικονομία, η καινοτομία και η
βιώσιμη ανάπτυξη. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη μεταφορά τεχνογνωσίας και
ανταλλαγής στοιχείων προς εφαρμογή των αρχών της καλής διακυβέρνησης, αλλά
και στις κοινές προσπάθειες για τον εντοπισμό στοιχείων απλοποίησης,
εκσυγχρονισμού και βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων.
Σημειώνοντας την εκφρασθείσα απόφαση του Δημάρχου και της νέας Δημοτικής
Αρχής να ακολουθήσει μια στρατηγική για διαφάνεια και ξεκάθαρες διαδικασίες, σε
όλα τα επίπεδα λειτουργίας του Δήμου, αλλά και την ανάγκη για
επαγγελματοποίηση των στελεχών του Δήμου που απασχολούνται στον τομέα των
δημοσίων συμβάσεων, στη συνάντηση, στην οποία μετείχαν ο Γενικός Γραμματέας
του Δήμου Αθηναίων, κ. Αλέξανδρος Τσιατσιάμης και η Διευθύντρια Συντονισμού
της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., κα Αικ. Κυριαζή, συμφωνήθηκε να αναπτυχθούν και επιπλέον
συνέργειες και δράσεις προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και προς
όφελος των πολιτών.



Τη 10η Μαρτίου 2020, υπεγράφη μεταξύ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ και του Υπουργείου
Οικονομικών Μνημόνιο Συνεργασίας σε θέματα δημοσίων συμβάσεων. Οι στόχοι
της συμφωνίας αφορούν στην εδραίωση και την ενίσχυση της υφιστάμενης μεταξύ
των δύο φορέων συνεργασίας, στην αξιοποίηση των εμπειριών των δύο φορέων
προς όφελος της εθνικής οικονομίας, των Αναθετουσών Αρχών και φορέων και της
κοινωνίας, στον εντοπισμό σημείων εκσυγχρονισμού, βελτίωσης και απλοποίησης
του θεσμικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων σε σχέση και με τις διατάξεις του
Δημόσιου Λογιστικού, στη μεταφορά τεχνογνωσίας και ανταλλαγής στοιχείων
μεταξύ των δύο φορέων με όρους εμπιστευτικότητας για την προαγωγή των αρχών
της καλής διακυβέρνησης στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, και της
«επαγγελματοποίησης» των στελεχών που ασχολούνται με τις δημόσιες συμβάσεις.
Οι τομείς συνεργασίας περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: α) τη συνεργασία μέσω
παροχής στοιχείων (στατιστικών, αποτελεσμάτων, ευρημάτων, ελεγκτικών
προτύπων, μεθοδολογιών ελέγχου δημοσίων συμβάσεων) από το Υπουργείο
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Οικονομικών προς την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., β) την ανταλλαγή απόψεων για τη νομική
αντιμετώπιση δυσχερειών επί θεμάτων δημοσίων συμβάσεων προς την κατεύθυνση
της ενιαίας ελεγκτικής αντιμετώπισης από κάθε εμπλεκόμενο όργανο ελέγχου, την
απλοποίηση και τον εκσυγχρονισμό διαδικασιών και διατάξεων των δημοσίων
συμβάσεων σε όλο τον κύκλο ζωής μιας σύμβασης με στόχο μ.ά. και τη βελτίωση
της οικονομικής αποτελεσματικότητας των σχετικών δαπανών, γ) τον σχεδιασμό, την
ανάπτυξη και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων με τη συνεργασία των
δύο φορέων σε θέματα δημοσίων συμβάσεων και σε θέματα δημοσιονομικού
ελέγχου και συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής
πολιτικής περί «επαγγελματοποίησης» των στελεχών που εμπλέκονται στον κύκλο
ζωής μιας δημόσιας σύμβασης, δ) την ανάπτυξη κοινών προτύπων, μεθοδολογιών
ελέγχου και παροχής τεχνογνωσίας από το Υπουργείο Οικονομικών προς την
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., βάσει της εμπειρίας του στην εφαρμογή του ΟΠΣ ελέγχων αυτού, με
στόχο την υιοθέτηση αντίστοιχης ηλεκτρονικής πλατφόρμας από την Αρχή και,
τέλος, ε) την ανάπτυξη κόκκινων δεικτών (red flags) – ενδείξεων κακής διαχείρισης
στις δημόσιες συμβάσεις – μέσω τροφοδότησης των συστημάτων ανάλυσης
κινδύνου (risk analysis).


Την 21η Οκτωβρίου 2020, υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
και του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας – Θράκης) με σκοπό την
εδραίωση και ενίσχυση της υφιστάμενης συνεργασίας και την ανάπτυξη ακόμη
στενότερων σχέσεων και επαφών μεταξύ των δύο φορέων, αφού πρώτα είχε
αποφασιστεί η αναβάθμιση της παρουσίας της Αρχής στη Θεσσαλονίκη, μέσω της
αύξησης του προσωπικού του εν θέματι Γραφείου και της συνακόλουθης
μελλοντικής μετατροπής του Αυτοτελούς Γραφείου σε Αυτοτελές Τμήμα, με
αυξημένες αρμοδιότητες. Με την υπογραφή, συνεπώς, του Μνημονίου Συνεργασίας
και με τη συνακόλουθη ενίσχυση της παρουσίας της Αρχής στη Θεσσαλονίκη,
σηματοδοτείται μία νέα αρχή, αφενός για τη λειτουργία της Αρχής στη Βόρεια
Ελλάδα, αφετέρου για το σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων στην περιοχή.
Ταυτόχρονα, εκτιμάται ότι η σκοπούμενη περαιτέρω εμβάθυνση της αγαστής
συνεργασίας των δύο φορέων, μόνο προς όφελος μπορεί να αποβεί των πολιτών και
των Αναθετουσών Αρχών/Αναθετόντων Φορέων.

5.4. Συμμετοχή σε Διεθνείς Διασκέψεις /FORΑ


Την 21η Οκτωβρίου 2020, έλαβε χώρα διαδικτυακά η Διάσκεψη που διοργάνωσε η
Γερμανική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ σχετικά με τις Δημόσιες Συμβάσεις,
στην οποία η Αρχή εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο και την Προϊσταμένη της
Δ/νσης Συντονισμού. Η συμμετοχή της Αρχής στη Διάσκεψη αυτή δεν
πραγματοποιήθηκε μόνο στο πλαίσιο της Ελλάδος ως κράτος -μέλος της ΕΕ, αλλά και
λόγω της ιδιότητας του Προέδρου της Αρχής, ως Συμπροέδρου στην ΟΕ-ΣΔΙΤ (WPPPP) της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη του ΟΗΕ (UNECE), στην οποία
συμμετέχουν τα κράτη-μέλη της ΕΕ. Η κεντρική θεματική της Διάσκεψης ήταν η
συνεισφορά των δημοσίων συμβάσεων στην ανάκαμψη της οικονομίας της ΕΕ με
βιώσιμο τρόπο, με επιμέρους πτυχές της να συνιστούν η ανάγκη για ενίσχυση της
αποτελεσματικότητας των δημοσίων συμβάσεων και για συνδρομή σε μία πιο
ανθεκτική οικονομία στην ΕΕ (resilient economy), καθώς επίσης και οι προκλήσεις
για την καθιέρωση των ορθών κινήτρων για βιώσιμη ανάπτυξη, στην ΕΕ, μέσω της
καινοτομίας στις δημόσιες συμβάσεις.
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Την 30η Οκτωβρίου 2020, έλαβε χώρα διαδικτυακά το 5ο Forum του Ο.Ο.Σ.Α. για τη
διακυβέρνηση στις υποδομές με στόχο τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς
ανάπτυξη. Το βασικό κείμενο γύρω από το οποίο έλαβε χώρα το forum ήταν η
Σύσταση του Ο.Ο.Σ.Α. για τη Διακυβέρνηση στις Υποδομές (OECD Recommendation
on the Governance of Infrastructure), ενώ οι συζητήσεις αναλώθηκαν γύρω από τον
τρόπο με τον οποίο η διακυβέρνηση στις υποδομές δύναται να συμβάλει σε
βιώσιμους αναπτυξιακούς στόχους, τον τρόπο με τον οποίο οι κυβερνήσεις μπορούν
να κινητοποιήσουν επιπρόσθετους πόρους από θεσμικούς επενδυτές, μετά την
κρίση, και τον τρόπο με τον οποίο η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση μπορεί να
εξασφαλίσει ότι η ανάκαμψη, μετά τον COVID-19, μπορεί να προωθήσει πιο
ισόρροπη και βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη. Η Αρχή εκπροσωπήθηκε από τον
Πρόεδρο και στελέχη αυτής.

5.5. Συμμετοχή σε Συνέδρια/ Ημερίδες/ Σεμινάρια/ Εκδηλώσεις
Κατά το έτος 2020, ιδιαίτερα έντονη ήταν η παρουσία της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. σε σειρά
ημερίδων, συνεδρίων, σεμιναρίων και λοιπών εκδηλώσεων, τόσο δια ζώσης όσο και
διαδικτυακά. Πιο συγκεκριμένα:


Την 30η και 31η Ιανουαρίου 2020, ο Πρόεδρος της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και στελέχη της Αρχής
συμμετείχαν στη Διημερίδα που διοργάνωσε το 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο
Αθηνών (ΓΣΝΑ) σε συνεργασία με την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. με θέμα «Δημόσιες Συμβάσεις και
Νοσηλευτικά Ιδρύματα – Βελτιστοποίηση της διαδικασίας προμηθειών και ενίσχυση
της αποτελεσματικότητας». Η εν λόγω διημερίδα πραγματοποιήθηκε από το 401
ΓΣΝΑ σε συνεργασία με την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., τον αρμόδιο κυβερνητικό φορέα σε θέματα
Δημοσίων Συμβάσεων, στους σκοπούς του οποίου περιλαμβάνονται η ανάπτυξη και
προαγωγή της εθνικής στρατηγικής, πολιτικής και δράσης στον τομέα των δημοσίων
συμβάσεων, η διασφάλιση της διαφάνειας, αποτελεσματικότητας, συνοχής και
εναρμόνισης των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων
προς το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο, η διαρκής βελτίωση του νομικού πλαισίου των
δημοσίων συμβάσεων, καθώς και ο έλεγχος της τήρησής του από τα δημόσια
όργανα και τις αναθέτουσες αρχές και φορείς. Επίσης, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι η
Αρχή αποτελεί πρωτεύουσα εθνική αρχή επικοινωνίας των ελληνικών αρχών με τα
όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την ανταλλαγή απόψεων, πληροφοριών
και στοιχείων που αφορούν την εθνική στρατηγική, το νομικό πλαίσιο και τις
διαδικασίες προκήρυξης, ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων και
συμμετέχει στην εκπροσώπηση της χώρας σε διεθνείς οργανισμούς και συναντήσεις
στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. διέθεσε τα έμπειρα και
εξειδικευμένα στελέχη της για την επιμόρφωση και κατάρτιση των στελεχών των
Ενόπλων Δυνάμεων στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων, στη διάρκεια της
διημερίδας, κατά την οποία είχαν την ευκαιρία 107 στελέχη από όλη τη Χώρα, καθώς
επίσης και τα στελέχη των Γραφείων Προμηθειών όλων των Στρατιωτικών
Νοσοκομείων της Αττικής (401 ΓΣΝΑ, 251 ΓΝΑ, ΝΝΑ, ΝΙΜΤΣ), αλλά και στελέχη που
υπηρετούν στον τομέα των προμήθειων του ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ, ΓΕΕΘΑ και ΥΠΕΘΑ και του
Κοινού Σώματος των Νομικών Συμβούλων, να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στον
τομέα των δημοσίων συμβάσεων. Η έναρξη των εργασιών έγινε από τον Υπαρχηγό
του Γενικού Επιτελείου Στρατού Αντιστράτηγο κ. Δ. Μπονώρα, από τον Προέδρο της
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. κ. Γ. Καταπόδη και από τον Διευθυντή του 401 ΓΣΝΑ, Υπ/γο κ. Κ.
Καρλιαύτη. Τα στελέχη της Αρχής παρουσίασαν με αναλυτικό και διεξοδικό τρόπο
και απάντησαν σε ερωτήματα σχετικά με πτυχές των δημοσίων συμβάσεων, ήτοι,
την ακεραιότητα στις δημόσιες συμβάσεις, τη στήριξη στην ικανότητα τρίτων
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(δάνεια εμπειρία) και τη σχέση της με την υπεργολαβία, τα δυναμικά συστήματα
αγορών, τον ανταγωνιστικό διάλογο, τις συμφωνίες-πλαίσιο, το ΕΣΗΔΗΣ και το
ΚΗΜΔΗΣ, την κοστολόγηση του «κύκλου ζωής» ως εργαλείου για την αξιολόγηση
των Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων, τα κριτήρια κατακύρωσης («χαμηλότερη
τιμή» έναντι «βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής»), τα συνήθη προβλήματα και τις
δυσχέρειες των δημοσίων συμβάσεων και τα βήματα της διαγωνιστικής διαδικασίας
προμήθειας/γενικής υπηρεσίας/συνοπτικού διαγωνισμού και απευθείας ανάθεσης.


Την 4η Φεβρουαρίου 2020, η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. συμμετείχε, δια του Προέδρου της, σε
Ημερίδα που διοργάνωσε η ΝΟΜΙΚΉ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ υπό την αιγίδα του Διοικητικού
Εφετείου Θεσσαλονίκης με θέμα «Οι σύγχρονες εξελίξεις στις δημόσιες συμβάσεις
μετά το ν. 4412/2016, με αφορμή την έκδοση του συλλογικού έργου «Δημόσιες
Συμβάσεις – Ν. 4412/2016: Νομολογιακή Προσέγγιση και Πρακτική Εφαρμογή» (εκδ.
ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, 2019). Προβαίνοντας στα συμπεράσματα της Ημερίδας, ο
Πρόεδρος της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., βάσει των σχετικών εισηγήσεων, αναφέρθηκε καταρχάς
α) στις νομολογιακές εξελίξεις στον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας, άλλως,
προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί των δημοσίων συμβάσεων,
αναφερόμενος ειδικότερα στις προκλήσεις διεύρυνσης αυτού μέσω της νομολογίας
του Ανωτάτου τούτου Δικαστηρίου, β) στη σημασία του προσυμβατικού σταδίου για
τη συνολική επιτάχυνση της διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων,
δεδομένου ότι οι όποιες καθυστερήσεις, εντοπίζονται προεχόντως στο
προσυμβατικό στάδιο και όχι στην εκτέλεση, γ) στις νομοθετικές προτάσεις για την
ΑΕΠΠ, οι οποίες παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ειδικά αναφορικά με το όριο
των 60.000 ευρώ ως αφετηρίας της καθ’ ύλη αρμοδιότητας της ΑΕΠΠ, η οποία θα
πρέπει να εξισωθεί, σε ρεαλιστική βάση, με τα ενωσιακά κατώφλια, δ) στις
προτάσεις για την ενίσχυση της λειτουργικής ανεξαρτησίας των Μελών της ΑΕΠΠ,
ώστε να παραμένουν ανεπηρέαστοι κατά την εξέταση των υποθέσεων δημοσίων
διαγωνισμών που τους ανατίθενται, ε) στα ειδικά δικονομικά ζητήματα στο πλαίσιο
της εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης και ειδικότερα στα ζητήματα αδικαιολόγητου
πλουτισμού σε περίπτωση ακύρωσης μιας σύμβασης, η οποία στην περίπτωση αυτή
θα πρέπει να αποκαλείται «εν τοις πράγμασι» ή «de facto» δημόσια σύμβαση και
όχι «οιονεί» δημόσια σύμβαση, αποφεύγοντας ούτως τη σύγχυση με την οιονεί
δικαιοπραξία του αστικού δικαίου.



Την 7η Φεβρουαρίου 2020, η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. συμμετείχε, δια του Προέδρου της, σε
εκδήλωση – δημόσια συζήτηση με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Οικονομίας, κ. Paolo
Gentiloni, και μέλη της επιχειρηματικής κοινότητας και πολίτες, η οποία
διοργανώθηκε από κοινού από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην
Ελλάδα και το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ). Της
εκδήλωσης προηγήθηκε η τελετή εγκαινίων του Ευρωπαϊκού Δημόσιου Χώρου –
«ΕΔΩ ΕΥΡΩΠΗ».



Την 4η Ιουνίου 2020, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακό Σεμινάριο του Ο.Ο.Σ.Α.
αναφορικά με τις στρατηγικές και τα μέτρα που έλαβαν χώρες-μέλη του Ο.Ο.Σ.Α.,
προκειμένου να ανταποκριθούν στις εξαιρετικά έκτακτες ανάγκες των πολιτών τους
στη διάρκεια της κρίσης, λόγω του COVID-19. Πιο συγκεκριμένα, συζητήθηκαν η
ανάγκη για περισσότερο στρατηγική χρήση των συνεργατικών προσεγγίσεων της
αγοράς και του συγκεντρωτισμού στη διάρκεια μίας παγκόσμιας πανδημίας, καθώς
επίσης και οι πειραματικοί τρόποι που χρησιμοποίησαν οι κυβερνήσεις στη σχέση
τους με την αγορά, προκειμένου να εντοπιστούν καινοτόμες λύσεις για τις ανάγκες
τους και να αμβλυνθούν οι κίνδυνοι των επικίνδυνων εφοδιαστικών αλυσίδων. Η
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Αρχή εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο και τις Προϊσταμένες των Διευθύνσεων
Συντονισμού και Μελετών & Γνωμοδοτήσεων.


Την 19η Ιουνίου 2020, ο Πρόεδρος της Αρχής συμμετείχε ως ένας εκ των κεντρικών
εισηγητών, σε διαδικτυακό Σεμινάριο του Ο.Ο.Σ.Α., στο πλαίσιο σειράς σεμιναρίων
με θέμα τον τρόπο αντιμετώπισης του COVID-19 από την πλευρά των υποδομών και
των δημόσιων συμβάσεων, ενώ συμμετείχε σε αυτό και η Προϊσταμένη της Δ/νσης
Συντονισμού της Αρχής. Το συγκεκριμένο σεμινάριο εστίασε στον «Στρατηγικό
σχεδιασμό των υποδομών για το στάδιο της ανάκαμψης», ως μέσου επίτευξης της
οικονομικής και κοινωνικής ανάκαμψης. Η εισήγηση του Προέδρου της Αρχής είχε
τίτλο «Infrastructure planning: new era, new partnerships and a People-first
approach in the post-Covid 19 period» μέσω της οποίας αποτυπώθηκε η οπτική επί
του θέματος του σχεδιασμού των υποδομών βάσει των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης
(ΣΒΑ) του ΟΗΕ και, πιο συγκεκριμένα, βάσει ενός νέου μοντέλου για τις ΣΔΙΤ, το
οποίο δεν βασίζεται και δεν έχει ως απώτερο στόχο μόνο την αξία του χρήματος, την
οικονομική, στις ΣΔΙΤ, αλλά και αυτήν που αφορά στο ανθρώπινο κεφάλαιο, την
επονομαζόμενη «People-first approach to PPPs». Τα βασικά συμπεράσματα του
Σεμιναρίου συνοψίζονται στα ακόλουθα: α) η κρίση εξαιτίας του COVID-19 τόνισε
την ανάγκη για σχεδιασμό και διανομή υποδομών που συμβάλλουν σε
περιβαλλοντικούς και κοινωνικά μακροπρόθεσμούς στόχους, β) η υιοθέτηση
μηχανισμών για αποτελεσματικό συντονισμό στα επίπεδα της κυβέρνησης και η
εξασφάλιση των δρώντων για προσφορά έργων υποδομής συνιστούν τα βασικά
στοιχεία μίας αποτελεσματικής εφαρμογής μακροπρόθεσμης στρατηγικής
υποδομών, και γ) η κρίση εξαιτίας του COVID-19 μας αφήνει σημαντικά
συμπεράσματα για βιώσιμη ανάπτυξη, διαφάνεια και μεγαλύτερη ανακατανομή
στις οικονομίες μας, που θα επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο οι κυβερνήσεις
σχεδιάζουν τις υποδομές.



Την 19η Σεπτεμβρίου 2020, ο Πρόεδρος της Αρχής συμμετείχε σε εκδήλωση της
Ολομέλειας Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, στο Καστελόριζο
αναφορικά με την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στην Ανατολική Μεσόγειο με
θέμα «Η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και το ‘αδιαπραγμάτευτο’ στις
ελληνοτουρκικές σχέσεις». Στην εκδήλωση, εκ των βασικών ομιλητών ήταν ο τέως
Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Προκόπης Παυλόπουλος, ενώ στους ομιλητές
περιλαμβάνονταν Πανεπιστημιακοί Καθηγητές, Ευρωβουλευτές και Δικηγόροι.
Χαιρετισμό απηύθυνε μ.ά. και ο βουλευτής και τέως υπουργός Εξωτερικών, κ.
Γεώργιος Κατρούγκαλος. Στην παρέμβαση του Προέδρου της Αρχής, ως εκ της
θέσεως του ως τέως Προξένου της Ελλάδος στη Σμύρνη, έγινε αρχικώς αναφορά στα
σαφώς οριοθετημένα θαλάσσια σύνορα Ελλάδος-Τουρκίας μέσω των σχετικών
διεθνών πρωτοκόλλων και συνθηκών, αλλά και του διεθνούς εθιμικού δικαίου, εν
συνεχεία έγινε ιστορική αναδρομή στην έναρξη των τουρκικών διεκδικήσεων επί της
ελληνικής υφαλοκρηπίδας, το 1973, με την απόφαση της τουρκικής κυβέρνησης να
παραχωρήσει άδεια στην κρατική Εταιρία Πετρελαίων να διεξαγάγει έρευνες επί της
ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Τονίσθηκε πού εστιάζεται η «διαφορά», ειδικότερα, αν
τα νησιά έχουν τη δική τους υφαλοκρηπίδα και ποια τα κριτήρια για την οριοθέτηση
της υφαλοκρηπίδας, και με το διεθνές δίκαιο να δίνει σαφή απάντηση στα ζητήματα
αυτά, ενώ διατυπώθηκε το ερώτημα ως προς το τι σημαίνει πρακτικά ότι το μόνο
ζήτημα που διαπραγματευόμαστε είναι αυτό της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας
(και πλέον, και της ΑΟΖ). Επίσης, σημειώθηκε το ορθόν της παρούσας ελληνικής
προσέγγισης, αναλύθηκαν οι πρακτικές συνέπειες του «αδιαπραγμάτευτου», και
έγινε αναφορά στο πλαίσιο των κανόνων που πρέπει να διέπουν μία διαδικασία
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διαπραγμάτευσης, καθώς και ο σκοπός των διερευνητικών επαφών μεταξύ των δυο
χωρών. Οι τελευταίες θα πρέπει να ξεκινήσουν το γρηγορότερο, εφόσον
επιστρέψουμε σε ένα πλαίσιο κανονικότητας στις Ε-Τ σχέσεις. Ως προς τον κατάλογο
κυρώσεων που συζητείται στο πλαίσιο της ΕΕ, αναδείχθηκε η σημασία τους για την
περαιτέρω στάση της Τουρκίας. Κλείνοντας, επισημάνθηκε ότι η διπλωματία δεν
ασκείται μέσω «βαρυσήμαντων» δηλώσεων και απειλών, και ότι η σημερινή στάση
και συμπεριφορά της Τουρκίας, εν τέλει, δεν ωφελεί ούτε την ίδια, ούτε και τη
γενικότερη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.


Την 2α Οκτωβρίου 2020, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συνάντηση που
διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία Συντονισμού της Κυβέρνησης με το Τεχνικό
Κλιμάκιο των Θεσμών αναφορικά με τις δημόσιες συμβάσεις, στην οποία η Αρχή
εκπροσωπήθηκε από στελέχη της, και βασικά θέματα ήταν το σχέδιο του νέου νόμου
για τις δημόσιες συμβάσεις, η μη λειτουργία των Κεντρικών Αρχών Αγορών (Central
Purchasing Bodies), καθώς επίσης και η Εθνική Στρατηγική για τις Δημόσιες
Συμβάσεις και η Στρατηγική κατά της Διαφθοράς.



Την 12η Οκτωβρίου 2020, η Αρχή εκπροσωπήθηκε, δια στελεχών της, σε διαδικτυακό
Θεματικό Εργαστήριο (Workshop) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπου
παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της πρώτης συγκριτικής ανάλυσης ευρωπαϊκής
κλίμακας των εθνικών επενδύσεων και των θεσμικών πλαισίων για τις συμβάσεις
καινοτομίας.



Την 22α Οκτωβρίου 2020, η Αρχή εκπροσωπήθηκε, δια στελεχών της, σε διαδικτυακό
Θεματικό Εργαστήριο (Workshop)) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαίσιο της
Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Πόλεων και Περιφερειών (European Week of Cities and
Regions), με θέμα τις «Βιώσιμες Υποδομές». Το Εργαστήριο επικεντρώθηκε στον
τρόπο με τον οποίο οι στόχοι για βιωσιμότητα δύνανται να συμπεριληφθούν σε
κάθε στάδιο της ανάπτυξης και της εφαρμογής έργων δημοσίων υποδομών και,
ιδιαίτερα, στο στάδιο των δημοσίων συμβάσεων, και της δυνατότητας χρήσης
κριτηρίων βιωσιμότητας στις δημόσιες προσφορές (public tenders), και στο στάδιο
της εφαρμογής έργων και της παρακολούθησής τους.



Την 26η Οκτωβρίου 2020, η Αρχή εκπροσωπήθηκε από τη Δ/νση Μελετών και
Γνωμοδοτήσεων σε Ημερίδα στη Σχολή Αξιωματικών Οικονομικού του Γενικού
Επιτελείου Στρατού/ΓΕΣ.



Το χρονικό διάστημα 15 – 21 Νοεμβρίου 2020, ο Πρόεδρος της Αρχής συμμετείχε
στη διαδικτυακή εκδήλωση «Anti-Fraud Tech Fair» που διοργάνωσε το Ινστιτούτο
κατά της Απάτης, ACFE (Association of Certified Fraud Examiners - Greece Chapter).
Στην παρέμβασή του, στις 21 Νοεμβρίου 2020, με θέμα «Η Συμβολή της
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. στην Πρόληψη της Απάτης στο Ελληνικό Σύστημα Δημοσίων
Συμβάσεων», ο Πρόεδρος της Αρχής παρουσίασε τις θέσεις και τις πρωτοβουλίες
της Αρχής που εντάσσονται στην προσπάθεια καταπολέμησης της διαφθοράς και,
ειδικότερα, της δωροδοκίας, αναφερόμενος ειδικότερα στην πρόσφατη απόφαση
τής Αρχής για συμμόρφωση με το Πρότυπο Διασφάλισης Ποιότητας «ISO
370001:2016» (Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας). Οι εν λόγω
πρωτοβουλίες της Αρχής, εντάσσονται στον κοινό αγώνα δημοσίων και ιδιωτικών
φορέων κατά της απάτης και της διαφθοράς. Στη συλλογική αυτή προσπάθεια, η
Ε.Α.ΑΔΗ.ΣΥ. συνδράμει, καταρχάς μέσω του θεσμικού της ρόλου, καθώς ήδη με τον
ιδρυτικό της νόμο επιδιώκει, μεταξύ άλλων, τη διασφάλιση της εφαρμογής των
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αρχών της καλής διακυβέρνησης στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων στη χώρα
μας, όπου κατέχει έναν διευρυμένο εποπτικό-συντονιστικό ρόλο στον συγκεκριμένο
τομέα, καθώς επίσης και μέσω των αρμοδιοτήτων που ασκεί η Δ/νση Ελέγχου της
Αρχής, σε συνδυασμό με την παρακολούθηση και αξιολόγηση των Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (eProcurement) μέσω της Εθνικής Βάσης Δεδομένων
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Β.Δ.Δ.Σ.) που τηρεί η Αρχή. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη
ότι ο τομέας των δημοσίων συμβάσεων είναι ένας από τους τομείς οικονομικής
δραστηριότητας που επηρεάζουν σημαντικά τις δημόσιες δαπάνες και την
οικονομική ανάπτυξη της Χώρας, και η ορθή και αποτελεσματική του λειτουργία,
αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους δείκτες διαφάνειας, χρηστής διαχείρισης
και αξιοποίησης του δημοσίου χρήματος, η Αρχή έχει προβεί σε σημαντικές
πρωτοβουλίες. Συγκεκριμένα, αφενός έχει προβεί σε συνεργασίες προς την
κατεύθυνση της πάταξης της απάτης με τη «Διεθνή Διαφάνεια-Ελλάς» (μέσω
υπογραφής σχετικού Μνημονίου Συνεργασίας), με τον Ο.Ο.Σ.Α., στο πλαίσιο του
προγράμματος για τη «Βελτίωση του Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων στην
Ελλάδα» (μέσω της Μεθοδολογίας για την Αξιολόγηση των Συστημάτων Δημοσίων
Συμβάσεων (Methodology for Assessing Procurement Systems/MAPS).


Την 17η Νοεμβρίου 2020, η Αρχή εκπροσωπήθηκε, δια στελεχών της, στο
διαδικτυακό συνέδριο που διοργάνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών με θέμα «Η
Διοίκηση της Καινοτομίας για την Ανάπτυξη Διοικητικής Ικανότητας στον Δημόσιο
Τομέα: Τι μάθαμε από την διαχείριση της κρίσης που προκάλεσε η πανδημία του
COVID-19», που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο παγκόσμιας διημερίδας του Ο.Ο.Σ.Α. με
τίτλο “Government After Shock” (17 και 18 Νοεμβρίου 2020). Στο συνέδριο έγινε
παρουσίαση συγκεκριμένων καινοτόμων πρακτικών που αναπτύχθηκαν από φορείς
της ελληνικής δημόσιας διοίκησης για την αντιμετώπιση της πανδημίας.



Την 1η Δεκεμβρίου 2020, η Αρχή εκπροσωπήθηκε, δια στελεχών της, στο 2ο
διαδικτυακό σεμινάριο για εταιρικές σχέσεις καινοτομίας της DG GROW με τίτλο:
«Think innovative! Laying the foundation for a successful Innovation Partnership»,
στο οποίο παρουσιάστηκαν τα βασικά βήματα για μια επιτυχημένη εταιρική σχέση
καινοτομίας.



Την 2α Δεκεμβρίου 2020, ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
συμμετείχαν στην εναρκτήρια εκδήλωση παρουσίασης του κοινού τεχνικού
προγράμματος με τίτλο «Smart Public Contract Register» της Γενικής Διεύθυνσης
Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής (DG REGIO) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) σε συνεργασία με την
«Open Contracting Partnership», η οποία έλαβε χώρα διαδικτυακά. Από ελληνικής
πλευράς, συμμετείχαν επίσης ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού, κ. Ιωάννης
Λιανός, και ο συνιδρυτής και Διευθυντής της ανεξάρτητης, μη κερδοσκοπικής
οργάνωσης, Vouliwatch, κ. Στέφανος Λουκόπουλος. Η πιλοτική φάση του εν λόγω
προγράμματος έχει ως αποδέκτες δύο κράτη-μέλη, την Ελλάδα και την Πολωνία. Πιο
συγκεκριμένα, το πρόγραμμα στοχεύει στην εφαρμογή καινοτόμων ψηφιακών
τεχνολογιών για την υλοποίηση ενός αξιόπιστου συστήματος για την online και
αυτοματοποιημένη άντληση, ομογενοποίηση και δημοσίευση δεδομένων από τα
πληροφοριακά συστήματα ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων, που θα επιτρέπει
τη μέτρηση των επιπτώσεων των δημοσίων συμβάσεων στις εθνικές οικονομίες και
την προληπτική διαχείριση του συστήματος των δημοσίων συμβάσεων, προς
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όφελος των αγορών και των κρατών-μελών. Η διαφάνεια στις δημόσιες συμβάσεις
είναι απαραίτητη προκειμένου αυτές να οδηγούν σε αποτελεσματικότητα και
λογοδοσία στις δημόσιες δαπάνες, και ο περαιτέρω ψηφιακός μετασχηματισμός του
τομέα είναι σε θέση να εξασφαλίσει αποτελεσματικότερη και ορθή χρήση των
δημόσιων πόρων. Μέσω της τεχνικής βοήθειας, αναδυόμενες τεχνολογίες,
εφαρμογή μοντέλων ανοιχτών δεδομένων (open data) και καινοτόμες ψηφιακές
προσεγγίσεις στατιστικής ανάλυσης και επεξεργασίας θα συνδράμουν τα κράτημέλη στις προκλήσεις που αυτές αντιμετωπίζουν αναφορικά με τα δεδομένα των
δημοσίων συμβάσεων. Η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., ως η αρμόδια Ανεξάρτητη Αρχή για τις
δημόσιες συμβάσεις και την εφαρμογή των αρχών της καλής διακυβέρνησης, της
διαφάνειας και της λογοδοσίας στον τομέα αυτόν, με σημαντικές ελεγκτικές
αρμοδιότητες, έχει αναπτύξει την Εθνική Βάση Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΒΔΔΣ), η οποία συνεχώς αναμορφώνεται και εμπλουτίζεται, ώστε να υποστηρίζει,
έτι περαιτέρω, όλους τους εμπλεκόμενους στις δημόσιες συμβάσεις φορείς. Μέσω
αυτής της τεχνικής βοήθειας, η Αρχή στοχεύει: α) στην αναβάθμιση της ΕΒΔΔΣ με
την ενσωμάτωση σε αυτήν ενός ενιαίου ευφυούς μητρώου δημοσίων συμβάσεων
(smart contract register), το οποίο θα ανατροφοδοτείται, συνεχώς, με
αυτοματοποιημένο τρόπο από τα υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων και β) στην ανάπτυξη των κατάλληλων ΙT
εργαλείων που θα επιτρέπουν την άμεση δημιουργία στατιστικών αναφορών και
απεικονίσεων, συμπεριλαμβανομένων λύσεων επεξεργασίας μεγάλων δεδομένων
(big data), για την αποτελεσματική παρακολούθηση των δημοσίων συμβάσεων. Η
πληρότητα και ποιότητα των δεδομένων και η διαλειτουργικότητα των συστημάτων,
αποτελούν τη μεγάλη πρόκληση του εγχειρήματος.

5.6. Λοιπές Δράσεις/ Συνεργασίες/ Επισκέψεις Εργασίας


Την 15η Ιανουαρίου 2020, ο Πρόεδρος της Αρχής πραγματοποίησε εθιμοτυπική
επίσκεψη στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών, όπου συναντήθηκε με τον Μακαριώτατο
Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κκ. Ιερώνυμο. Ο Πρόεδρος παρουσίασε
στον Μακαριώτατο το έργο και τις δραστηριότητες της Αρχής, τον ενημέρωσε για το
ζήτημα των εκκλησιαστικών νομικών προσώπων και, ειδικότερα, για το ζήτημα της
έκτασης εφαρμογής του νόμου περί δημοσίων συμβάσεων, στα έργα που τα
τελευταία τυχόν εκτελούν.



Την 27η Ιανουαρίου 2020, έλαβε χώρα επίσκεψη εργασίας εκπροσώπων της Γενικής
Διεύθυνσης Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG GROW) στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., στην οποία συμμετείχαν ο
Πρόεδρος και στελέχη της Αρχής. Στη διάρκεια της επίσκεψης, η συζήτηση
περιελάμβανε από κοινού συμφωνημένα θέματα, όπως: α) ιδέες για τις
τροποποιήσεις της Εθνικής Στρατηγικής για τις Δημόσιες Συμβάσεις και του ν.
4412/2016, τόσο υπό το πρίσμα των κυβερνητικών προθέσεων, όσο και υπό το
πρίσμα της Ανεξάρτητης Αρχής, β) ειδικότερα σχετικά θέματα, όπως η απλοποίηση
των διαδικασιών, η προώθηση εναλλακτικών μορφών διαδικασιών ανάθεσης (π.χ.
το δυναμικό σύστημα ή οι συμβάσεις καινοτομίας), οι ηλεκτρονικές διαδικασίες
ανάθεσης, η προώθηση των πράσινων, καινοτόμων και κοινωνικών συμβάσεων, γ)
η εκκρεμότητα εφαρμογής της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, δ) τρόποι αντιμετώπισης
του φαινομένου των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών, ε) οι πρωτοβουλίες της
Αρχής για την αξιολόγηση του συστήματος των δημοσίων συμβάσεων (όπως, το
σχετικό project της Αρχής με τον Ο.Ο.Σ.Α.), στ) η προοπτική μιας συμφωνίας
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Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης για τις δημόσιες συμβάσεις μεταξύ Ελλάδος και
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ζ) η υποστελέχωση της Αρχής και η) τα ζητήματα της
αξιολόγησης του συστήματος των δημοσίων συμβάσεων.


Την 1η Απριλίου 2020, η Αρχή, με έγγραφό της, γνωστοποίησε στον Υπουργό Υγείας
ότι με την 28ΕΣ/31.03.2020 Απόφαση, τα μέλη της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., μετά από πρόταση
του Προέδρου της Αρχής, ομόφωνα αποφάσισαν να διατεθεί το ποσό των 5.000€
από τις αποδοχές αυτών, ως ελάχιστη συμβολή στην αντιμετώπιση μέρους των
άμεσων αναγκών των ασθενών και του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του
Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς, που έχει πληγεί ιδιαίτερα κατά τη διανυόμενη
κρίσιμη περίοδο. Τα μέλη της Αρχής συναισθανόμενα στο έπακρο τις ακραίες
συνθήκες που επικρατούν στην ελληνική κοινωνία λόγω της πανδημίας του ιού
COVID-19, τις ανάγκες που ανακύπτουν από αυτές αλλά, κυρίως, την οφειλή κάθε
πολίτη αλλά και κάθε δημόσιας αρχής, για συνδρομή στην κατά το δυνατόν
ανακούφιση των πασχόντων και ενίσχυση του εν γένει υγειονομικού προσωπικού,
προχώρησε στη λήψη της απόφασης αυτής, αποδεικνύοντας με τον τρόπο αυτό την
ικανότητα της Αρχής αφενός να αφουγκράζεται τις έκτακτες και απρόβλεπτες
συνθήκες και τις συνεπαγόμενες προκλήσεις αυτών, αφετέρου να λαμβάνει εκείνες
τις πρωτοβουλίες και τα μέτρα που την κατατάσσουν στους ενεργούς και με
κοινωνική ευαισθησία φορείς της Χώρας. Ταυτόχρονα, η Αρχή δεσμεύτηκε για την
άμεση και ταχεία αντιμετώπιση έκτακτων και ειδικών θεμάτων και προβληματισμών
που άπτονται των δημοσιών συμβάσεων για όλους τους αναθέτοντες φορείς και
αναθέτουσες αρχές που ανακύπτουν λόγω των έκτακτων συνθηκών στη Χώρα και
για τη συμμετοχή της στη συλλογική προσπάθεια αντιμετώπισης της πανδημίας σε
τομείς της αρμοδιότητας της, και σε συνεργασία με άλλους δημόσιους φορείς. Οι
σχετικές ενέργειες δρομολογήθηκαν, στη συνέχεια, και ολοκληρώθηκε η
προαναφερθείσα δωρεά.
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Α/
Α

ΥΙΟΘΕΤ
ΗΣΗ

ΔΡΑΣΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
(σε
μήνες)

ΕΝΑΡΞΗ

ΛΗΞΗ

ΤΡΟΠΟΣ
ΥΙΟΘΕΤΗΣ
ΗΣ
(νομοθετι
κός,
διαχειριστ
ικός κ.λπ.)

ΕΠΙΣΠΕΥΔΩ
Ν/
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤ
ΗΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝ
ΤΑΙ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΔΕΙΚΤΕΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟ
Υ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟ
Σ

ΕΝΔΕΧΟΜΕΝ
Α
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΤΑ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Εφαρμογή της
τακτικής
αναθεώρησης
χωρίς
παρεμβολές
έκτακτων /
αποσπασματικών
αναθεωρήσεων
μέσα από
διατάξεις άλλων
νόμων.
Περαιτέρω
απλοποίηση του
ρυθμιστικού
πλαισίου.

Η διαρκής
αποτίμηση
του
ρυθμιστικού
πλαισίου για
τις δημόσιες
συμβάσεις
απαιτεί την
ύπαρξη
διάδρασης
μεταξύ της
ομάδας
εργασίας,
της αγοράς
και των
αναθετουσώ
ν αρχών. Για
να
επιτευχθεί
αυτό θα
απαιτηθεί η
ύπαρξη
εργαλείων
διαρκούς
διαβούλευση
ς.

A 1 . Διαρκής
παρακολούθηση και
απλοποίηση του
θεσμικού πλαισίου
Α1.1. Αποτίμηση του
υφιστάμενου
θεσμικού πλαισίου σε
τακτά διαστήματα και
διατύπωση
εισηγήσεων για την
περαιτέρω
απλοποίησή του

1

ΝΑΙ

Συγκρότηση και
λειτουργία ομάδας
εργασίας για τη διαρκή
αποτίμηση του
ρυθμιστικού πλαισίου
για τις δημόσιες
συμβάσεις και τη
σύνταξη εξαμηνιαίας
έκθεσης αποτίμησης
και διατύπωσης
προτάσεων
αναθεώρησης.

Διαρκής
δράση

09/21

Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

12/25

Διαχειριστ
ικός /
Συντονιστι
κός

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩ
Ν

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΓΓΕΠΚ),
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ,
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ,
ΣΥΝΑΡΜΟΔΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ,
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
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ΟΛΟΙ

Συγκρότηση της
Ομάδας
Εργασίας /
Υποβολή
εξαμηνιαίων
εκθέσεων
αποτίμησης και
διατύπωσης
προτάσεων
αναθεώρησης

RRP
FUNDI
NG

Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 2020

Α/
Α

2

4

5

ΥΙΟΘΕΤ
ΗΣΗ

ΔΡΑΣΗ

ΝΑΙ

Δημιουργία εργαλείου
διαρκούς
διαβούλευσης για το
ρυθμιστικό πλαίσιο
των δημοσίων
συμβάσεων

ΝΑΙ

Έκδοση εγκυκλίων
που αφορούν σε
διαδικασίες ανάθεσης
και εκτέλεσης
δημοσίων συμβάσεων,
πρότυπα έγγραφα και
προτάσεων
εφαρμογής.

ΝΑΙ

Συγκρότηση από
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ομάδας
εργασίας για την
αποτίμηση της
παράλληλης
εφαρμογής ν.
4412/2016 και ν.
4270/2014 με
παραδοτέο προτάσεις
απλοποίησης στο
πλαίσιο μνημονίου
συνεργασίας
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ./ΥΠ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
(σε
μήνες)

ΕΝΑΡΞΗ

12/21

Διαρκής
δράση

12

09/21

07/21

Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

ΤΡΟΠΟΣ
ΥΙΟΘΕΤΗΣ
ΗΣ
(νομοθετι
κός,
διαχειριστ
ικός κ.λπ.)

ΕΠΙΣΠΕΥΔΩ
Ν/
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤ
ΗΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Διαχειριστ
ικός

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩ
Ν

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΓΓΕΠΚ),
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
(ΓΓΠΣΔΔ), ΓΓ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ,
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.,
ΣΥΝΑΡΜΟΔΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

12/25

Διαχειριστ
ικός /
Συντονιστι
κός

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩ
Ν,
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩ
Ν

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΓΓΕΠΚ),
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

06/22

Διαχειριστ
ικός /
Συντονιστι
κός

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.,
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ΓΛΚ,
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΛΗΞΗ

12/22

228

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΔΕΙΚΤΕΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟ
Υ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟ
Σ

ΕΝΔΕΧΟΜΕΝ
Α
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΤΑ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Δημιουργία
εργαλείου

Ποσότητα και
ποιότητα
σχολίων
διαβούλευσης
επί του
ρυθμιστικού
πλαισίου των
δημοσίων
συμβάσεων με
υιοθέτηση
συγκεκριμένων
δεικτών

Διαθεσιμότη
τα
κατάλληλου
εργαλείου,
πιθανή
ανάγκη
χρηματοδότη
σης της
δράσης και
συνακόλουθ
ες δυσκολίες
εξεύρεσής
της.

ΟΛΟΙ

Έκδοση
εγκυκλίων

Ποσοστό
διαδικασιών του
νόμου που
καλύπτονται /
διευκρινίζονται
με την έκδοση
εγκυκλίων

ΟΛΟΙ

Μελέτη
αποτίμησης

Μελέτη
αποτίμησης

ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝ
ΤΑΙ

ΟΛΟΙ

RRP
FUNDI
NG
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Α/
Α

6

7

ΥΙΟΘΕΤ
ΗΣΗ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΔΡΑΣΗ

Διενέργεια μελέτης
μέτρησης διοικητικού
βάρους των
διαδικασιών ανάθεσης
και εκτέλεσης
δημοσίων συμβάσεων
για τη λήψη
δομημένων
αποφάσεων για την
περαιτέρω
απλοποίηση του
θεσμικού πλαισίου
A2. Αποτελεσματική
εφαρμογή των
κανόνων δικαίου
Α2.1. Καταγραφή και
προγραμματισμός
ολοκλήρωσης
έκδοσης παράγωγου
δικαίου για την
αποτελεσματική
εφαρμογή του
νομοθετικού πλαισίου

Καταγραφή του
παράγωγου δικαίου
και διάκριση του σε
"εκδοθέν" και "προς
έκδοση"

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
(σε
μήνες)

12

2

ΕΝΑΡΞΗ

06/22

Έγκριση
σχεδίου
δράσης

Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

ΛΗΞΗ

06/23

ΤΡΟΠΟΣ
ΥΙΟΘΕΤΗΣ
ΗΣ
(νομοθετι
κός,
διαχειριστ
ικός κ.λπ.)

Διαχειριστ
ικός

Διαχειριστ
ικός

ΕΠΙΣΠΕΥΔΩ
Ν/
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤ
ΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩ
Ν

ΕΚΑΣΤΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΚΑΤΆ ΛΟΓΟ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗ
ΤΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
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ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝ
ΤΑΙ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΔΕΙΚΤΕΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟ
Υ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟ
Σ

ΕΝΔΕΧΟΜΕΝ
Α
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΤΑ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
Χρηματοδότ
ηση,
επάρκεια
ιδίων μέσων,
επάρκεια
των
ιδιωτικών
φορέων να
αναλάβουν
μία τέτοια
δράση.

ΟΛΟΙ

Μελέτη

Μία μελέτη

ΟΛΟΙ

Πλήρης
κατάλογος
εκδοθέντος και
προς έκδοση
παράγωγου
δικαίου και
επισήμανση των
κρισιμότερων για
τη λειτουργία
του νόμου
κανονιστικών
πράξεων

Ολοκλήρωση
καταλόγου

RRP
FUNDI
NG

Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 2020

Α/
Α

8

ΥΙΟΘΕΤ
ΗΣΗ

ΝΑΙ

ΔΡΑΣΗ

Προγραμματισμός
έκδοσης του
απαραίτητου
παράγωγου δικαίου
από αρμόδια
Υπουργεία

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
(σε
μήνες)

ΕΝΑΡΞΗ

ΛΗΞΗ

ΤΡΟΠΟΣ
ΥΙΟΘΕΤΗΣ
ΗΣ
(νομοθετι
κός,
διαχειριστ
ικός κ.λπ.)

ΕΠΙΣΠΕΥΔΩ
Ν/
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤ
ΗΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝ
ΤΑΙ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΔΕΙΚΤΕΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟ
Υ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟ
Σ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,
ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ,
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΟΛΟΙ

Προγραμματισμό
ς έκδοσης των
κανονιστικών
πράξεων
δευτερογενούς
δικαίου /
Καθορισμός
προτεραιοτήτων

Δημιουργία
οδικού χάρτη

4

Έγκριση
σχεδίου
δράσης

Διαχειριστ
ικός

ΕΚΑΣΤΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΚΑΤΆ ΛΟΓΟ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗ
ΤΑΣ

6

Έγκριση
σχεδίου
δράσης

Διαχειριστ
ικός

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗ
ΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦ.
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ,
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.,
ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

ΟΛΟΙ

Ψηφιακή πύλη
σε λειτουργία

Επισκεψιμότητα
ψηφιακής πύλης

6

δημοσίε
υση
τροποπο
ιήσεων
Ν.4412

Διαχειριστ
ικός

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

ΟΛΟΙ

Υποδείγματα
διακηρύξεων

Αριθμός
υποδειγμάτων
διακηρύξεων

06/21

Διαχειριστ
ικός

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩ
Ν

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΟΛΟΙ

Υποδείγματα
τευχών

Αριθμός
υποδειγμάτων
τευχών

Α2.2. Καταγραφή και
προγραμματισμός
ολοκλήρωσης άλλων
δράσεων που
απαιτούνται για την
αποτελεσματική
εφαρμογή του
νομοθετικού πλαισίου

9

10

11

ΝΑΙ

Ψηφιακή πύλη για τις
δημόσιες συμβάσεις –
εφαρμογή Κανονισμού
2018/1724

ΝΑΙ

Επικαιροποίηση
υφιστάμενων
υποδειγμάτων και
προτύπων
διακηρύξεων από
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

ΝΑΙ

Υποδείγματα τευχών
τεχνικού περιεχομένου
(ΕΣΥ, ΤΣΥ) από
Υπουργείο Υποδομών

8

Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

02/22

230

ΕΝΔΕΧΟΜΕΝ
Α
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΤΑ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

RRP
FUNDI
NG

Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 2020

Α/
Α

12

ΥΙΟΘΕΤ
ΗΣΗ

ΝΑΙ

ΔΡΑΣΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
(σε
μήνες)

Δημιουργία
διαβαθμισμένου
πληροφοριακού
συστήματος για
λόγους εθνικής
ασφάλειας με βάση το
άρθρο 38, παρ. 5 του
Ν.4412/2016

ΕΝΑΡΞΗ

ΛΗΞΗ

ΤΡΟΠΟΣ
ΥΙΟΘΕΤΗΣ
ΗΣ
(νομοθετι
κός,
διαχειριστ
ικός κ.λπ.)

10/22

12/25

Διαχειριστ
ικός /
Κανονιστικ
ός /
Νομοθετικ
ός

01/22

06/22

Κανονιστικ
ός

ΕΠΙΣΠΕΥΔΩ
Ν/
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤ
ΗΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝ
ΤΑΙ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΔΕΙΚΤΕΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟ
Υ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟ
Σ

ΕΝΔΕΧΟΜΕΝ
Α
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΤΑ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
Η
δημιουργία
διαβαθμισμέ
νου
πληροφορια
κού
συστήματος
είναι μία από
τις πολλές
πιθανές
λύσεις του
ζητήματος
αλλά όχι η
μοναδική.
Ενδεχομένως
να επιλεγεί
και κάποια
άλλη λύση.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗ
ΣΗΣ,
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΨΗΦ.
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ,
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΟΛΟΙ

Διαβαθμισμένο
πληροφοριακό
σύστημα

Διαβαθμισμένο
πληροφοριακό
σύστημα σε
λειτουργία

Α3

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.,
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΟΛΟΙ

Οδηγός /
Εγκύκλιος

Ένας Οδηγός

A3. Ανθεκτικότητα του
συστήματος των
δημοσίων συμβάσεων
Α 3 1 . Ευελιξία και
αποτελεσματικότητα
του συστήματος των
δημοσίων συμβάσεων
σε καταστάσεις
κρίσεων (πανδημίας ,
φυσικών και
τεχνολογικών
καταστροφών ,
μεγάλων ατυχημάτων
κ.λπ.)

13

ΝΑΙ

Έκδοση Οδηγού με τη
μορφή Εγκυκλίου για
την εφαρμογή των
διατάξεων των
άρθρων 32 και 32Α του
ν. 4412/2016

6
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RRP
FUNDI
NG

Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 2020

Α/
Α

ΥΙΟΘΕΤ
ΗΣΗ

ΔΡΑΣΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
(σε
μήνες)

ΕΝΑΡΞΗ

ΤΡΟΠΟΣ
ΥΙΟΘΕΤΗΣ
ΗΣ
(νομοθετι
κός,
διαχειριστ
ικός κ.λπ.)

ΕΠΙΣΠΕΥΔΩ
Ν/
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤ
ΗΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Διαχειριστ
ικός

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗ
ΣΗΣ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩ
Ν,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩ
Ν

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.,
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΨΗΦ.
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

06/23

Διαχειριστ
ικός

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗ
ΣΗΣ

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.,
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΨΗΦ.
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

06/23

Διαχειριστ
ικός

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗ
ΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΨΗΦ.
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΛΗΞΗ

ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝ
ΤΑΙ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΔΕΙΚΤΕΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟ
Υ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟ
Σ

ΟΛΟΙ

Σύστημα
παρακολούθηση
ς
προγραμματισμο
ύ δημοσίων
συμβάσεων

Λειτουργικό
σύστημα
παρακολούθηση
ς
προγραμματισμο
ύ δημοσίων
συμβάσεων

ΟΛΟΙ

Σύστημα
διαχείρισης και
παρακολούθηση
ς σύμβασης

Λειτουργικό
σύστημα
διαχείρισης και
παρακολούθηση
ς σύμβασης

ΟΛΟΙ

Σύστημα
ψηφιακής
ειδοποίησης

Λειτουργικό
σύστημα
ψηφιακής
ειδοποίησης

ΕΝΔΕΧΟΜΕΝ
Α
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΤΑ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

RRP
FUNDI
NG

Β1. Αξιολόγηση και
ανασχεδιασμός
πληροφοριακών
συστημάτων
δημοσίων συμβάσεων
με έμφαση στην
ολοκλήρωση των
ηλεκτρονικών
διαδικασιών και την
εφαρμογή της αρχής
«μόνο άπαξ»
Β1.1. Επιχειρησιακή
και ψηφιακή
ολοκλήρωση όλου του
κύκλου ζωής των
δημοσίων συμβάσεων

14

15

16

ΝΑΙ

Ανάπτυξη συστήματος
υλοποίησης,
παρακολούθησης και
δημοσίευσης
προγραμματισμού
δημοσίων συμβάσεων

Έγκριση
σχεδίου
δράσης

ΝΑΙ

Ηλεκτρονική
διαχείριση και
παρακολούθηση της
εκτέλεσης της
σύμβασης και
ολοκλήρωσης αυτής
(συμβάσεις αγαθών
και υπηρεσιών)

Έγκριση
σχεδίου
δράσης

ΝΑΙ

Σύστημα ψηφιακής
ειδοποίησης και
ενημέρωσης ΟΦ και
ΑΑ

Έγκριση
σχεδίου
δράσης

Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
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NAI

Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 2020

Α/
Α

17

18

19

20

ΥΙΟΘΕΤ
ΗΣΗ

ΔΡΑΣΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
(σε
μήνες)

ΕΝΑΡΞΗ

ΝΑΙ

Εικονικός Φάκελος
Επιχείρησης (Virtual
Company Dossier)

Έγκριση
σχεδίου
δράσης

ΝΑΙ

Αυτοτελές και
διαλειτουργικό eΕΕΕΣ

Έγκριση
σχεδίου
δράσης

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Β1.2. Σχεδιασμός και
υλοποίηση υπηρεσιών
διαλειτουργικότητας
των επιμέρους
συστημάτων
ψηφιακών δημοσίων
συμβάσεων
Καταγραφή θεμάτων
διαλειτουργικότητας
στον τομέα δημοσίων
συμβάσεων και
υποβολή σχετικών
προτάσεων με σκοπό
την εφαρμογή της
αρχής «μόνο άπαξ».
Υλοποίηση των
υπηρεσιών
διαλειτουργικότητας
που έχουν επιλεγεί,
κατά σειρά
προτεραιότητας και
συντελεστή
βαρύτητας.Εφαρμογή
SDGR κατά
προτεραιότητα στις
δημόσιες συμβάσεις:
eServices για
αποδεικτικά στοιχεία
λόγων αποκλεισμού
και κριτηρίων επιλογής

09/21

06/22

Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

ΛΗΞΗ

ΤΡΟΠΟΣ
ΥΙΟΘΕΤΗΣ
ΗΣ
(νομοθετι
κός,
διαχειριστ
ικός κ.λπ.)

ΕΠΙΣΠΕΥΔΩ
Ν/
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤ
ΗΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

06/23

Διαχειριστ
ικός /
Νομοθετικ
ός

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗ
ΣΗΣ

06/22

Διαχειριστ
ικός

03/22

12/25

ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝ
ΤΑΙ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΔΕΙΚΤΕΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟ
Υ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟ
Σ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΨΗΦ.
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΟΛΟΙ

Διάταξη και
υλοποίηση
εικονικού
φακέλου
επιχείρησης

Λειτουργικό
σύστημα
υλοποίησης
εικονικού
φακέλου
επιχείρησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗ
ΣΗΣ

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.,
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΨΗΦ.
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΟΛΟΙ

Αυτοτελές και
διαλειτουργικό
eΕΕΕΣ

Αυτοτελές και
διαλειτουργικό
eΕΕΕΣ

Διαχειριστ
ικός

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗ
ΣΗΣ

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.,
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΨΗΦ.
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΟΛΟΙ

Σύσταση Ομάδας
εργασίας ΚΑΙ
Μελέτης
αξιολόγησης

Διατύπωση
προτάσεων με τη
μορφή σχεδίου
δράσης

Διαχειριστ
ικός

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗ
ΣΗΣ
(ΓΓΠΣΔΔ)

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.,
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΨΗΦ.
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Εφαρμογή
μελέτης

Πλήθος
υλοποιημένων
διαλειτουργικών
συνδέσεων
μεταξύ
πληροφοριακών
συστημάτων
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ΟΛΟΙ

ΕΝΔΕΧΟΜΕΝ
Α
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΤΑ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

RRP
FUNDI
NG

Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 2020

Α/
Α

ΥΙΟΘΕΤ
ΗΣΗ

21

ΝΑΙ

22

ΝΑΙ

23

24

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΔΡΑΣΗ

Χρήση τυποποιημένων
τεχνικών
προδιαγραφών και
μοντέλων δεδομένων
για την υποστήριξη της
διαλειτουργικότητας
Πιστοποίηση/Αυθεντικ
οποίηση χρηστών
συστημάτων δημοσίων
συμβάσεων μέσω
Taxis ή και e-IDAS.
Β1.3. Ενσωμάτωση
νέων τεχνικών,
εργαλείων και
υπηρεσιών (eServices)
στον κύκλο ζωής των
δημοσίων συμβάσεων
Υλοποίηση νέων
τεχνικών και
εργαλείων
ηλεκτρονικών αγορών,
με σκοπό την κάλυψη
διαφορετικών
αναγκών (ενδεικτικά,
eCatalogues, eShops,
eAuctions,
Marketplace, etc)
Εφαρμογή του
Κανονισμού των
eForms (για συμβάσεις
άνω και κάτω των
ορίων), με συντονισμό
δράσεων από την
αρμόδια ομάδα
εργασίας που έχει
συσταθεί για το σκοπό
αυτό

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
(σε
μήνες)

ΛΗΞΗ

ΤΡΟΠΟΣ
ΥΙΟΘΕΤΗΣ
ΗΣ
(νομοθετι
κός,
διαχειριστ
ικός κ.λπ.)

ΕΠΙΣΠΕΥΔΩ
Ν/
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤ
ΗΣ

Έγκριση
σχεδίου
δράσης

12/25

Διαχειριστ
ικός

Έγκριση
σχεδίου
δράσης

12/25

ΕΝΑΡΞΗ

Έγκριση
σχεδίου
δράσης

Έγκριση
σχεδίου
δράσης
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12/23

12/23

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝ
ΤΑΙ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΔΕΙΚΤΕΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟ
Υ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟ
Σ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗ
ΣΗΣ
(ΓΓΠΣΔΔ)

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.,
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΨΗΦ.
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΟΛΟΙ

Διαλειτουργικότη
τα by design

Διαλειτουργικότη
τα by design

Διαχειριστ
ικός

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗ
ΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦ.
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΟΛΟΙ

Πιστοποίηση
χρηστών

Διαχειριστ
ικός

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗ
ΣΗΣ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩ
Ν

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΨΗΦ.
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΟΛΟΙ

Νέες τεχνικές και
εργαλεία

Πλήθος νέων
τεχνικών και
εργαλείων

Διαχειριστ
ικός

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
(ΣΥΝΤΟΝΙΣΜ
ΟΣ)

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.,
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΨΗΦ.
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΟΛΟΙ

Προσαμοσμένος
κανονισμός στις
ανάγκες της
χώρας

Είδος και πλήθος
προσαρμογών
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ΕΝΔΕΧΟΜΕΝ
Α
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΤΑ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

RRP
FUNDI
NG

Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 2020

Α/
Α

25

26

ΥΙΟΘΕΤ
ΗΣΗ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΔΡΑΣΗ

Ολοκλήρωση της
Εκτέλεσης Σύμβασης
με Ηλεκτρονική
Τιμολόγηση
(eInvoicing)

Ηλεκτρονική έκδοση
εγγυήσεων του άρθ.
72 του 4412/2016

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
(σε
μήνες)

ΕΝΑΡΞΗ

Έγκριση
σχεδίου
δράσης

Έγκριση
σχεδίου
δράσης

ΤΡΟΠΟΣ
ΥΙΟΘΕΤΗΣ
ΗΣ
(νομοθετι
κός,
διαχειριστ
ικός κ.λπ.)

ΕΠΙΣΠΕΥΔΩ
Ν/
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤ
ΗΣ

01/22

12/25

ΛΗΞΗ

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝ
ΤΑΙ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΔΕΙΚΤΕΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟ
Υ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟ
Σ

ΕΝΔΕΧΟΜΕΝ
Α
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΤΑ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Διαχειριστ
ικός

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗ
ΣΗΣ

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.,
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΨΗΦ.
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΟΛΟΙ

Ηλεκτρονική
Τιμολόγηση

Λειτουργική
Ηλεκτρονική
Τιμολόγηση

Νομοθετικ
ός /
Διαχειριστ
ικός /
Κανονιστικ
ός

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗ
ΣΗΣ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩ
Ν

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΨΗΦ.
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΤτΕ
ΚΑΙ ΕΕΤ

ΟΛΟΙ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΚΔΟΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

Λειτουργική
ηλεκτρονική
έκδοση και
διαχείριση
εγγυήσεων

Η διάθεση
συνεργασίας
των
ιδιωτικών
τραπεζών
σχετικά.

Διαχειριστ
ικός

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗ
ΣΗΣ,
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩ
Ν

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. , ΨΗΦ.
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΟΛΟΙ

Συμβατότητα
πληροφοριακών
συστημάτων

Πλήθος
πληροφοριακών
συστημάτων

ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ
ΑΜΕΣΑ ΜΕ
ΤΗ ΔΡΑΣΗ
25.

Β2. Συγκέντρωση,
διαχείριση και
ανάλυση αξιόπιστων
δεδομένων ψηφιακών
δημοσίων συμβάσεων
(data analytics)
Β2.1. Προτυποποίηση
μοντέλων δεδομένων
ψηφιακών δημοσίων
συμβάσεων (data
model
standardization) με
έμφαση στα ανοικτά
δεδομένα

27

ΝΑΙ

Κοινή προτυποποίηση
συστημάτων
ψηφιακών δημοσίων
συμβάσεων με βάση
διαθέσιμα πρότυπα
στον τομέα, όπως το
πρότυπο
eProcurement
Ontology

Έγκριση
σχεδίου
δράσης

Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
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Α/
Α

28

29

ΥΙΟΘΕΤ
ΗΣΗ

ΔΡΑΣΗ

ΝΑΙ

Διάθεση αξιόπιστων
ανοικτών δεδομένων
με βάση ισχύοντα
πρότυπα ανοικτών
δεδομένων στον τομέα
των δημοσίων
συμβάσεων, όπως το
OCDS

ΝΑΙ

Πρωτοβουλίες για την
ανάπτυξη
συνεργασιών και
ανταλλαγή καλών
πρακτικών και
μοντέλων εφαρμογής :
Smart Contract
Register
(ωφελούμενος
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) στο
πλαίσιο υλοποίησης
προγράμματος
Τεχνικής Βοήθειας από
EBRD και DG REGIO και
συμμετέχοντα ΚΜ
Ελλάδα και Πολωνία
Β2.2. Εξαγωγή
αναλυτικών και
αξιόπιστων ποιοτικών
και ποσοτικών
στοιχείων για την
παρακολούθηση του
συστήματος δημοσίων
συμβάσεων

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
(σε
μήνες)

(συνεχής)

ΤΡΟΠΟΣ
ΥΙΟΘΕΤΗΣ
ΗΣ
(νομοθετι
κός,
διαχειριστ
ικός κ.λπ.)

ΕΠΙΣΠΕΥΔΩ
Ν/
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤ
ΗΣ

01/22

Διαχειριστ
ικός

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗ
ΣΗΣ,
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩ
Ν

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. , ΨΗΦ.
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

01/21

Διαχειριστ
ικός /
Συντονιστι
κός

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., ΨΗΦ.
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ,
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΕΝΑΡΞΗ

Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

ΛΗΞΗ

12/22

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
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ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΔΕΙΚΤΕΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟ
Υ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟ
Σ

ΟΛΟΙ

Ανοιχτά
δεδομένα

Πλήθος
πληροφοριακών
συστημάτων που
υποστηρίζουν
ανοιχτά
δεδομένα

ΟΛΟΙ

Smart Contract
Register

Smart Contract
Register

ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝ
ΤΑΙ

ΕΝΔΕΧΟΜΕΝ
Α
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΤΑ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

RRP
FUNDI
NG

Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 2020

Α/
Α

30

31

32

ΥΙΟΘΕΤ
ΗΣΗ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΔΡΑΣΗ

Ανάπτυξη σύγχρονου
συστήματος
επιχειρησιακής
ευφυΐας (ΒΙ) για την
εξαγωγή αναλυτικών
ποιοτικών και
ποσοτικών στοιχείων
στον τομέα δημοσίων
συμβάσεων

Ανάπτυξη ΟΠΣ
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. με κορμό
την Εθνική Βάση
Δεδομένων Δημοσίων
Συμβάσεων
(υποστήριξη data
analytics, forecasting,
ανάλυση κινδύνων και
της βελτιστοποίησης
του συστήματος, κ.λπ.)
Β2.3. Δημιουργία
ψηφιακού
παρατηρητηρίου
τιμών

Δημιουργία ψηφιακού
παρατηρητηρίου τιμών

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
(σε
μήνες)

ΕΝΑΡΞΗ

έγκριση
σχεδίου
δράσης

έγκριση
σχεδίου
δράσης

09/21

Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

ΛΗΞΗ

12/25

06/23

12/25

ΤΡΟΠΟΣ
ΥΙΟΘΕΤΗΣ
ΗΣ
(νομοθετι
κός,
διαχειριστ
ικός κ.λπ.)

Διαχειριστ
ικός

Διαχειριστ
ικός

Διαχειριστ
ικός

ΕΠΙΣΠΕΥΔΩ
Ν/
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤ
ΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗ
ΣΗΣ

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩ
Ν

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΥΠΑΝ, ΥΠ ΨΗΦΙΑΚΗΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., ΥΓΕΙΑΣ
(ΕΚΑΠΥ)

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
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ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝ
ΤΑΙ

ΟΛΟΙ

ΟΛΟΙ

ΟΛΟΙ

ΔΕΙΚΤΕΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟ
Υ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟ
Σ

ΕΝΔΕΧΟΜΕΝ
Α
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΤΑ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Υλοποίηση ΒΙ
Συστημάτων

Βαθμός κάλυψης
των απαιτήσεων
για αναλυτικά
και ποσοτικά
στοιχεία στον
τομέα δημοσίων
συμβάσεων

ΣΥΝΕΧΗΣ
ΔΡΑΣΗ.ΘΑ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΛΑΜΒΑΝΟΝ
ΤΑΙ ΥΠΟΨΗ
ΟΛΕΣ ΟΙ
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ
ΕΣΗΔΗΣ/ΚΗ
ΜΔΗΣ.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣ
ΗΗ
ΠΡΟΤΥΠΟΠΟ
ΙΗΣΗ
ΜΟΝΤΕΛΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩ
Ν

ΟΠΣ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

Αριθμός
υλοποιημένων
υποσυστήματων
σε παραγωγική
λειτουργία

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

Ψηφιακό
παρατηρητήριο
τιμών

Ψηφιακό
παρατηρητήριο
τιμών

Η μη ένταξή
του στο ΠΔΕ
2021.
Απαραίτητη
η
προηγούμεν
η έκδοση
των
απαιτούμεν
ων ΥΑ και
Κ.Υ.Α. για την

RRP
FUNDI
NG

Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 2020

Α/
Α

ΥΙΟΘΕΤ
ΗΣΗ

ΔΡΑΣΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
(σε
μήνες)

ΕΝΑΡΞΗ

ΛΗΞΗ

ΤΡΟΠΟΣ
ΥΙΟΘΕΤΗΣ
ΗΣ
(νομοθετι
κός,
διαχειριστ
ικός κ.λπ.)

ΕΠΙΣΠΕΥΔΩ
Ν/
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤ
ΗΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝ
ΤΑΙ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΔΕΙΚΤΕΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟ
Υ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟ
Σ

ΕΝΔΕΧΟΜΕΝ
Α
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΤΑ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
εφαρμογή
του.

33

34

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Β3. Συνέργειες
δημοσίου και
ιδιωτικού τομέα στις
ψηφιακές δημόσιες
συμβάσεις
Β.3.1. Υλοποίηση
πολιτικών ασφαλείας
δεδομένων στα
συστήματα ψηφιακών
δημοσίων συμβάσεων
(ιδιωτικά και
δημόσια)
Αποτίμηση
συμμόρφωσης των
δημόσιων και
ιδιωτικών συστημάτων
eProcurement με τα
ισχύοντα διεθνή
πρότυπα διαχείρισης
ασφάλειας
πληροφοριών και
πληροφοριακών
συστημάτων
Λήψη διορθωτικών
μέτρων, ανάπτυξη των
απαραίτητων
πολιτικών και
διαδικασιών, όπου
αυτές απαιτούνται,
προκειμένου να
διασφαλιστεί η
εμπιστευτικότητα, η
ακεραιότητα και η
διαθεσιμότητα των
πληροφοριών για τα
ηλεκτρονικά
συστήματα δημοσίων
συμβάσεων

6

6

06/24

01/25

Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

12/24

Διαχειριστ
ικός

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗ
ΣΗΣ
(ΓΓΠΣΔΔ)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΨΗΦ.
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

06/25

Διαχειριστ
ικός /
Κανονιστικ
ός

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗ
ΣΗΣ
(ΓΓΠΣΔΔ)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΨΗΦ.
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
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ΟΛΟΙ

Μελέτη
αποτίμησης

Πλήθος μελετών

ΟΛΟΙ

Συμμόρφωση
συστημάτων

Βαθμός
συμμόρφωσης
συστημάτων με
τις απαιτήσεις
ασφάλειας

RRP
FUNDI
NG
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Α/
Α

35

36

37

38

39

ΥΙΟΘΕΤ
ΗΣΗ

ΔΡΑΣΗ

ΝΑΙ

Ανάπτυξη διαδικασίας
παρακολούθησης και
τακτικής
επαναξιολόγησης των
εφαρμοζόμενων
πολιτικών ασφαλείας
δεδομένων και μέτρων

ΝΑΙ

Μελέτη, κανονισμός
και σύστημα
εφαρμογής και
παρακολούθησης
GDPR στα συστήματα
e-procurement

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Β.3.2. Διαδικασίες
πιστοποίησης
ιδιωτικών
συστημάτων
υποβολής
προσφορών
Ανάπτυξη ρυθμιστικού
και κανονιστικού
πλαισίου για την
πιστοποίηση των
ιδιωτικών συστημάτων
eprocurement
Εξειδίκευση
απαιτήσεων
πιστοποίησης σε
επιμέρους τομείς ήτοι:
απαιτήσεις θεσμικού
πλαισίου, απαιτήσεις
λειτουργικότητας και
ανταλλαγής
δεδομένων, τεχνικές
απαιτήσεις,
απαιτήσεις ασφάλειας
Εφαρμογή του
συστήματος
πιστοποίησης στις
ιδιωτικές πλατφόρμες
υποβολής προσφορών

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
(σε
μήνες)

6

ΕΝΑΡΞΗ

01/25

Έγκριση
σχεδίου
δράσης

01/22

12/23

συνεχές

12/24

Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

ΤΡΟΠΟΣ
ΥΙΟΘΕΤΗΣ
ΗΣ
(νομοθετι
κός,
διαχειριστ
ικός κ.λπ.)

ΕΠΙΣΠΕΥΔΩ
Ν/
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤ
ΗΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝ
ΤΑΙ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΔΕΙΚΤΕΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟ
Υ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟ
Σ

Διαχειριστ
ικός

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗ
ΣΗΣ
(ΓΓΠΣΔΔ)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΨΗΦ.
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

ΟΛΟΙ

Ανάπτυξη
διαδικασίας
παρακολούθηση
ς

Διαδικασία
παρακολούθηση
ς

12/25

Διαχειριστ
ικός

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗ
ΣΗΣ
(ΓΓΠΣΔΔ)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΨΗΦ.
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΑΠΔΠΧ

ΟΛΟΙ

Μελέτη,
κανονισμός και
σύστημα
εφαρμογής

Μελέτη,
κανονισμός και
σύστημα
εφαρμογής

12/23

Κανονιστικ
ός

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗ
ΣΗΣ
(ΓΓΠΣΔΔ)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΨΗΦ.
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

ΟΛΟΙ

Κανονιστικό
πλαίσιο

Κανονιστικό
πλαίσιο

12/24

Κανονιστικ
ός

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗ
ΣΗΣ
(ΓΓΠΣΔΔ)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΨΗΦ.
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

ΟΛΟΙ

Τεύχος
απαιτήσεων

Τεύχος
απαιτήσεων

12/25

Διαχειριστ
ικός

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗ
ΣΗΣ
(ΓΓΠΣΔΔ)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΨΗΦ.
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

ΟΛΟΙ

Εφαρμογή
συστήματος

Πλήθος
πιστοποιημένων
πλατφορμών

ΛΗΞΗ

06/25

239

ΕΝΔΕΧΟΜΕΝ
Α
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΤΑ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

RRP
FUNDI
NG

Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 2020

Α/
Α

ΥΙΟΘΕΤ
ΗΣΗ

ΔΡΑΣΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
(σε
μήνες)

ΕΝΑΡΞΗ

ΛΗΞΗ

ΤΡΟΠΟΣ
ΥΙΟΘΕΤΗΣ
ΗΣ
(νομοθετι
κός,
διαχειριστ
ικός κ.λπ.)

ΕΠΙΣΠΕΥΔΩ
Ν/
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤ
ΗΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΔΕΙΚΤΕΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟ
Υ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟ
Σ

ΕΝΔΕΧΟΜΕΝ
Α
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΤΑ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΟΛΟΙ

Ποσοτικοί στόχοι
δεσμευτικής και
μη δεσμευτικής
εφαρμογής,
εκπαιδευτικές
και ενημερωτικές
δράσεις,
ιστοσελίδα,
helpdesk, ενιαίες
τεχνικές
προδιαγραφές με
πράσινα
κριτήρια, μελέτη
εκτίμησης
κόστους κύκλου
ζωής, κεντρικοί
διαγωνισμοί με
πράσινα
κριτήρια, ετήσιες
αναφορές.

Οι δείκτες
μέτρησης που
αναφέρονται στο
Εθνικό Σχέδιο
Δράσης για τις
Πράσινες
Δημόσιες
Συμβάσεις.

Χρηματοδότ
ηση
ενημερωτικώ
ν δράσεων,
χρηματοδότη
ση πράσινων
δημοσίων
συμβάσεων.

ΟΛΟΙ

Επικαιροποίηση
υποδείγματος
διακήρυξης για
την «Κατασκευή
και λειτουργία
Μονάδας
επεξεργασίας
αστικών στερεών
αποβλήτων»

Υπόδειγμα
διακήρυξης και
παρακολούθηση
χρήσης (πλήθος
και αξία
συμβάσεων)

ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝ
ΤΑΙ

Γ1. «Βιώσιμες»,
«κυκλικές»,
«πράσινες»
συμβάσεις

40

41

ΝΑΙ

Υλοποίηση του
Εθνικού Σχεδίου
Δράσης για τις
Πράσινες Δημόσιες
Συμβάσεις (2021-2023)
καθώς και
αναθεώρηση /
επικαιροποίησή του

ΝΑΙ

Προώθηση των στόχων
του Εθνικού Σχεδίου
Διαχείρισης
Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.)
μέσω της ανάπτυξης
και της
επικαιροποίησης και
παρακολούθησης της
εφαρμογής
υποδείγματος
διακήρυξης για την
«Κατασκευή και
λειτουργία Μονάδας
επεξεργασίας αστικών
στερεών αποβλήτων»

συνεχές

02/21

Έγκριση
σχεδίου
δράσης

Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

12/25

12/25

Διαχειριστ
ικός /
Συντονιστι
κός

Διαχειριστ
ικός /
Συντονιστι
κός

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩ
Ν (ΓΓΕΠΚ),
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ
ΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ
ΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Υπουργείο Ανάπτυξης
(ΓΓΕΠΚ), Υπουργείο
Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, Υπουργείο
Υποδομών και
Μεταφορών,
Υπουργείο Υγείας,
Υπουργείο
Εσωτερικών,
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.,
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΥΔ ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ

240

RRP
FUNDI
NG

Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 2020

Α/
Α

42

43

ΥΙΟΘΕΤ
ΗΣΗ

ΔΡΑΣΗ

ΝΑΙ

Εκπόνηση
υποδείγματος
διακήρυξης για την
προώθηση των στόχων
του Εθνικού Σχεδίου
Διαχείρισης
Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.)
μέσω της εκπόνησης
πρότυπου τεύχους
διακήρυξης για την
κατασκευή και
λειτουργία
Εγκαταστάσεων
Επεξεργασίας Αστικών
Λυμάτων

ΝΑΙ

Εκπόνηση
υποδείγματος
διακήρυξης για έργα
ενεργειακής
αναβάθμισης
δημοσίων κτιρίων
μέσω Συμβάσεων
Ενεργειακής Απόδοσης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
(σε
μήνες)

24

24

ΕΝΑΡΞΗ

ΛΗΞΗ

ΤΡΟΠΟΣ
ΥΙΟΘΕΤΗΣ
ΗΣ
(νομοθετι
κός,
διαχειριστ
ικός κ.λπ.)

Διαχειριστ
ικός /
Συντονιστι
κός

Έγκριση
σχεδίου
δράσης

Διαχειριστ
ικός /
Συντονιστι
κός

Έγκριση
σχεδίου
δράσης

ΕΠΙΣΠΕΥΔΩ
Ν/
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤ
ΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ
ΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ
ΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝ
ΤΑΙ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΔΕΙΚΤΕΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟ
Υ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟ
Σ

ΟΛΟΙ

Εκπόνηση
πρότυπου
τεύχους
διακήρυξης για
την κατασκευή
και λειτουργία
Εγκαταστάσεων
Επεξεργασίας
Αστικών
Λυμάτων

Πρότυπο τεύχος
διακήρυξης

NSPA

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.,
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΥΔ ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ

ΟΛΟΙ

Εκπόνηση
υποδείγματος
διακήρυξης για
έργα ενεργειακής
αναβάθμισης
δημοσίων
κτιρίων μέσω
Συμβάσεων
Ενεργειακής
Απόδοσης

Πρότυπο τεύχος
διακήρυξης

NSPA

ΓΓΕ, ΓΓΕΤ, ΓΓΒ,
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣ
ΕΣ ΑΡΧΕΣ &
ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ
ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ
ΔΗΜΟΣΙΕΣ
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙ
ΑΣ

Σχέδιο δράσης

Σχέδιο δράσης

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.,
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΥΔ ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ

Γ2. Προώθηση της
επιχειρηματικότητας
μέσω των
δημοσίων συμβάσεων
καινοτομίας

44

ΝΑΙ

Εκπόνηση Εθνικού
Σχέδιου δράσης του
Κέντρου Αριστείας για
τις Δημόσιες
Συμβάσεις
Καινοτομίας.

10/21

Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

03/22

Διαχειριστ
ικός

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩ
Ν (ΓΓΕΠΚ)

241

ΕΝΔΕΧΟΜΕΝ
Α
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΤΑ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

RRP
FUNDI
NG

Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 2020

Α/
Α

45

46

ΥΙΟΘΕΤ
ΗΣΗ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΔΡΑΣΗ

Project THORAX:
Δημιουργία
Ολοκληρωμένου
(integrated)
Συστήματος νέας
γενιάς λήψης
αποφάσεων σε
πραγματικό χρόνο
(Real-Time Based
Decision Support
System) για ανάγκες
εθνικής ασφάλειας και
άμυνας
Γ3. Εκσυγχρονισμός
υποδομών
Βελτίωση
κοστολόγησης
δημοσίων έργων και
εργαλείων/μεθοδολογι
ών διαχείρισηςπαρακολούθησης
αυτών π.χ. χρήση
"Building Information
Modeling" (BIM)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
(σε
μήνες)

ΕΝΑΡΞΗ

36

Έγκριση
σχεδίου
δράσης

09/21

Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

ΛΗΞΗ

12/23

ΤΡΟΠΟΣ
ΥΙΟΘΕΤΗΣ
ΗΣ
(νομοθετι
κός,
διαχειριστ
ικός κ.λπ.)

ΕΠΙΣΠΕΥΔΩ
Ν/
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤ
ΗΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝ
ΤΑΙ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

Διαχειριστ
ικός

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩ
Ν (ΓΓΕΤ)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΓΓΕΤ),
ΑΜΥΝΑΣ, Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΡΜΟΔΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

ΟΛΟΙ

Έργο καινοτομίας

Διαχειριστ
ικός

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩ
Ν,
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ
ΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΟΛΟΙ

εργαλεία/μεθοδο
λογίες
κοστολόγησης
και διαχείρισηςπαρακολούθηση
ς

242

ΔΕΙΚΤΕΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟ
Υ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟ
Σ

εργαλεία/μεθοδο
λογίες
κοστολόγησης
και διαχείρισηςπαρακολούθηση
ς

ΕΝΔΕΧΟΜΕΝ
Α
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΤΑ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

RRP
FUNDI
NG

NAI

Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 2020

Α/
Α

47

ΥΙΟΘΕΤ
ΗΣΗ

ΔΡΑΣΗ

ΝΑΙ

Συνεργασία δημόσιου
και ιδιωτικού τομέα
για την παραγωγή
έργων και μελετών /
Μητρώο ελεγκτών
μηχανικών / ΜΗΤΕ

ΝΑΙ

Αντικατάσταση στόλου
αστικών λεωφορείων
με ηλεκτροκίνητα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
(σε
μήνες)

24

ΕΝΑΡΞΗ

ΛΗΞΗ

Έγκριση
σχεδίου
δράσης

Έγκριση
σχεδίου
δράσης

Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

12/25

ΤΡΟΠΟΣ
ΥΙΟΘΕΤΗΣ
ΗΣ
(νομοθετι
κός,
διαχειριστ
ικός κ.λπ.)

ΕΠΙΣΠΕΥΔΩ
Ν/
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤ
ΗΣ

Διαχειριστ
ικός

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩ
Ν

Διαχειριστ
ικός

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩ
Ν

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ,ΥΠΟΥΡΓΕΙ
Ο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

243

ΔΕΙΚΤΕΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟ
Υ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟ
Σ

ΕΝΔΕΧΟΜΕΝ
Α
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΤΑ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΟΛΟΙ

Μητρώο
ελεγκτών
μηχανικών /
ΜΗΤΕ

Μητρώο
ελεγκτών
μηχανικών /
ΜΗΤΕ

Η διαδικασία
ανάθεσης
της
σύμβασης
μπορεί να
χρειαστεί
αρκετό
χρόνο
δεδομένου
ότι δεν έχει
επιτευχθεί
ακόμα η
ωρίμανση
του έργου.
Ωστόσο,
αναμένεται
να
υπογραφεί
προσεχώς
σύμβαση με
Τεχνικό
Σύμβουλο
για το σκοπό
της
ωρίμανσης
του έργου.

ΟΛΟΙ

Συμβάσεις
αντικατάστασης
στόλου αστικών
λεωφορείων με
ηλεκτροκίνητα

Πλήθος
ηλεκτροκίνητων
λεωφορείων

ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝ
ΤΑΙ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

RRP
FUNDI
NG

Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 2020

Α/
Α

48

ΥΙΟΘΕΤ
ΗΣΗ

ΝΑΙ

ΔΡΑΣΗ

Προώθηση έργων
υποδομής για την
ανάπτυξη έξυπνων
πόλεων (Smart cities)
με έμφαση στην
προσβασιμότητα των
ΑμΕΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
(σε
μήνες)

ΕΝΑΡΞΗ

Έγκριση
σχεδίου
δράσης

ΛΗΞΗ

12/25

ΤΡΟΠΟΣ
ΥΙΟΘΕΤΗΣ
ΗΣ
(νομοθετι
κός,
διαχειριστ
ικός κ.λπ.)

Διαχειριστ
ικός

ΕΠΙΣΠΕΥΔΩ
Ν/
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤ
ΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩ
Ν

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Γ4. Προώθηση
στρατηγικών
ενδυνάμωσης για την
αναβάθμιση των ΜμΕ

Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

244

ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝ
ΤΑΙ

ΟΛΟΙ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

Συμβάσεις έργων
υποδομής για
την ανάπτυξη
έξυπνων πόλεων

ΔΕΙΚΤΕΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟ
Υ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟ
Σ

ΕΝΔΕΧΟΜΕΝ
Α
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΤΑ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Πλήθος
συμβάσεων
έργων υποδομής
για την ανάπτυξη
έξυπνων πόλεων

Κύριος
κίνδυνος
καθυστέρησ
ης/μη
υλοποίησης
της δράσης
θα μπορούσε
να είναι η
έλλειψη
χρηματοδότη
σης.
Προαπαιτού
μενη η
έκδοση της
απόφασης
της παρ. 3
του άρθρου
8 του ν.
4784/2021
(Α’40),
εφόσον τα
μέτρα που
προωθούν
έργα
υποδομής με
έμφαση στην
προσβασιμότ
ητα των
ΑμΕΑ
εντάσσονται
σε ΣΒΑΚ.

RRP
FUNDI
NG

Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 2020

Α/
Α

ΥΙΟΘΕΤ
ΗΣΗ

49

ΝΑΙ

50

ΝΑΙ

51

ΝΑΙ

ΔΡΑΣΗ

Εκπόνηση οδηγού για
τη διευκόλυνση της
πρόσβασης των ΜμΕ
στις Δημόσιες
Συμβάσεις.
Επιμορφωτικές
εκδηλώσεις σε
συνεργασία με τα
Εμπορικά, Βιοτεχνικά
και Επαγγελματικά
Επιμελητήρια.
Προώθηση της
δημιουργίας clusters
μέσω κινήτρων που
προέρχονται από τις
Δημόσιες Συμβάσεις.
Γ5. Οι δημόσιες
συμβάσεις ως
εργαλείο μόχλευσης
της οικονομίας (π.χ.
ΣΔΙΤ)
Προώθηση
κατευθυντηρίων
οδηγιών για τις ΣΔΙΤ
που έχουν εκπονηθεί
στα πλαίσια σχετικής
Ομάδας εργασίας της
Οικονομικής
Επιτροπής για την
Ευρώπη του ΟΗΕ
(UNECE/WP-PPP)
Διαμόρφωση πλαισίου
για τις αυτόκλητες
προτάσεις

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
(σε
μήνες)

ΕΝΑΡΞΗ

ΛΗΞΗ

ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝ
ΤΑΙ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΔΕΙΚΤΕΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟ
Υ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟ
Σ

Διαχειριστ
ικός

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩ
Ν (ΓΓΕΠΚ)

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, ΓΕΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ,
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ

ΜμΕ

Οδηγός για τη
διευκόλυνση της
πρόσβασης των
ΜμΕ Δημόσιες
Συμβάσεις.
Επιμορφωτικές
εκδηλώσεις Μνημόνια
συνεργασίας με
τα
σημαντικότερα
Επιμελητήρια.

Βελτίωση της
πρόσβασης των
ΜμΕ Δημόσιες
Συμβάσεις.
Δημιουργία
clusters.

ΕΠΙΣΠΕΥΔΩ
Ν/
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤ
ΗΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

24

06/22

24

Έγκριση
σχεδίου
δράσης

Διαχειριστ
ικός

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

ΟΛΟΙ

Κατευθυντήριες
οδηγίες
UNECE/WP-PPP

Κατευθυντήριες
οδηγίες
UNECE/WP-PPP

24

Έγκριση
σχεδίου
δράσης

Διαχειριστ
ικός /
Νομοθετικ
ός

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩ
Ν

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

ΟΛΟΙ

Σχέδιο
νομοθετικών
διατάξεων

Σχέδιο
νομοθετικών
διατάξεων

Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

06/24

ΤΡΟΠΟΣ
ΥΙΟΘΕΤΗΣ
ΗΣ
(νομοθετι
κός,
διαχειριστ
ικός κ.λπ.)
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FUNDI
NG

Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 2020

Α/
Α

52

ΥΙΟΘΕΤ
ΗΣΗ

ΔΡΑΣΗ

ΝΑΙ

Ανάπτυξη πρότυπου
τεύχους διακήρυξης
για την κατασκευή και
αναβάθμιση λιμένων
μέσω Συμβάσεων
Παραχώρησης /ΣΔΙΤ

53

54

55

ΝΑΙ

ΝΑΙ

"Πολιτεία
Καινοτομίας" ΧΡΩΠΕΙ
– ανάπτυξη
οικοσυστήματος
καινοτομίας και
επιχειρηματικότητας
Γ6. Αποδοτική χρήση
πόρων, επίτευξη
οικονομιών κλίμακας
και μείωση
δημοσιονομικού
κόστους
Ενδυνάμωση του
ρόλου των ΕΚΑΑ στις
κεντρικοποιημένες
αγορές και αύξηση της
συνεισφοράς τους
στην επίτευξη
οικονομιών κλίμακας,
μείωσης του
διοικητικού βάρους
των αναθετουσών
αρχών και
καθοδήγηση των
αναθετουσών αρχών
Ενεργοποίηση της
ΕΚΑΑ του Υπουργείου
Υποδομών και
Μεταφορών

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
(σε
μήνες)

8

ΕΝΑΡΞΗ

ΤΡΟΠΟΣ
ΥΙΟΘΕΤΗΣ
ΗΣ
(νομοθετι
κός,
διαχειριστ
ικός κ.λπ.)

ΕΠΙΣΠΕΥΔΩ
Ν/
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤ
ΗΣ

Διαχειριστ
ικός /
Κανονιστικ
ός

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩ
Ν (ΓΓΣΔΙΤ)

Διαχειριστ
ικός

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩ
Ν (ΓΓΕΚ)

12/25

Διαχειριστ
ικός /
Κανονιστικ
ός

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩ
Ν (ΓΓΕΠΚ),
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΥΓΕΙΑΣ
(ΕΚΑΠΥ)

12/25

Διαχειριστ
ικός /
Κανονιστικ
ός

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩ
Ν

ΛΗΞΗ

Έγκριση
σχεδίου
δράσης

Έγκριση
σχεδίου
δράσης

συνεχής

Έγκριση
σχεδίου
δράσης

συνεχής

Έγκριση
σχεδίου
δράσης

Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

12/25

ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝ
ΤΑΙ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΔΕΙΚΤΕΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟ
Υ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟ
Σ

ΟΛΟΙ

Πρότυπο τεύχους
διακήρυξης
θεματικής ΣΔΙΤ

Ένα πρότυπο
τεύχους
διακήρυξης
θεματικής ΣΔΙΤ

ΟΛΟΙ

Οικοσύστημα
καινοτομίας και
επιχειρηματικότη
τας

Οικοσύστημα
καινοτομίας και
επιχειρηματικότη
τας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΥΓΕΙΑΣ

ΟΛΟΙ

Κεντρικοποιημέν
ες αγορές.
Μείωση
διοικητικού
βάρους, παροχή
καθοδήγησης,
διεύρυνση της
επιρροής των
ΕΚΑΑ.

Πλήθος και όγκος
συμβάσεων
κεντρικοποιημέν
ων αγορών ανά
είδος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΟΛΟΙ

Ενεργοποίηση
ΕΚΑΑ

Συμβάσεις που
συνάπτονται από
την ΕΚΑΑ

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΛΟΙΠΑ
ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ
ΦΟΡΕΊΣ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ,
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
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Α/
Α

56

57

58

ΥΙΟΘΕΤ
ΗΣΗ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΔΡΑΣΗ

Δημιουργία και
λειτουργία
ιστοσελίδας κάθε
ΕΚΑΑ για την ενίσχυση
των υπηρεσιών που
προσφέρονται στις ΑΑ
και στους ΑΦ

Γ7. Συμβάσεις
κοινωνικής αναφοράς
Αποτίμηση της
εφαρμογής της
υποχρέωσης
πρόβλεψης
προσβασιμότητας στα
άτομα με αναπηρία
(ΑμΕΑ)
συμπεριλαμβανομένο
υ του σχετικού
κόστους
Υποστήριξη σύναψης
συμβάσεων
ανατιθέμενες κατά
αποκλειστικότητα σε
Προστατευόμενα
Παραγωγικά
Εργαστήρια/Κοινωνικο
ύς Συνεταιρισμούς
Περιορισμένης
Ευθύνης/Κοινωνικές
Συνεταιριστικές
Επιχειρήσεις Ένταξης
κ.λπ./ ΠΔ /
Μεταβατική διάταξη

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
(σε
μήνες)

συνεχής

ΕΝΑΡΞΗ

Έγκριση
σχεδίου
δράσης

01/23

Έγκριση
σχεδίου
δράσης

Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

ΤΡΟΠΟΣ
ΥΙΟΘΕΤΗΣ
ΗΣ
(νομοθετι
κός,
διαχειριστ
ικός κ.λπ.)

ΕΠΙΣΠΕΥΔΩ
Ν/
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤ
ΗΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΔΕΙΚΤΕΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟ
Υ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟ
Σ

ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝ
ΤΑΙ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

Διαχειριστ
ικός /
Κανονιστικ
ός

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩ
Ν (ΓΓΕΠΚ),
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΥΓΕΙΑΣ
(ΕΚΑΠΥ)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ),
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
(ΕΚΑΠΥ)

ΟΛΟΙ

Ιστοσελίδα με
νέαανακοινώσεις, με
ενημερωτικό
υλικό (οδηγούς
και εγκυκλίους),
με τους
κεντρικοποιημέν
ους
διαγωνισμούς
που
διενεργούνται,
με helpdesk κ.α

12/25

Διαχειριστ
ικός

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩ
Ν
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΟΛΟΙ

Μελέτη
αποτίμησης

Μία μελέτη

06/22

Διαχειριστ
ικός /
Νομοθετικ
ός (Κ.Υ.Α.)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩ
Ν
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ
ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ

Προεδρικό
Διάταγμα

Προεδρικό
Διάταγμα

ΛΗΞΗ

12/25
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Α/
Α

59

60

61

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
(σε
μήνες)

ΥΙΟΘΕΤ
ΗΣΗ

ΔΡΑΣΗ

ΝΑΙ

Παρακολούθηση
τήρησης υποχρεώσεων
κοινωνικού και
εργατικού δικαίου στις
δημόσιες συμβάσεις
με προγράμματα
επιθεωρήσεων
/ελέγχων από ΣΕΠΕ

Έγκριση
σχεδίου
δράσης

ΝΑΙ

Ολοκληρωμένο σχέδιο
ενσωμάτωσης
πολιτικών δημοσίων
συμβάσεων
κοινωνικής αναφοράς

Έγκριση
σχεδίου
δράσης

ΝΑΙ

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
ανάθεσης ΔΣΚΑ με
αρμοδιότητα μεταξύ
άλλων την εξειδίκευση
των κριτηρίων
ανάθεσης που
εμπεριέχουν
κοινωνικά
χαρακτηριστικά)
Δ1. Εποπτεία
συστήματος δημοσίων
συμβάσεων

ΕΝΑΡΞΗ

Έγκριση
σχεδίου
δράσης

Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

ΤΡΟΠΟΣ
ΥΙΟΘΕΤΗΣ
ΗΣ
(νομοθετι
κός,
διαχειριστ
ικός κ.λπ.)

ΕΠΙΣΠΕΥΔΩ
Ν/
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤ
ΗΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Διαχειριστ
ικός

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩ
Ν
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

06/23

06/23

ΛΗΞΗ

06/23

ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝ
ΤΑΙ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΔΕΙΚΤΕΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟ
Υ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟ
Σ

ΣΕΠΕ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ
ΕΙΔΟΥΣ

Προγραμματισμό
ς τακτικών /
έκτακτων
ελέγχων

Τήρηση
προγραμματισμο
ύ τακτικών /
έκτακτων
ελέγχων

Διαχειριστ
ικός

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩ
Ν
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ
ΕΙΔΟΥΣ

Σχέδια δράσεων

Πλήθος σχεδίων
δράσης

NSPA

Διαχειριστ
ικός /
Νομοθετικ
ός

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩ
Ν
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (σε
συνεργασία με
αρμόδιους φορείς)

ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ
ΕΙΔΟΥΣ

Δημιουργία
μηχανισμού

Ένας μηχανισμός
(ολοκλήρωση)

NSPA
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NG

Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 2020

Α/
Α

62

63

64

ΥΙΟΘΕΤ
ΗΣΗ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΔΡΑΣΗ

Στρατηγική
συνεργασία με Ε.
Επιτροπή για την
προώθηση των
ευρωπαϊκών
προτεραιοτήτων στον
τομέα των δημοσίων
συμβάσεων και την
εποπτεία εφαρμογής
τους
Θέση σε εφαρμογή της
μεθοδολογίας
αποτίμησης του
συστήματος δημοσίων
συμβάσεων με χρήση
δεικτών του 2ου
παραδοτέου
συνεργασίας
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. – Ο.Ο.Σ.Α.
– SRSS, στο πλαίσιο
των αρμοδιοτήτων της
Αρχής με βάση το
Ν.4013/2011 στο
πλαίσιο της
στρατηγικής
συνεργασίας με την ΕΕ
Δ2. Παρακολούθηση
της λειτουργίας του
συστήματος δημοσίων
συμβάσεων
Συνεργασία με τους
φορείς που εμπίπτουν
στο πεδίο εφαρμογής
της Κ.Υ.Α. 340 για την
παρακολούθηση των
δημοσίων συμβάσεων

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
(σε
μήνες)

ΕΝΑΡΞΗ

συνεχής

Έγκριση
σχεδίου
δράσης

ΛΗΞΗ

ΤΡΟΠΟΣ
ΥΙΟΘΕΤΗΣ
ΗΣ
(νομοθετι
κός,
διαχειριστ
ικός κ.λπ.)

12/25

Διαχειριστ
ικός /
Συντονιστι
κός

9

Έγκριση
σχεδίου
δράσης

Διαχειριστ
ικός

συνεχής

Έγκριση
σχεδίου
δράσης

Διαχειριστ
ικός

Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

12/25

ΕΠΙΣΠΕΥΔΩ
Ν/
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤ
ΗΣ

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.,
ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
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ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝ
ΤΑΙ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΔΕΙΚΤΕΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟ
Υ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟ
Σ

ΟΛΟΙ

Πλήθος
εφαρμοσμένων
ευρωπαϊκών
προτεραιοτήτων

Πλήθος
εφαρμοσμένων
ευρωπαϊκών
προτεραιοτήτων

ΟΛΟΙ

Μεθοδολογία
αποτίμησης
συστήματος
Δημοσίων
Συμβάσεων με
χρήση δεικτών

Μεθοδολογία
αποτίμησης
συστήματος
Δημοσίων
Συμβάσεων με
χρήση δεικτών

ΟΛΟΙ

Σύστημα
παρακολούθηση
ς δημοσίων
συμβάσεων

Σύστημα
παρακολούθηση
ς δημοσίων
συμβάσεων

ΕΝΔΕΧΟΜΕΝ
Α
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΤΑ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

RRP
FUNDI
NG

Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 2020

Α/
Α

ΥΙΟΘΕΤ
ΗΣΗ

65

ΝΑΙ

66

ΝΑΙ

67

ΝΑΙ

68

ΝΑΙ

69

ΝΑΙ

ΔΡΑΣΗ

Εφαρμογή
μεθοδολογίας
παρακολούθησης και
αξιολόγησης ΑΑ / ΑΦ
για τις στρατηγικές
δημόσιες συμβάσεις :
πράσινες, κοινωνικές,
καινοτόμες
Δ3. Ενίσχυση της
διαφάνειας μέσω των
ελεγκτικών
διαδικασιών στις
δημόσιες συμβάσεις
Ανάπτυξη εργαλείων
εκτίμησης κινδύνου
για τον εντοπισμό και
την αντιμετώπιση
απειλών για την
εύρυθμη λειτουργία
του συστήματος
δημοσίων συμβάσεων
Κατάρτιση και
δημοσιοποίηση των
στρατηγικών
διαχείρισης κινδύνου
Σύνταξη προτύπων
ελέγχου

Σύνταξη προτύπων
ακεραιότητας και
κωδίκων δεοντολογίας
των ελεγκτικών
οργάνων

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
(σε
μήνες)

ΕΝΑΡΞΗ

συνεχής

Έγκριση
σχεδίου
δράσης

30

Έγκριση
σχεδίου
δράσης

36

Έγκριση
σχεδίου
δράσης

24

Έγκριση
σχεδίου
δράσης

24

Έγκριση
σχεδίου
δράσης

Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

ΛΗΞΗ

12/25

ΤΡΟΠΟΣ
ΥΙΟΘΕΤΗΣ
ΗΣ
(νομοθετι
κός,
διαχειριστ
ικός κ.λπ.)

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝ
ΤΑΙ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΔΕΙΚΤΕΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟ
Υ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟ
Σ

Αναφορά
επιδόσεων
ΑΑ/ΑΦ στις
στρατηγικές
δημόσιες
συμβάσεις

Διαχειριστ
ικός

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.,
ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΟΛΟΙ

Αναφορά
επιδόσεων
ΑΑ/ΑΦ στις
στρατηγικές
δημόσιες
συμβάσεις

Διαχειριστ
ικός /
Συντονιστι
κός

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΕΔΕΛ,
ΕΣΕΛ), Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ
ΟΡΓΑΝΑ

Πλήθος
εργαλείων
εκτίμησης
κινδύνου

Μέτρηση
αποτελεσματικότ
ητας των
εργαλείων

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΕΔΕΛ,
ΕΣΕΛ), Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ
ΟΡΓΑΝΑ

Πλήθος μέσων
και τρόπων
δημοσιοποίησης

Πλήθος μέσων
και τρόπων
δημοσιοποίησης

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΕΔΕΛ,
ΕΣΕΛ), Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ
ΟΡΓΑΝΑ

Μία μελέτη

Μία μελέτη

ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ
ΟΡΓΑΝΑ

Πρότυπο Κώδικα
Δεοντολογίας ή
Οδηγός για την
Κατάρτιση
Κωδίκων
Δεοντολογίας
των Ελεγκτικών
Οργάνων.

Έκδοση
Προτύπου
Κώδικα
Δεοντολογίας ή
Οδηγός για την
Κατάρτιση
Κωδίκων
Δεοντολογίας
των Ελεγκτικών
Οργάνων.

Διαχειριστ
ικός /
Συντονιστι
κός
Διαχειριστ
ικός /
Συντονιστι
κός

05/22

ΕΠΙΣΠΕΥΔΩ
Ν/
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤ
ΗΣ

Διαχειριστ
ικός /
Συντονιστι
κός

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
, ΕΑΔ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΕΔΕΛ,
ΕΣΕΛ), Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.,
ΕΑΔ
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ΕΝΔΕΧΟΜΕΝ
Α
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΤΑ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

RRP
FUNDI
NG

Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 2020

Α/
Α

70

71

72

73

ΥΙΟΘΕΤ
ΗΣΗ

ΔΡΑΣΗ

ΝΑΙ

Ανάπτυξη
ηλεκτρονικής
πλατφόρμας για τις
ελεγκτικές
αρμοδιότητες της
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και
διασύνδεση αυτής με
άλλα πληροφοριακά
συστήματα

ΝΑΙ

Σύστημα διενέργειας
ελέγχων σε
εξειδικευμένους
τομείς δημοσίων
συμβάσεων με
αξιολόγηση κριτηρίων

ΝΑΙ

Διενέργεια ελέγχων σε
εξειδικευμένους
τομείς δημοσίων
συμβάσεων με βάση
το σύστημα
αξιολόγησης κινδύνων
(τακτικοί και έκτακτοι)

ΝΑΙ

Δ4.
Επαγγελματοποίηση
του τομέα των
δημοσίων συμβάσεων
Ανάπτυξη σχεδίου
δράσης για την
αρχιτεκτονική και
πολιτική της
επαγγελματοποίησης
του τομέα δημοσίων
συμβάσεων σε
ευθυγράμμιση με την
σύσταση της ΕΕ τόσο
για τις ΑΑ/ΑΦ όσο και
για τους οικονομικούς
φορείς

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
(σε
μήνες)

ΕΝΑΡΞΗ

36

Έγκριση
σχεδίου
δράσης

30

Έγκριση
σχεδίου
δράσης

από το
τέλος
της
δράσης
84

15

ΛΗΞΗ

Έγκριση
σχεδίου
δράσης

Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

12/25

ΤΡΟΠΟΣ
ΥΙΟΘΕΤΗΣ
ΗΣ
(νομοθετι
κός,
διαχειριστ
ικός κ.λπ.)

ΕΠΙΣΠΕΥΔΩ
Ν/
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤ
ΗΣ

Διαχειριστ
ικός /
Συντονιστι
κός

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝ
ΤΑΙ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΔΕΙΚΤΕΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟ
Υ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟ
Σ

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.,
ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ
ΟΡΓΑΝΑ

Ηλεκτρονική
Πλατφόρμα

Ηλεκτρονική
Πλατφόρμα

Κριτήρια για
διενέργεια
ελέγχων

Αριθμός ελέγχων
/έτος

Κατάρτιση
προγράμματος
ελέγχου

Αριθμός ελέγχων
/έτος

Σχέδιο δράσης

Σχέδιο δράσης

Διαχειριστ
ικός

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΕΔΕΛ,
ΕΣΕΛ), Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

Διαχειριστ
ικός

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΕΔΕΛ,
ΕΣΕΛ), Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

Διαχειριστ
ικός /
Συντονιστι
κός

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩ
Ν,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩ
Ν,
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.,
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΥΓΕΙΑΣ,
ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ,
ΕΚΔΔΑ, ΕΑΔ

251

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣ
ΕΣ
ΑΡΧΕΣ/ΟΙΚΟ
ΝΟΜΙΚΟΙ
ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠ
ΟΙΟΥΝΤΑΙ
ΣΤΟ ΕΙΔΟΣ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣ
ΕΣ
ΑΡΧΕΣ/ΟΙΚΟ
ΝΟΜΙΚΟΙ
ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠ
ΟΙΟΥΝΤΑΙ
ΣΤΟ ΕΙΔΟΣ

ΟΛΟΙ

ΕΝΔΕΧΟΜΕΝ
Α
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΤΑ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

RRP
FUNDI
NG

NAI

Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 2020

Α/
Α

74

ΥΙΟΘΕΤ
ΗΣΗ

ΔΡΑΣΗ

ΝΑΙ

Εφαρμογή σχεδίου
δράσης για την
αρχιτεκτονική και
πολιτική της
επαγγελματοποίησης
του τομέα δημοσίων
συμβάσεων σε
ευθυγράμμιση με την
σύσταση της ΕΕ τόσο
για τις ΑΑ/ΑΦ όσο και
για τους οικονομικούς
φορείς

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
(σε
μήνες)

ΕΝΑΡΞΗ

Έγκριση
σχεδίου
δράσης
επαγγελ
ματοποί
ησης

Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

ΛΗΞΗ

12/25

ΤΡΟΠΟΣ
ΥΙΟΘΕΤΗΣ
ΗΣ
(νομοθετι
κός,
διαχειριστ
ικός κ.λπ.)

ΕΠΙΣΠΕΥΔΩ
Ν/
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤ
ΗΣ

Διαχειριστ
ικός /
Συντονιστι
κός

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩ
Ν,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩ
Ν
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝ
ΤΑΙ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΔΕΙΚΤΕΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟ
Υ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟ
Σ

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.,
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΥΓΕΙΑΣ,
ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ,
ΕΚΔΔΑ, ΕΑΔ

ΟΛΟΙ

Πλήθος δράσεων
προς υλοποίηση

Πλήθος
υλοποιημένων
δράσεων

252

ΕΝΔΕΧΟΜΕΝ
Α
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΤΑ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

RRP
FUNDI
NG

NAI
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
Πίνακας Παρακολούθησης Νομοθεσίας Δημοσίων Συμβάσεων για το έτος 2020
(Πηγή : Εθνική Βάση Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων)
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ΕΙΔΟΣ

Α/Α

ΗΜ/ΝΙΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΠΡΑΞΗΣ

1
23/12/2020 ΝΟΜΟΣ

4764

21/12/2020 ΝΟΜΟΣ

4763

13/12/2020 ΝΟΜΟΣ

4761

11/12/2020 ΝΟΜΟΣ

4760

9/12/2020

ΝΟΜΟΣ

4759

26/11/2020 ΝΟΜΟΣ

4756

18/11/2020 ΝΟΜΟΣ

4753

2

3

4

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΕΞΟΥΣΙΟ
ΔΟΤΙΚΗ
ΦΕΚ ή ΕΕΕΕ
ΘΕΜΑ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΤΑΞΗ
ή ΑΔΑ
Ν.4412

Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, Α/256
την επιτάχυνση της απονομής
των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους
Oργανισμούς Tοπικής Aυτοδιοίκησης και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις.
Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης,
Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της
Α/254
Οδηγίας (ΕΕ)
2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με
τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης
των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της
Ελληνικής Δημοκρατίας
και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το
Ελληνογερμανικό
Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις.
Αναδιοργάνωση του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων και
μετονομασία του
σε Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, προβολή της
πολιτιστικής κληρονομιάς στο εξωτερικό, ρυθμίσεις για το Ιστορικό
Μουσείο Κρήτης και το μουσείο «Φοίβος Ανωγειανάκης» και άλλες διατάξεις.
Ρυθμίσεις σωφρονιστικής νομοθεσίας, διατάξεις
για το Ταμείο Προνοίας Απασχολουμένων στα
Σώματα Ασφαλείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη και
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
4412/2016

6

7

Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων,
κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των
ανέργων
Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ)
2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου
2019 για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους
επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης (L 186),
ρυθμίσεις για τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, την Επιτροπή
Ανταγωνισμού, τη λειτουργία της αγοράς και λοιπές διατάξεις

Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

Άρθρο 26,27, 28, 29, 30, 31, 33,53, 59, 60, 72, 94, 97, 98, 105, 123,124, 127, 129, 136, 137,
144 ,148, 153, 183, 185

Άρθρο 117 Έκδοση διδακτικών βιβλίων του τομέα ναυτιλιακών επαγγελμάτων
Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ευγενίδου, Άρθρο 160
Ζητήματα έκτακτης προμήθειας μέσων ατομικής υγιεινής ή συλλογικής προστασίας Τροποποίηση του άρθρου 12 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄
55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76) / Άρθρο 161 Παράταση
ισχύος ρυθμίσεων αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την
αντιμετώπιση της διασποράς και των συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19 (παρατάσεις
άρθρων: 12ο Π.Ν.Π. 11.03.2020, 65ο Π.Ν.Π. 20.03.2020, 14ο Π.Ν.Π. 13.04.2020, 36ου και
37ου Π.Ν.Π. 01.05.2020
Άρθρα 3, 4, 5, 10 και 18 (παραπομπές στο ν. 4412/2016) / Άρθρο 55 Συμβάσεις
μεταφοράς, συσκευασίας και ασφάλισης ανακτηθέντων πολιτιστικών αγαθών - Προσθήκη
του άρθρου 15 στον ν. 3658/2008 / Άρθρο 71 Ενταλματοποίηση και καταβολή
δεδουλευμένων εφημεριών και αποζημίωση δαπανών από εξετάσεις βιολογικού υλικού
(νομιμοποίηση δαπανών) / Άρθρο 74 Εθνική Εκστρατεία Εμβολιασμού κατά του
κορωνοϊού COVID-19

Α/248

Α/247

Άρθρο 42 Ρυθμίσεις συμβάσεων προμήθειας ειδών αρτοτροφοδοσίας αρμοδιότητας
Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής
Άρθρο 66 Πιστοποιητικό Πληρότητας και Βεβαίωση Μηχανικού - Αντικατάσταση της παρ.
2 του άρθρου 59 του ν. 4495/2017 / Άρθρο 164 Ρυθμίσεις θεμάτων Ρυθμιστικής Αρχής
Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων
Προέλευσης (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.) και Διαχειριστή Εθνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής
Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.)

5
Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες
διατάξεις.

ΑΡΘΡΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

Α/245

A/235

Άρθρο 77 Διαδικασία ορισμού σχολικών μονάδων για το πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα»

Α/227

Άρθρο 29 (Παράταση προθεσµιών δηµοσίων συµβάσεων), Άρθρο 48 (Ζητήµατα δηµοσίων
συµβάσεων για κάλυψη εκτάκτων αναγκών σε εξοπλισµό νοσηλείας και παροχή
υπηρεσιών) και Άρθρο 63 (Εκτέλεση έργων αποκατάστασης πληγεισών περιοχών
Περιφέρειας Θεσσαλίας από τον µεσογειακό κυκλώνα «Ιανός»)
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ΕΙΔΟΣ

Α/Α

ΗΜ/ΝΙΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΠΡΑΞΗΣ

8
6/11/2020

ΝΟΜΟΣ

4745

27/10/2020 ΝΟΜΟΣ

4738

22/10/2020 ΝΟΜΟΣ

4737

20/10/2020 ΝΟΜΟΣ

4736

12/10/2020 ΝΟΜΟΣ

4735

29/09/2020 ΝΟΜΟΣ

4728

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ
Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης
εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010, σύμφωνα με τις επιταγές της παρ. 1 του άρθρου 6 της
Ε.Σ.Δ.Α., ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και άλλες διατάξεις.

ΕΞΟΥΣΙΟ
ΔΟΤΙΚΗ
ΦΕΚ ή ΕΕΕΕ
ΘΕΜΑ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΤΑΞΗ
ή ΑΔΑ
Ν.4412

Άρθρο 74 [Διατάξεις για αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 από τους Οργανισμούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)] παρ. 5

Α/214

9

10

11

12

13

14
23/09/2020 ΝΟΜΟΣ

Κύρωση της από 24.9.2020 τροποποίησης της από 26.7.2018 Σύμβασης Δωρεάς
μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία
«Κοινωφελές Ίδρυμα “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ” (ALEXANDER S. ONASSIS PUBLIC
BENEFIT FOUNDATION)», που εδρεύει στο VADUZ του LIECHTENSTEIN, και του
Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου (Ν.Π.Ι.Δ.), επείγουσες ρυθμίσεις για την
αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες
διατάξεις.
Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων
ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον και λοιπές διατάξεις

Άρθρο 267 (Αποκλεισμός οικονομικών φορέων από διαδικασία ανάθεσης δημόσιας
σύμβασης λόγω αθέτησης φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων - Τροποποίηση
της παρ. 2 και προσθήκη παρ. 2Α στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016), Άρθρο 280 παρ. 5
(Δαπάνες λειτουργίας - Ειδικές διατάξεις), Άρθρο 286 (Παράταση δυνατότητας μίσθωσης
τουριστικών καταλυμάτων του άρθρου 135 του ν. 4692/2020)

Α/207

Α/204

Άρθρο δέκατο Νομιμοποίηση δαπανών Κέντρων Υγείας, Άρθρο δέκατο ένατο Ρυθμίσεις
για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19, Άρθρο τριακοστό
δεύτερο Δωρεά για την ολοκλήρωση του έργου κατασκευής ΜΕΘ

Α/200

Άρθρο 5 Περιορισμοί της διάθεσης στην αγορά (άρθρο 5 της Οδηγίας(ΕΕ) 2019/904)

Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων
στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας
Α/197
Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα
του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την
εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 40 (Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής ΟΤΑ α΄ βαθμού), Άρθρο 41 (Ωρίμανση έργων), Άρθρο 59 (Ρύθμιση
θεμάτων της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος και των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων)
παρ. 2,
Άρθρο 14 (Κατεπείγουσες διατάξεις για την ενημέρωση του κοινού για θέματα
προστασίας της δημόσιας υγείας), Άρθρο 17 (Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση έκτακτων
αναγκών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη - Τροποποίηση του άρθρου 116 του ν.
4674/2020), Άρθρο 18 (Παράταση ισχύος ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση έκτακτων
αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19)
Άρθρα 5 παρ. 4, 59 παρ.4, 76, 77 (ΚΗΜΔΗΣ), 98 (Ρυθμίσεις για την «Κοινωνία της
Πληροφορίας Α.Ε.»), 108 παρ. 14 (καταργείται το άρθρο τριακοστό όγδοο της από
13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1
του ν. 4690/2020). , 119 παρ.7, 234 (ΜΟΔ)

Επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών από
Α/186
την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός», περαιτέρω μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.

4727

Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
Α/184
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες
διατάξεις.

4726

Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων,
διακρινόμενοι συνοδοί αθλητών ΑμεΑ, σύσταση Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής
Ακεραιότητας, Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.), Ελληνική Παραολυμπιακή
Επιτροπή (Ε.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις.

15
18/09/2020 ΝΟΜΟΣ

Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις.

Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

ΑΡΘΡΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

Άρθρο 26: Σύναψη ειδικών προγραμματικών συμβάσεων αθλητικής ανάπτυξης από
ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία - Τροποποίηση του άρθρου 42 του ν. 4277/2014

Α/181
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ΕΙΔΟΣ

Α/Α

ΗΜ/ΝΙΑ
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ΠΡΑΞΗΣ

16
15/09/2020 ΝΟΜΟΣ

4722

1/08/2020

ΝΟΜΟΣ

4715

31/07/2020 ΝΟΜΟΣ

4714

29/07/2020 ΝΟΜΟΣ

4713

29/07/2020 ΝΟΜΟΣ

4711

29/07/2020 ΝΟΜΟΣ

4712

23/07/2020 ΝΟΜΟΣ
21/07/2020 ΝΟΜΟΣ

17

18

19
20

21

22
23

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΚΥΡΩΣΗ: Α) ΤΗΣ ΑΠΟ 10.8.2020 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19,
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ» (A΄ 157) ΚΑΙ Β) ΤΗΣ ΑΠΟ 22.8.2020 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ
ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ
ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ
ΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΩΝ ΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ
ΤΗΣ 8ΗΣ ΚΑΙ 9ΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020» (Α΄ 161) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 ΚΑΙ
ΑΛΛΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ.
Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας Ίδρυση και καταστατικό του Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία
Α.Ε. (Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.), άλλες επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου
Υγείας και άλλες διατάξεις.
Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της
ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ)
2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ)
2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων
δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες
διατάξεις.
Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες διατάξεις
αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Απλούστευση πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες διατάξεις.

ΕΞΟΥΣΙΟ
ΔΟΤΙΚΗ
ΦΕΚ ή ΕΕΕΕ
ΘΕΜΑ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΤΑΞΗ
ή ΑΔΑ
Ν.4412

ΑΡΘΡΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

άρθρ. 1 (5, 10 και 11 άρθρο), 2 (1, 3 και 4 άρθρο), Άρθρο 57 -(Μηχανισμός
παρακολούθησης αποθεμάτων ΜΑΠ και έκτακτη διαδικασία διασφάλισης επαρκούς
αποθέματος για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας), Άρθρο 58 (Παράταση ισχύος
έκτακτων μέτρων για το προσωπικό των αερολιμένων της Χώρας και της Υπηρεσίας
Πολιτικής Αεροπορίας και για την εξασφάλιση της επάρκειας μέσων ατομικής προστασίας
και προσωπικής υγιεινής, παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης
κτιρίων, προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής για την εξ αποστάσεως εργασία) Άρθρο
61 (Παράταση ισχύος ρυθμίσεων και προθεσμιών για την αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19) και άρθρο 77 (Ρυθμίσεις για την ανάθεση
προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών από την Εθνική Σχολή Δικαστικών
Λειτουργών)

A/177

Άρθρο 15: Προγραμματικές συμβάσεις και μνημόνια συνεργασίας, Άρθρο 24: Παράταση
ισχύος ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID19

Α/149

Α/148

Άρθρο 105 Συμβάσεις προμήθειας ειδών αρτοτροφοδοσίας, Άρθρο 132 Ρύθμιση για τη
σύναψη προγραμματικών συμβάσεων ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού

Α/147

Άρθρο 33: Μεταφορά μαθητών κατά το σχολικό έτος 2020 - 2021

Α/145

6: Ρυθμίσεις Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ)

Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, ρύθμιση της οικονομικής
Α/146
δραστηριότητας, αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, πρόστιμα για τη
διακίνηση και εμπορία απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων, ρύθμιση
θεμάτων για τη βιομηχανία, τις ιδιωτικές επενδύσεις, τις συμπράξεις δημοσίου και
ιδιωτικού τομέα, την έρευνα, την καινοτομία και το Οικονομικό Επιμελητήριο
Ελλάδος και λοιπές διατάξεις.

Άρθρο 43 παρ. 5, Άρθρο 60 (Καταχώριση πράξεων και στοιχείων δημοσίων συμβάσεων
στο ΚΗΜΔΗΣ), Άρθρο 63 παρ. 6 (Τροποποιήσεις του ν. 4314/2014 (Α΄265) για θέματα
δημοσιονομικών διορθώσεων, κρατικών ενισχύσεων, πληρωμών, επαληθεύσεων και
διασύνδεσης πληροφοριακών συστημάτων), Άρθρο 74 (Ο θεσμός του ανεξάρτητου
μηχανικού), Άρθρο 76 (Νομοτεχνική προσαρμογή ως προς απαγορεύσεις, όρους και
προϋποθέσεις συμμετοχής σε δημόσιες συμβάσεις)

4710

Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις

Α/142

Άρθρα 16 και Μέρος Γ' (άρθρα 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39)

4708

Κέντρο Πολιτισμού και Δημιουργίας ΑΚΡΟΠΟΛ και λοιπές διατάξεις.

Α/140

Άρθρο 7 παρ. 4 (Στελέχωση - ζητήματα προσωπικού) - Άρθρο 27 (Παράταση συμβάσεων
υπηρεσιών αρχειοθέτησης και διαχείρισης αρχείου του ΕΟΠΥΥ)
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Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 2020

ΕΙΔΟΣ

Α/Α

ΗΜ/ΝΙΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΠΡΑΞΗΣ

ΑΡΘΡΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

17/07/2020 ΝΟΜΟΣ

4706

Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου,
ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού
A/136
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ)
2017/1131 και άλλες διατάξεις

Άρθρο 88 (Συμπληρωματικές ρυθμίσεις για τη λειτουργία της Επιτροπής «Ελλάδα 2021»
Τροποποίηση του άρθρου 34 του ν. 4647/2019), παρ. 1

14/07/2020 ΝΟΜΟΣ

4704

Επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, ενίσχυση
της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις

19 και 27 (παρ. 3 και 9)

30/06/2020 ΝΟΜΟΣ

4701

Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα
A/128
και άλλες διατάξεις.

39 - 40

29/06/2020 ΝΟΜΟΣ

4700

Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό
πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το
Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης
και άλλες διατάξεις.

A/127

Άρθρο 333 "Προαπόδειξη", ΚΕΦΑΛΑΙΟ 53 "ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ":
Άρθρα 324 - 327, Άρθρο 380 "Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών"

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν.
4601/2019 (Α΄ 44).

B/2425

ΟΧΙ

ΆΡΘΡΟ 6

Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των
Δημοσίων Συμβάσεων.

B/2425

ΟΧΙ

ΆΡΘΡΑ 2 ΚΑΙ 4

24

25

26

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΕΞΟΥΣΙΟ
ΔΟΤΙΚΗ
ΦΕΚ ή ΕΕΕΕ
ΘΕΜΑ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΤΑΞΗ
ή ΑΔΑ
Ν.4412

27

28
18/06/2020 Κ.Υ.Α.
29
18/06/2020 Κ.Υ.Α.

οικ.
60967 ΕΞ
2020
οικ.
60970 ΕΞ
2020

30

Α/133

ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 21.5.2020 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ 3.6.2019 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ V ΤΗΣ ΑΠΟ 6.9.2018 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΜΕΤΑΞΥ A/116
ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ» ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ
ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΚΥΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4564/2018 (Α΄ 170) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

17/06/2020 ΝΟΜΟΣ

4693

12/06/2020 ΝΟΜΟΣ

4692

Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις.

9/06/2020

ΝΟΜΟΣ

4691

Ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για
A/108
την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα και άλλες διατάξεις.

6/06/2020

ΥΑ

31

32

33

Ορισμός των Υγειονομικών Περιφερειών (Υ.ΠΕ.), ως Κεντρικών Αρχών Αγορών
(Κ.Α.Α.), βάσει της παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016, για την παροχή
Γ2γ/3260
κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών και ειδικότερα για την προμήθεια
2
Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (Μέτρων Ατομικής Προστασίας), για την κάλυψη
αναγκών των φορέων αρμοδιότητάς τους.

Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

A/111

άρθρο 13

Άρθρο 92 παρ. 1
(Ασφαλιστική κάλυψη
αλλοδαπών φοιτητών):
έχει αναφορά στο ν.
4412/2016

Άρθρο 135 (Μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων για την κάλυψη αναγκών δημόσιας
υγείας)

Αρθρο 33 παρ.3

B/2199

ΝΑΙ
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41 παρ. 2

Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 2020

ΕΙΔΟΣ

Α/Α

ΗΜ/ΝΙΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΠΡΑΞΗΣ

34
2/06/2020

35

ΥΑ

30/05/2020 ΝΟΜΟΣ

36
28/05/2020 Κ.Υ.Α.

37
27/05/2020 ΝΟΜΟΣ

38
25/05/2020 ΥΑ
39
12/05/2020 ΝΟΜΟΣ

53717

4690

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΕΞΟΥΣΙΟ
ΔΟΤΙΚΗ
ΦΕΚ ή ΕΕΕΕ
ΘΕΜΑ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΤΑΞΗ
ή ΑΔΑ
Ν.4412

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 41075/16-04-2018 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας
και Ανάπτυξης “Συμφωνίες - πλαίσιο έτους 2018 που συνάπτονται από την Εθνική B/2097
Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1 β) του άρθρου 41 του ν. 4412/2016” (Β΄ 1419)
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ’ αρ. 65201/18-06-2018 (Β΄ 2628) και
18534/ 12-02-2019 (Β΄ 674) υπουργικές αποφάσεις.
Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των
συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω
μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική
κανονικότητα» (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις.

Κανόνες τήρησης αποστάσεων στα δικαστήρια και τις εισαγγελίες της χώρας και
Δ1α/ΓΠ.οι επιβολή του μέτρου της εν μέρει προσωρινής αναστολής των δικών ενώπιον των
κ. 33202 ποινικών δικαστηρίων από 1.6.2020 έως και 21.6.2020, για προληπτικούς λόγους
δημόσιας υγείας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2016/800, 2017/1371,
2017/541, 2016/1919, 2014/57/ΕΕ, κύρωση του Μνημονίου Διοικητικής
4689
Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δημοκρατίας και
του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως της Κυπριακής Δημοκρατίας,
τροποποιήσεις του ν. 3663/2008 (Α’99) προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ)
2018/1727 και άλλες διατάξεις.
49341 - Συγκρότηση και ορισμός μελών γνωμοδοτικής επιτροπής επί της επάρκειας των
19/05/20 ληφθέντων επανορθωτικών μέτρων οικονομικών φορέων προς απόδειξη της
20
αξιοπιστίας τους.
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ
ΝΟΜΩΝ 4636/2019 (Α ' 169), 4375/2016 (Α ' 51), 4251/2014 (Α ' 80) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ
4686
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

A/104

B/2033

αρθ. 41 παρ. 1β
ν.4412/2016

ΝΑΙ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΟΥ
180 του ν. 4412/2016

Κ.Υ.Α. ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΑΡΘΡΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

41 παρ. 1

άρθρα 1, 2 9, 11, 12, 13, 24, 31, 38, 43 και 66

ΟΧΙ

36 παρ. 1 περ. iv (αποκλεισμός νομικού προσώπου) "Ευθύνη νομικού προσώπου (άρθρα
17 και 18 Οδηγίας)"

A/103

Υ.Ο.Δ.Δ./38
5

ΝΑΙ

A/96

73 παρ. 9

Άρθρα 57 και 60

40
7/05/2020

ΝΟΜΟΣ

4685

41

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 2018/844 ΚΑΙ 2019/692 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.
Σύσταση και συγκρότηση Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για τη σύνταξη
προσχεδίου νόμου για την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού
πλαισίου που διέπει τις Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών αγαθών και
υπηρεσιών

4/05/2020

ΥΑ

40597

3/05/2020

ΠΡΑΞΕΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πράξη 11
Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Κυβερνητικής Επιτροπής Δημοσίων
της
Συμβάσεων.
29.4.2020

42

Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

Άρθρο 7 παρ. 7, άρθρο 8, άρθρο 27 παρ. 5 περ. θ, παρ. 6 περ. β, δ, ι, , παρ. 7, άρθρο 31
παρ. 3 περ. στ, άρθρο 37 Προγραμματικές Συμβάσεις, άρθρο 38-40, άρθρο 43 παρ. 6 & 7,
άρθρο 53 παρ. 4, άρθρο 81 παρ. 2, άρθρο 85 παρ. 1 περ. β και παρ. 5, άρθρο 93 παρ. 3
Προγραμματικές Συμβάσεις, άρθρο 111 παρ. 3 , άρθρο 112 παρ. 4 και 5

A/92

B/1686

ΟΧΙ

A/91
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ΕΙΔΟΣ

Α/Α

ΗΜ/ΝΙΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΠΡΑΞΗΣ

43
1/05/2020

ΠΡΑΞΗ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
(Π.Ν.Π.)

44
25/04/2020 ΝΟΜΟΣ
45
13/04/2020

4684

ΠΡΑΞΗ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
(Π.Ν.Π.)

46

47

10/04/2020 ΝΟΜΟΣ

4683

3/04/2020

4682

ΝΟΜΟΣ

48
31/03/2020 ΥΑ

49
30/03/2020

085/ΑΣ
1724

ΠΡΑΞΗ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
(Π.Ν.Π.)
124

ΑΡΘΡΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και
οικονομική κανονικότητα'

A/90

26, 29, 37, 38

Κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 75) και άλλες
διατάξεις.

A/86

Άρθρ.1 (15, 26, 34, 40, 43, 44, 45, 50, 55, 62 και 65)

Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.

A/84

6η Π.Ν.Π. για κορωνοϊό

22ο, 25ο, 27ο, 28ο, 32ο, 41ο, 62ο, 63ο και 69ο

Κύρωση της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των
A/83
συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της
κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας
της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68) και άλλες διατάξεις.
Κύρωση α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. "Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και
A/76
περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού" (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π.
"Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του" (Α΄ 55) και γ)
της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. "Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19" (Α΄ 64)».

Αναβολή, αναστολή, παράταση προθεσμιών σε διαγωνιστικές διαδικασίες, για το
χρονικό διάστημα από 31.03.2020 έως 11.05.2020, προς περιορισμό διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19.

Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις.

50
28/03/2020 Κ.Υ.Α.

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΕΞΟΥΣΙΟ
ΔΟΤΙΚΗ
ΦΕΚ ή ΕΕΕΕ
ΘΕΜΑ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΤΑΞΗ
ή ΑΔΑ
Ν.4412

B/1112

A/75

Επιβολή του μέτρου της προσωρινής, μερικής αναστολής λειτουργίας της
Κεντρικής Υπηρεσίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και του περιορισμού B/1080
λειτουργίας των υπηρεσιακών μονάδων αυτού έως και 10-04-2020 για την
αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19
και της ανάγκης περιορισμού της μετάδοσής του.

Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

1 (άρθρα δέκατο τέταρτο, τριακοστό τέταρτο, τριακοστό πέμπτο, τριακοστό έβδομο,
τεσσαρακοστό τέταρτο, πεντηκοστό πρώτο, πεντηκοστό ένατο, εξηκοστό, εξηκοστό
τέταρτο και εξηκοστό πέμπτο της Π.Ν.Π.), 6
Με το άρθρο 6 παρ. 3 του
ν. 4682/2020 (στο οποίο
ενσωματώθηκε η
τροπολογία
252/22/2.4.2020),
τροποποιήθηκε το άρθρο
2 της Π.Ν.Π. της
14.03.2020. Ειδικότερα, η
παράγραφος 8 άλλαξε
αρίθμηση και έλαβε τον
αριθμό 10. (Τροπολογία
252/22 2.4.2020)
Οι διατάξεις του
εξηκοστού άρθρου της
από 20.03.2020 Πράξης
Νομοθετικού
Περιεχομένου
5η Π.Ν.Π. για κορωνοϊό

Το άρθρο τριακοστό
ένατο της από 20.3.2020
Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου
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1, 2, 3 και 6 παρ.3

ΟΧΙ

Άρθρο 1 (άρθρα 15, 26, 34, 40, 43, 44, 45, 50, 55, 62 και 65)

ΟΧΙ

Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 2020

ΕΙΔΟΣ

Α/Α
51

27/03/2020 Κ.Υ.Α.
52
24/03/2020 ΥΑ

53
20/03/2020
54
55

ΕΞΟΥΣΙΟ
ΔΟΤΙΚΗ
ΦΕΚ ή ΕΕΕΕ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΤΑΞΗ
ή ΑΔΑ
Ν.4412
Τα άρθρα 5 και 11 της
Επιβολή του μέτρου της προσωρινής αναστολής λειτουργίας όλων των
από 11.3.2020 Πράξης
Δ1α/Γ.Π.ο
Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας και της Εθνικής Σχολής B/1074
ΟΧΙ
Νομοθετικού
ικ.21159
Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό διάστημα από 28.3.2020 έως και 10.4.2020.
Περιεχομένου
Οι διατάξεις του
εξηκοστού άρθρου της
Αναβολή διενέργειας διαγωνισμών, παράταση προθεσμιών και άλλες διατάξεις,
20319
B/1022
ΟΧΙ
από 20.03.2020 Πράξης
για το χρονικό διάστημα από 24.3.2020 έως και 30.4.2020, προς περιορισμό της
Νομοθετικού
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
Περιεχομένου

ΗΜ/ΝΙΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΑΞΗ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
(Π.Ν.Π.)

19/03/2020 ΝΟΜΟΣ

Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας A/68
και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης
4676

ΠΡΑΞΗ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
(Π.Ν.Π.)
11/03/2020 ΝΟΜΟΣ

4673

11/03/2020 ΝΟΜΟΣ

4674

11/03/2020 ΝΟΜΟΣ

4675

14/03/2020
56
57

Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου για τις θαλάσσιες ενδομεταφορές και λοιπές
διατάξεις.

A/67

Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19.

A/64

Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις.

A/52

Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.

A/53

4η Π.Ν.Π. για κορωνοϊό

59

ΠΡΑΞΗ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
(Π.Ν.Π.)
ΠΡΑΞΗ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ
25/02/2020
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
(Π.Ν.Π.)
11/03/2020

60

άρθρα 14, 34, 35, 37, 44, 51, 59, 60, 64 και 65
Άρθρο 60 Κατάργηση του άρθρου 105 του ν. 4504/2017 (Α΄ 184) και άρθρο 86 (κατάργηση
ΔΑΛ)

3η Π.Ν.Π. για κορωνοϊό

άρθρα 3, 7, 12, 18, 24, 26, 27 και 30
40 (Ρυθμίσεις θεμάτων δακοκτονίας)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ άρθρου
44 ν. 4412/2016/ [ Πρβλ.
Γνώμη Α17/ 2019 επί
παραπλήσιων διατάξεων]

2 παρ. 3θ (Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης), 3 (Ανάθεση σύναψης,
εποπτείας και επίβλεψης δημοσίων μελετών και έργων από ΟΤΑ που δεν διαθέτουν
τεχνική επάρκειαή τεχνικό προσωπικό, 7 (Εκπόνηση επιχειρησιακών προγραμμάτων ΟΤΑ),
9 (Ρύθμιση θεμάτων οικονομικής λειτουργίας δήμων), 11 παρ. 10 β (Ρύθμιση θεμάτων
διοικητικής λειτουργίας δήμων), 95 (Σύνταξη και θεώρηση μελετών των ΟΤΑ α΄ βαθμού),
101 παρ. 2 (Σκοποί - Πόροι), 115 (Τροποποίηση του άρθρου 4 του ν. 3270/2004), 116
(Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης), 117
(Ρύθμιση αρμοδιοτήτων Οικονομικής Επιτροπής).
3 (Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία), 9 (Ρύθμιση θεμάτων οικονομικής
λειτουργίας δήμων) 11 (Αρμοδιότητες της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας),
19 (Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων για κάλυψη εκτάκτων αναγκών σε εξοπλισμό
νοσηλείας και παροχή υπηρεσιών), 21 (Νομιμοποίηση δαπανών και μεταφορά πιστώσεων
προς φορείς του Υπουργείου Υγείας)

58
Πρόληψη, προστασία και προαγωγή της υγείας - ανάπτυξη των υπηρεσιών
δημόσιας υγείας και άλλες διατάξεις.

ΑΡΘΡΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

A/54

Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
A/55
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

2η Π.Ν.Π. για κορωνοϊό

άρθρα 8, 10, 12, 13, 14 και 16

Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού .

1η Π.Ν.Π. για κορωνοϊό

3
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ΕΙΔΟΣ

Α/Α

ΗΜ/ΝΙΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΠΡΑΞΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΕΞΟΥΣΙΟ
ΔΟΤΙΚΗ
ΦΕΚ ή ΕΕΕΕ
ΘΕΜΑ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΤΑΞΗ
ή ΑΔΑ
Ν.4412

61
12/02/2020 ΝΟΜΟΣ

4663

7/02/2020

ΝΟΜΟΣ

4662

24/01/2020 ΝΟΜΟΣ

4653

Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών,
ρυθμίσεις μεταφορών και άλλες διατάξεις.

A/30

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ άρθρου
168 του ν. 4412/2016

ΑΡΘΡΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ
3 (Πεδίο εφαρμογής - Γενικές διατάξεις), 55 [Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν.
2882/2001 (Α΄ 107) και του άρθρου 168 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)] , 56 [Τροποποίηση της
παραγράφου 1 του άρθρου 82 του ν. 4530/2018 (Α΄ 59)], 67 παρ. 3β (Ρυθμίσεις για τα
υφιστάμενα κτίσματα και τις εγκαταστάσεις εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσμά).

62

63

Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων,
αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση
συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του
Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις.

A/27

Άρθρα 33-35, 44-52, 54, 185 , 187 και 194

Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και A/12
άλλες διατάξεις.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
Γνώμες επί σχεδίων νόμων
Γνώμη Α1/10.01.2020
Εκδόθηκε μετά από αίτημα του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με το
οποίο διαβιβάσθηκε στην Αρχή σχέδιο νόμου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με
τίτλο «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων,
Αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, Αναβάθμιση Εθελοντισμού
Πολιτικής Προστασίας, Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις».
Σε συνέχεια της Γνώμης Α1, με την οποία εξετάσθηκαν τα άρθρα 34, 48 και 54
του σχεδίου νόμου, εκδόθηκε ο ν. 4662/2020 (Α’ 27/07.02.2020) «Εθνικός Μηχανισμός
Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, Αναδιάρθρωση της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, Αναβάθμιση Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας,
Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις », με τον οποίο
συστήθηκε Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων
(National Crisis and Hazard Management Mechanism (NatCHAMM).
Στο άρθρο 54 ως άνω νόμου, με τίτλο «Λοιπά θέματα», προβλέπεται η
δυνατότητα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας να συνάπτει συμβάσεις ή
να προβαίνει στην τροποποίηση εν ισχύ συμβάσεων, κατά παρέκκλιση κάθε πρόβλεψης
του ν. 4412/2016, εφόσον συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη, η οποία επιβάλλει την
άμεση λήψη και εφαρμογή μέτρων για θέματα εθνικής ασφαλείας, προστασίας της
δημόσιας τάξης και ασφάλειας, της υγείας και της ζωής των πολιτών, της περιουσίας
τους και της προστασίας του φυσικού πλούτου της χώρας, και μόνο στο μέτρο που είναι
απολύτως απαραίτητο για την αντιμετώπιση της ανάγκης αυτής.
Γνώμη Α2/23.01.2020
Εκδόθηκε αυτεπαγγέλτως, δυνάμει της διάταξης του άρθρου 2, παρ. 2 περ. γ΄,
υποπερ. αα-γγ του Π.Δ. 122/12, σχετικά με την τροποποίηση: α) του άρθρου 44 του
Ν.3959/2011, β) της περίπτωσης γ) της παραγράφου 4 του άρθρου 73 και της παραγράφου
1 του άρθρου 79 του Ν.4412/2016, δ) και της περίπτωσης δ) της παραγράφου 7 του άρθρου
39 και της παραγράφου 2 του άρθρου 41 του Ν. 4413/2016, δεδομένου ότι οι ρυθμίσεις
ψηφίσθηκαν την ημέρα υποβολής του αιτήματος του Γενικού Γραμματέα Νομικών και
Κοινοβουλευτικών θεμάτων για την παροχή Γνώμης, χωρίς να δοθεί στην Αρχή ο αναγκαίος
χρόνος για τη διατύπωση Γνώμης όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.
Ειδικότερα, με τις εν λόγω ρυθμίσεις του άρθρου 235 του ν.4635/2019 (Α’ 167,
Διόρθωση σφαλμ. Α’ 171), μεταξύ άλλων, τροποποιείται η περίπτωση γ' της παραγράφου 4
του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 και ενσωματώνεται στο περιεχόμενο του προβλεπόμενου
από τη διάταξη λόγου δυνητικού λόγου αποκλεισμού η ρύθμιση της παραγράφου 3β του
άρθρου 44 του ν. 3959/2011, ώστε η διαπιστωθείσα, δυνάμει σχετικής απόφασης της
Επιτροπής Ανταγωνισμού, σύναψη εκ μέρους οικονομικού φορέα συμφωνιών με άλλους
οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού να μην συνιστά λόγο
αποκλεισμού σε περίπτωση υπαγωγής του σε πρόγραμμα επιείκειας ή σε διαδικασία
διευθέτησης. Αντίστοιχα, τροποποιείται η περίπτωση δ' της παραγράφου 7 του άρθρου 39
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του ν. 4413/2016, όσον αφορά το σχετικό λόγο αποκλεισμού κατά τη συμμετοχή σε
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων παραχώρησης, καθώς και η παρ. 1 του άρθρου 79
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης(άρθρο 59 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ).
Γνώμη Α3/23.01.2020
Εκδόθηκε μετά από αίτημα του Γενικού Γραμματέα Νομικών και
Κοινοβουλευτικών θεμάτων, με το οποίο διαβιβάσθηκε στην Αρχή διάταξη σχεδίου νόμου
του Υπουργείου Παιδείας με τίτλο «Δημόσιες Συμβάσεις». Δυνάμει αυτής, τροποποιήθηκε η
παράγραφος 2 του άρθρου 66 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» ως προς τους ορισμούς του
«πρωτογενούς αιτήματος» και του «εγκεκριμένου αιτήματος εκτέλεσης δαπάνης» και
εισήχθη ειδική ρύθμιση για τις δημόσιες συμβάσεις που συνάπτονται από τους ΕΛΚΕ ως
προς το κατώτατο ποσόν ανάρτησης στοιχείων στο ΚΗΜΔΗΣ, το οποίο ανέρχεται σε €
2.500,00 αντί της γενικής ρύθμισης περί ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ στοιχείων για συμβάσεις
υπερβαίνουσες τα € 1.000,00.
Η ανωτέρω ρύθμιση υιοθετήθηκε με το άρθρο 26 του ν. ν. 4653/2020 (A΄ 12) «Εθνική
Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις»,
παρά τις διατυπωθείσες στη Γνώμη της Αρχής επιφυλάξεις.
Γνώμη Α4/30.01.2020
Εκδόθηκε μετά από αίτημα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με το
οποίο διαβιβάσθηκε στην Αρχή σχέδιο τροπολογίας στο κατατεθέν από την Κυβέρνηση
στη Βουλή σχέδιο νόμου: «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης
Κινδύνων, Αναδιάρθρωση της ΓΓΠΠ, Αναβάθμιση Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας,
Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις», με την οποία παρέχεται
στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη η δυνατότητα σύναψης, με προσφυγή στη
διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, υποστηρικτικών συμβάσεων
παροχής υπηρεσιών με εξειδικευμένους συμβούλους οποιασδήποτε ειδικότητας έναντι
αμοιβής που υπολείπεται των ορίων του άρθρου 5 του νόμου 4412/2016, για την
υποστήριξη συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας μεγαλύτερης των τριάντα εκατομμυρίων Ευρώ
€30.000.000.
Η ως άνω διάταξη υιοθετήθηκε με το άρθρο 187 του ν. 4662/2020 (Α’ 27) «Εθνικός
Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, Αναδιάρθρωση της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, Αναβάθμιση Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας,
Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις».
Γνώμη Α5/30.01.2020
Εκδόθηκε μετά από αίτημα του Γενικού Γραμματέα Υποδομών, με το οποίο
διαβιβάσθηκε στην Αρχή σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο
«Ίδρυση, Λειτουργία και Εκμετάλλευση Αεροδρομίων επί Υδάτινων Επιφανειών, Ρυθμίσεις
Μεταφορών και άλλες διατάξεις», στα άρθρα 38, 55 και 65 του οποίου περιλαμβάνονταν
ρυθμίσεις σχετικές με δημόσιες συμβάσεις. Ειδικότερα, α) στο άρθρο 38 προβλέφθηκε η
υπό προϋποθέσεις ανάθεση προσωρινής εκτέλεσης συγκοινωνιακού έργου από τον Ο.Α.Σ.Α.
Α.Ε. και τον Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε. στα οικεία ΚΤΕΛ για την αντιμετώπιση επικείμενου κινδύνου
διακοπής των παρεχόμενων υπηρεσιών ή και της επιδείνωσης των υπηρεσιών αυτών εκ
μέρους των υφιστάμενων παρόχων των συγκοινωνιακών υπηρεσιών στις περιοχές
αρμοδιότητάς τους, β) στο άρθρο 55 ρυθμίσεις σχετικές με την αναγκαστική απαλλοτρίωση
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ακινήτων, ενώ γ) στο άρθρο 65 προβλέφθηκε παρέκκλιση από την κείμενη νομοθεσία για
την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών για την αποδοχή και υλοποίηση
δωρεών κινητών ή ακινήτων, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας ή σπουδαιότητας για το δημόσιο
συμφέρον.
Οι ως άνω τροποποιήσεις υιοθετήθηκαν με τα άρθρα 38 «Ρυθμίσεις θεμάτων
Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε., Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών
Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.)» και 55 «Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 2882/2001 (Α` 107)
και του άρθρου 168 του ν. 4412/2016 (Α` 147)» του ν. 4663/2020 (Α' 30) «Ίδρυση, λειτουργία
και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών, ρυθμίσεις μεταφορών και άλλες
διατάξεις», ενώ το περιεχόμενο του υποβληθέντος στην Αρχή σχεδίου στο άρθρο 65 δεν
εισήχθη τελικώς στο ως άνω σχέδιο νόμου κατά την κατάθεσή του στη Βουλή.
Γνώμη Α6/25.02.2020
Εκδόθηκε μετά από αίτημα της Γενικής Γραμματείας Νομικών και
Κοινοβουλευτικών Θεμάτων, με το οποίο διαβιβάσθηκε στην Αρχή σχέδιο τροπολογίας σε
σχέδιο νόμου, με την οποία προβλεπόταν η δυνατότητα ανάθεσης από τις Περιφέρειες της
εκτέλεσης των υπηρεσιών δακοκτονίας στους προσωρινούς μειοδότες, μέχρι την
ολοκλήρωση των διαγωνισμών και την υπογραφή των οικείων συμβάσεων, κατ' εξαίρεση
των κειμένων διατάξεων του ν. 4412/2016, ήτοι επεκτείνοντας χρονικά την ήδη
περιλαμβανόμενη στην παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4325/2015 εξαίρεση, η οποία ήδη
ίσχυσε για τα έτη 2017, 2018 και 2019.
Με τη Γνώμη της η Αρχή, όπως και κατά τα προηγούμενα έτη, τόνισε ότι πρόκειται
για παγίωση μιας «εξαιρετικής» ρύθμισης που περιλαμβάνει κανόνες ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων υπηρεσιών δακοκτονίας κατά παρέκκλιση των γενικών κανόνων του ν.
4412/2016 και που δεν συνάδει με τις αρχές διαφάνειας και ασφάλειας δικαίου που
επιδιώκει η έγκαιρη εκκίνηση και ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών. Η ως άνω
πρόβλεψη υιοθετήθηκε με το άρθρο 40 «Ρυθμίσεις θεμάτων δακοκτονίας» του ν. 4673/2020
«Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις» (Α’ 52).
Γνώμη Α7/27.02.2020
Εκδόθηκε μετά από αίτημα της Γενικής Γραμματείας Νομικών και
Κοινοβουλευτικών Θεμάτων, με το οποίο διαβιβάσθηκε στην Αρχή σχέδιο προτεινομένων
διατάξεων επί σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών και ειδικότερα, σχετικά με τα
άρθρα 2 («Τεχνική Βοήθεια») και 18 (Θέσπιση Προγράμματος «Πρόληψη στο Σπίτι») του ως
άνω σχεδίου νόμου. Οι εν λόγω διατάξεις επανυπεβλήθησαν τροποποιημένες στην Αρχή,
έχοντας ενσωματωθεί στο σχέδιο νόμου «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», το οποίο είχε ήδη κατατεθεί στη Βουλή.
Η δεύτερη από τις ως άνω ρυθμίσεις υιοθετήθηκε τελικά με το άρθρο 17 Πρόγραμμα
«Πρόληψη στο Σπίτι» του ν. 4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (Α' 53).
Γνώμη Α8/03.03.2020
Εκδόθηκε μετά από αίτημα της Γενικής Γραμματείας Νομικών και Κοινοβουλευτικών
Θεμάτων, με το οποίο διαβιβάσθηκε στην Αρχή τροπολογία του Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Στρατηγική αναπτυξιακή
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προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
Με την εν λόγω τροπολογία παρέχεται η δυνατότητα στον Υπουργό Προστασίας του
Πολίτη ή στο νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο, να συνάπτει συμβάσεις έργων,
εργασιών, υπηρεσιών και προμηθειών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατά
παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης περί δημοσίων συμβάσεων, εφόσον συντρέχει
κατεπείγουσα περίπτωση, η οποία επιβάλλει την άμεση λήψη και εφαρμογή μέτρων για
θέματα εθνικής ασφάλειας, προστασίας της δημόσιας τάξης και υγείας και της περιουσίας
των πολιτών, θεσπίζοντας έτσι ένα εξαιρετικό καθεστώς για την ανάθεση των συμβάσεων
αυτών.
Η ρύθμιση αυτή υιοθετήθηκε ως άρθρο 116 του ν. 4674/2020 «Στρατηγική
αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (Α' 53).
Γνώμη Α9/12.03.2020
Εκδόθηκε μετά από αίτημα της Γενικής Γραμματείας Νομικών και Κοινοβουλευτικών
Θεμάτων, με το οποίο διαβιβάσθηκαν στην Αρχή διατάξεις του Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη, με τις οποίες: α) τροποποιείται η διάρκεια ισχύος της υπ’ αριθμ. 75547/2014
σύμβασης μέχρι την 31.12.2020 και β) τροποποιείται η παρ. 5 του άρθρου 124 του ν.
4636/2019 (Α΄169) ώστε να δίδεται η δυνατότητα να συνάπτονται νέες συμβάσεις ή/και να
παρατείνονται ισχύουσες συμβάσεις για την προμήθεια ειδών αρτοτροφοδοσίας των
Καταστημάτων Κράτησης, των Σωφρονιστικών και Θεραπευτικών Καταστημάτων, των
Ειδικών Θεραπευτικών Καταστημάτων, της Κεντρικής Αποθήκης Υλικού Φυλακών και του
Ιδρύματος Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου, οι οποίες καλύπτουν ανάγκες σίτισης των
κρατουμένων από 01.11.2019 έως και 31.12.2020, κατά παρέκκλιση κάθε πρόβλεψης του ν.
4412/2016 (Α’ 147).
Ειδικά ως προς την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμ. 75547/2014
σύμβασης, η Αρχή είχε ήδη γνωμοδοτήσει αρνητικά ως προς τη νομιμότητα της σχετικής
διάταξης με την με αριθμ. Α15/2019 Γνώμη της, ενώ, αντίστοιχα, ως προς την τροποποίηση
της παρ. 5 του άρθρου 124 του ν. 4636/2019, η Αρχή επεσήμανε τις περιεχόμενες στην
Α15/2010 Γνώμη της επισημάνσεις ως προς τη συμβατότητα της διάταξης αυτής με το
ενωσιακό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων, ως αυτό έχει ενσωματωθεί στην εθνική έννομη
τάξη.
Η πρόβλεψη περί τροποποίησης της παρ. 5 του άρθρου 124 του ν. 4636/2019
υιοθετήθηκε τελικά με το άρθρο 105 του ν. 4714/2020 «Φορολογικές παρεμβάσεις για την
ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην
ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876,
(ΕΕ)2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την
αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου
COVID-19 και άλλες διατάξεις» (Α’ 148), ενώ η εξετασθείσα ρύθμιση για παράταση της υπ’
αριθμ. 75547/2014 συμβάσεως δεν εισήχθη τελικώς στο ως άνω σχέδιο νόμου κατά την
κατάθεσή του στη Βουλή.
Γνώμη Α10/23.03.2020
Εκδόθηκε μετά από αίτημα της Γενικής Γραμματείας Νομικών και Κοινοβουλευτικών
Θεμάτων, με το οποίο διαβιβάσθηκε στην Αρχή σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας με
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θέμα «Κύρωση α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. "Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού
της διάδοσης κορωνοϊού" (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. "Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊούCOVID19 και της
ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του" (A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π.
“Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του
κορωνοϊούCOVID-19” (Α΄ 64)».
Στις ανωτέρω Π.Ν.Π. περιελήφθησαν διατάξεις που ρυθμίζουν, κατά παρέκκλιση της
κείμενης νομοθεσίας, ζητήματα δημοσίων συμβάσεων. Ειδικότερα προβλέφθηκαν τα εξής :
Με το άρθρο τρίτο της από 25.2.2020 Π.Ν.Π., προβλέφθηκε ότι για χρονικό διάστημα
τεσσάρων μηνών, το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε, η ΕΚΑΠΥ και
οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή αρμοδιότητας ή εποπτείας του Υπουργείου Υγείας δύναται
να διενεργεί διαδικασίες προμήθειας κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων εθνικών
διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων για την αγορά υγειονομικού υλικού, ατομικών
μέτρων προστασίας και φαρμάκων.
Με την από 11.03.2020 Π.Ν.Π. προβλέφθηκε ότι για χρονικό διάστημα τεσσάρων ή
έξι μηνών, κατά περίπτωση,
α) οι αναθέτουσες αρχές αρμοδιότητας ή εποπτείας του Υπουργείου Οικονομικών
και η ΑΑΔΕ δύνανται να διενεργούν κατά παρέκκλιση της κείμενης εθνικής νομοθεσίας τις
αναφερόμενες διαδικασίες προμηθειών (άρθρο 8)
β) οι ΟΤΑ α και β βαθμού (Δήμοι, Περιφέρειες) και τα νομικά τους πρόσωπα
δύνανται να προσφεύγουν στη διαδικασία με διαπραγμάτευση για συγκεκριμένες
διαδικασίες προμηθειών (άρθρο 10)
γ) το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και οι εποπτευόμενες από αυτό
αναθέτουσες αρχές, το Υπουργείο Τουρισμού, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και
οι εποπτευόμενοι φορείς του δύνανται να διενεργούν κατά παρέκκλιση της κείμενης εθνικής
νομοθεσίας τις αναφερόμενες διαδικασίες προμήθειας (άρθρα 12, 13, 14)
Με την από 14.03.2020 Π.Ν.Π. προβλέφθηκαν για χρονικό διάστημα τεσσάρων ή έξι
μηνών, κατά περίπτωση, εξαιρετικές ρυθμίσεις για την ανάθεση συμβάσεων κατά
παρέκκλιση της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων για:
το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (άρθρο τρίτο),
το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β), (άρθρο έβδομο),
τον ΕΟΔΥ, (άρθρο δωδέκατο),
τους ΟΤΑ α’ βαθμού, (άρθρο εικοστό τέταρτο)
ενώ διευρύνθηκε για όλες τις αναθέτουσες αρχές η δυνατότητα απευθείας
ανάθεσης, κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί
δημοσίων συμβάσεων, για τις οριζόμενες σε αυτήν κατηγορίες συμβάσεων., (άρθρο εικοστό
έκτο).
Περαιτέρω, προβλέφθηκε για όλες τις αναθέτουσες αρχές η δυνατότητα κατά
παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια των
αναγκαίων ειδών και υπηρεσιών για την επίτευξη της τηλεργασίας (άρθρο εικοστό έβδομο),
καθώς και η δυνατότητα ανάθεσης υπηρεσιών επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών
για την αποτροπή διασποράς του κορωνοϊού (άρθρο τριακοστό).
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Οι ως άνω Π.Ν.Π. κυρώθηκαν με τα άρθρα 1, 2 και 3 του ν. 4682/2020 «Κύρωση: α)
της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης
κορωνοϊού» (Α' 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού
της διάδοσής του» (A' 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α' 64)
και άλλες διατάξεις.» (Α΄76).
Γνώμη Α11/23.03.2020
Εκδόθηκε μετά από αίτημα της Γενικής Γραμματείας Νομικών και Κοινοβουλευτικών
Θεμάτων, με την οποία διαβιβάσθηκε διάταξη περιλαμβανόμενη στο άρθρο 63 σχεδίου
νόμου του Υπουργείου Τουρισμού με τίτλο «Ανάπτυξη καταδυτικού τουρισμού, ρυθμίσεις
αναπτυξιακού χαρακτήρα, ρυθμίσεις για κολυμβητικές δεξαμενές εντός τουριστικών
καταλυμάτων, σήμα πιστοποίησης glamping και λοιπές διατάξεις».
Με την εν λόγω διάταξη παρέχεται στο Υπουργείο Τουρισμού η δυνατότητα
σύναψης συμβάσεων κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας προς το σκοπό της
κάλυψης επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών έως το τέλος του έτους 2020.
Η διάταξη αυτή δεν περιελήφθη στον ψηφισθέντα ν. 4688/2020 «Ειδικές μορφές
τουρισμού, διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α' 101)
Γνώμη Α12/26.03.2020
Εκδόθηκε μετά από αίτημα της Γενικής Γραμματείας Νομικών και Κοινοβουλευτικών
Θεμάτων, με το οποίο διαβιβάσθηκε στην Αρχή σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής με τίτλο «Εκσυγχρονισμός Θεσμικού Πλαισίου για τις θαλάσσιες
ενδομεταφορές και λοιπές διατάξεις».
Επισημαίνεται ότι το εν λόγω σχέδιο νόμου υπεβλήθη στην Αρχή την 09.03.2020, με
την επισήμανση ότι εποικείτο η αυθημερόν κατάθεσή του - με αποτέλεσμα να μην
παρασχεθεί ο αναγκαίος χρόνος ώστε η Αρχή να ασκήσει επιμελώς την γνωμοδοτική της
αρμοδιότητα - και ψηφίσθηκε την 18.03.2020, χωρίς να έχει προηγηθεί η έκδοση Γνώμης
κατά τις κείμενες διατάξεις.
Ειδικότερα, οι σχετικές με δημόσιες συμβάσεις διατάξεις, περιλαμβάνονται στα
άρθρα 13, 33, 40, 47, 48, 54 και 56 του ν. 4676/2020 «Εκσυγχρονισμός Θεσμικού Πλαισίου
για τις θαλάσσιες ενδομεταφορές και λοιπές διατάξεις»(Α’ 67).
Γνώμη Α13/26.03.2020
Εκδόθηκε μετά από αίτημα της Γενικής Γραμματείας Νομικών και Κοινοβουλευτικών
Θεμάτων, με το οποίο διαβιβάσθηκαν στην Αρχή διατάξεις περιλαμβανόμενες σε σχέδιο
νόμου του Υπουργείου Τουρισμού με θέμα : «Ανάπτυξη καταδυτικού τουρισμού, ρυθμίσεις
αναπτυξιακού χαρακτήρα, ρυθμίσεις για κολυμβητικές δεξαμενές εντός τουριστικών
καταλυμάτων, σήμα πιστοποίησης glamping και λοιπές διατάξεις».
Συναφώς, η Αρχή τη Γνώμη της επεσήμανε ότι είναι σκόπιμο να αποσαφηνισθεί το
νομικό καθεστώς των παραχωρήσεων του άρθρου 13 ν. 3409/2005, καθώς οι αναφερόμενες
στο άρθρο 15 του σχεδίου νόμου συμβάσεις ενδέχεται να φέρουν τα χαρακτηριστικά
σύμβασης παραχώρησης κατά την έννοια του ν. 4413/2016 (παραχώρηση υπηρεσιών, έργου
ή μεικτής σύμβασης παραχώρησης) και κατά συνέπεια να πρέπει να ακολουθηθούν οι
διατάξεις του, σε περίπτωση που συντρέχουν οι όροι εφαρμογής του. Επιπλέον, ως προς το
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άρθρο 53, με το οποίο τροποποιούνται επιμέρους αρμοδιότητες των υπηρεσιών του
Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.), επισημάνθηκε ότι τυχόν παρεκκλίσεις από την
ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίες σε κάθε περίπτωση είναι δυνατόν να αφορούν μόνο τις
διαδικασίες κάτω των ορίων του άρθρου 5 ν. 4412/2016, δεν θα πρέπει να υιοθετούνται
μέσω οργανωτικών διατάξεων των φορέων.
Οι εξετασθείσες με την Γνώμη Α13/2020 διατάξεις υιοθετήθηκαν με τα άρθρα 11
«Τροποποιήσεις σε διατάξεις καταδύσεων αναψυχής» και 52 «Οργανωτικά θέματα
Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού» του ν. 4688/2020 (Α' 101) «Ειδικές μορφές τουρισμού,
διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη και άλλες διατάξεις».
Γνώμη Α14/08.04.2020
Εκδόθηκε αυτεπαγγέλτως, σε συνέχεια της κατάθεσης στη Βουλή του σχεδίου
νόμου του Υπουργείου Υγείας «Κύρωση της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. "Κατεπείγοντα μέτρα για
την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊούCOVID-19, τη
στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής
λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης” (A΄ 68) και άλλες διατάξεις».
Στην από 20.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), περιελήφθησαν
εξαιρετικές ρυθμίσεις που ρυθμίζουν, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, ζητήματα
δημοσίων συμβάσεων. Ειδικότερα :
- Στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων παρασχέθηκε η δυνατότητα
για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος της Π.Ν.Π., να συνάπτει
συμβάσεις ορισμένων κατηγοριών προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, μέχρι του ποσού
των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ ανά σύμβαση, με απευθείας ανάθεση, κατά παρέκκλιση
των διατάξεων του ν. 4412/2016 (άρθρο δέκατο τέταρτο)
- Στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τους εποπτευόμενους φορείς του
παρασχέθηκε η δυνατότητα για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος της
Π.Ν.Π., κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων εθνικών διατάξεων περί δημοσίων
συμβάσεων, να προσφεύγουν στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για τη σύναψη
ορισμένων κατηγοριών συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών (άρθρο τριακοστό
τέταρτο)
- Στους Δήμους και τις Περιφέρειες, παρασχέθηκε η δυνατότητα, μέχρι την
31η.5.2020, να διενεργούν προμήθειες για την παροχή γευμάτων και τροφίμων για τις
ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, με απευθείας ανάθεση κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής
διάταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων (άρθρο τριακοστό
έβδομο)
- Στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.),για χρονικό
διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος της Π.Ν.Π. παρασχέθηκε η
δυνατότητα να αναθέτει ορισμένες κατηγορίες συμβάσεων με απευθείας ανάθεση και μόνο
κριτήριο τη χαμηλότερη αξία προσφοράς, κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της
κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων (άρθρο πεντηκοστό πρώτο)
- Στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), παρασχέθηκε η δυνατότητα για
χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες από την έναρξη
ισχύος της Π.Ν.Π.: 1) να συνάπτει ορισμένες κατηγορίες συμβάσεων κατά παρέκκλιση όλων
των κείμενων εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων και 2) να συνάπτει συμβάσεις
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για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών υγείας (διαγνωστικών εξετάσεων) με
Πανεπιστημιακές Κλινικές, Μονάδες και Εργαστήρια μέσω των Ειδικών Λογαριασμών
Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι) και
Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία της ημεδαπής, κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων εθνικών
διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων (άρθρο πεντηκοστό ένατο)
- Στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, παρασχέθηκε η δυνατότητα
για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη
ισχύος της Π.Ν.Π., να αναθέτει υπηρεσίες επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών, καθώς
και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας που απαιτείται για την έγκαιρη υλοποίησή τους, για
ειδικότερα θέματα προστασίας της δημόσιας υγείας και για λοιπά κατεπείγοντα ζητήματα
κοινωνικού ενδιαφέροντος που άπτονται κυβερνητικών δράσεων στο πλαίσιο αυτό, κατά
παρέκκλιση των κείμενων εθνικών διατάξεων.(άρθρο εξηκοστό δεύτερο)
- Στην «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία» (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)
παρασχέθηκε η δυνατότητα για χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους
τέσσερις μήνες από τη θέση σε ισχύ της Π.Ν.Π., να συνάπτει συμβάσεις μίσθωσης έργου και
να αναθέτει εκτέλεση έργων, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων. (άρθρο εξηκοστό
τέταρτο)
- Στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, παρασχέθηκε η δυνατότητα για
χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος
της Π.Ν.Π., να συνάπτει ορισμένες κατηγορίες συμβάσεις με απευθείας ανάθεση και με
μοναδικό κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά, κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής εθνικής
διάταξης περί δημοσίων συμβάσεων. (άρθρο εξηκοστό πέμπτο).
Παράλληλα, λόγω του κινδύνου εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVIDπροβλέφθηκε η δυνατότητα των Αναθετουσών Αρχών να αποφασίζουν : α) την αναβολή
διενέργειας δημοσίων διαγωνισμών, β) την παράταση της ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων
συμμετοχής ή προσφορών στις περιπτώσεις που είχε ήδη δημοσιευθεί προκήρυξη, γ) την
αναστολή κάθε προθεσμίας που αφορά δημόσιες συμβάσεις, ανεξάρτητα από το στάδιο
ανάθεσης ή εκτέλεσης αυτών και δ) τη χορήγηση παράτασης κάθε είδους συμβατικών
προθεσμιών, για χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται με την οικεία απόφαση. (άρθρο
εξηκοστό)
19

Με τη Γνώμη Α14/2020 της Αρχής επισημάνθηκε για μια ακόμη φορά, α) ότι το
ενωσιακό δίκαιο προβλέπει για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων περιστάσεων, την
ενεργοποίηση ρήτρας «δικαίου της ανάγκης», η οποία στην Οδηγία 2014/24/ΕΕ για τις
δημόσιες συμβάσεις, ενσωματώνεται στο άρθρο 32.2.γ, β) ότι η μη σαφής αναφορά των
διατάξεων ως προς τις οποίες εισάγονται οι παρεκκλίσεις είναι δυνατόν να δημιουργήσει
ερμηνευτικά ζητήματα, γ) ότι η επιλογή του νομοθέτη διαφορετικών ρυθμίσεων ανά
αναθέτουσα αρχή και συγκεκριμένα είδη συμβάσεων, οδηγεί στην αποσπασματική και
διαφορετική αντιμετώπιση όμοιων ζητημάτων.
Η ως άνω Π.Ν.Π. κυρώθηκε με το άρθρο 1 ν. 4683/2020 (Α' 83) «Κύρωση της από
20.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας
και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68)
και άλλες διατάξεις.»
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Γνώμη Α15/15.04.2020
Εκδόθηκε μετά από αίτημα της Γενικής Γραμματείας Νομικών και
Κοινοβουλευτικών Θεμάτων, με το οποίο διαβιβάσθηκε στην Αρχή διάταξη
περιλαμβανόμενη στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο
«Εκσυγχρονισμός Θεσμικού Πλαισίου για τις θαλάσσιες ενδομεταφορές και λοιπές διατάξεις
Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας»
Με την εν λόγω διάταξη παρέχεται στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) η
δυνατότητα σύναψης εντός του 2020, μίας ή περισσοτέρων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
για την υποστήριξη της διενέργειας των ανταγωνιστικών διαδικασιών που προβλέπει ο ν.
4414/2016, καθώς και για την ανάπτυξη του πληροφοριακού της συστήματος, το συνολικό
ποσό των οποίων δύναται να ανέλθει έως του ποσού των 150.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, με τη
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατά παρέκκλιση των άρθρων 36 και 118 του ν.
4412/2016 και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 5 αυτού.
Η διάταξη υιοθετήθηκε με το άρθρο 111 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ρυθμιστικής Αρχής
Ενέργειας (ΡΑΕ)» του ν. 4685/2020 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας,
ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» (Α΄92).
Γνώμη Α16/29.04.2020
Εκδόθηκε μετά από αίτημα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με το
οποίο διαβιβάσθηκε στην Αρχή σχέδιο νόμου για την κύρωση της από 13.4.2020 Π.Ν.Π.
«Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” (A΄84)», καθώς και δύο σχεδίων άρθρων που
αφορούν α) στον έλεγχο νομιμότητας των συμβάσεων που συνάπτονται σύμφωνα με το
άρθρο εξηκοστό δεύτερο της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄75) και
β) στην τροποποίηση του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 και άρθρου 67 του ν. 4413/2016,
όσον αφορά τη διαδικασία συγκρότησης επιτροπών για τους διαγωνισμούς που κατατείνουν
στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων και συμβάσεων παραχώρησης που υλοποιούνται ως
Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.).
Επί των ρυθμίσεων που περιλαμβάνονται στην ως άνω Π.Ν.Π., η Αρχή επανέλαβε τη
δυνατότητα εφαρμογής των κανόνων της κείμενης νομοθεσίας για την αντιμετώπιση
απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών - με την προϋπόθεση της δέουσας τεκμηρίωσης εκ
μέρους της αναθέτουσας αρχής - αντί της προσφυγής σε «εξαιρετική» και αποσπασματική
νομοθέτηση.
Η ως άνω Π.Ν.Π. κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν 4690/2020 «Κύρωση: α) της από
13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A' 84) και β) της
από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική
κανονικότητα» (Α' 90) και άλλες διατάξεις.» (Α’ 104), ενώ τα λοιπά σχέδια ρυθμίσεων που
εξετάσθηκαν με την Γνώμη Α16 δεν περιελήφθησαν τελικώς στο ως άνω σχέδιο νόμου κατά
την κατάθεσή του στη Βουλή.
Γνώμη Α17/08.05.2020
Εκδόθηκε μετά από αίτημα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με το οποίο
διαβιβάσθηκαν στην Αρχή διατάξεις, οι οποίες επρόκειτο να περιληφθούν στο σχέδιο νόμου

Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

271

Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 2020
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής
νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».
Οι εν λόγω διατάξεις περιλάμβαναν τροποποιήσεις: α) της παρ. 3 του άρθρου 180 ν.
4412/2016 (αποφαινόμενα όργανα φορέων πλην της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών) και β) του άρθρου 221 (όργανα διενέργειας
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων) του ν. 4412/2016.
Τελικά η τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 180 του ν. 4412/2016 υιοθετήθηκε με
το άρθρο 66 του ν. 4690/2020 «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και
άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A' 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα
για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α' 90) και άλλες
διατάξεις.», ενώ η εξετασθείσα τροποποίηση του άρθρου 221 ν. 4412/2016 δεν εισήχθη
τελικώς στο ως άνω σχέδιο νόμου κατά την κατάθεσή του στη Βουλή.
ΓνώμηΑ18/08.05.2020
Εκδόθηκε αυτεπαγγέλτως, σε συνέχεια κατάθεσης στη Βουλή νομοσχεδίου του
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με τίτλο «Βελτίωση της μεταναστευτικής
νομοθεσίας, τροποποίηση διατάξεων των νόμων 4636/2019 (A’ 169), 4375/2016 (A’ 51),
4251/2014 (Α’ 80) και άλλες διατάξεις», στο οποίο περιλήφθηκαν διατάξεις σχετικές με
ζητήματα δημοσίων συμβάσεων.
Ειδικότερα, με το άρθρο 56 «Τροποποίηση άρθρου 96 ν. 4368/2016», παρατάθηκε
η δυνατότητα των αναφερόμενων σε αυτό φορέων να προβαίνουν στη σύναψη δημοσίων
συμβάσεων κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας έως την 31.12.2021, ενώ με το άρθρο
59 «Συμβάσεις πληροφοριακών συστημάτων Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου»,
επεκτάθηκε το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 112 του ν. 4671/2020, ως προς τη δυνατότητα
χαρακτηρισμού ως απόρρητων των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών που αφορούν
την ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση πληροφοριακών συστημάτων που
είναι αναγκαία για την εφαρμογή του πλαισίου διαχείρισης της πρώτης υποδοχής, της
ταυτοποίησης και της διαχείρισης αιτήσεων ασύλου των προσφύγων, μεταναστών και
αιτούντων άσυλο.
Οι ανωτέρω ρυθμίσεις υιοθετήθηκαν με τα άρθρα 57 «Τροποποίηση του άρθρου 96
του ν. 4368/2016» και 60 «Συμβάσεις πληροφοριακών συστημάτων Υπουργείου
Μετανάστευσης και Ασύλου» του ν. 4686/2020 «Βελτίωση της μεταναστευτικής
νομοθεσίας, τροποποίηση διατάξεων των ν.4636/2019, 4375/2016 (A' 51), 4251/2014 (Α' 80)
και άλλες διατάξεις» (Α’ 96).
Γνώμη Α19/13.05.2020
Εκδόθηκε μετά από αίτημα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με το
οποίο διαβιβάσθηκε στην Αρχή διάταξη περιλαμβανόμενη στο σχέδιο νόμου του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής
νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».
Με την εν λόγω διάταξη παρέχεται στην ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. η δυνατότητα σύναψης εντός
του 2020, μίας ή περισσοτέρων συμβάσεων για την ανάπτυξη του Πληροφοριακού
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Συστήματος Εγγυήσεων Προέλευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας, το συνολικό ποσό των οποίων
δύναται αν ανέλθει έως του ποσού των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00) ευρώ, πλέον
ΦΠΑ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατά παρέκκλιση του άρθρου 36 και της
παρ. 1 του άρθρου 118 του ν. 4412/2016.
Η διάταξη αυτή υιοθετήθηκε με το άρθρο 112 «Ρυθμίσεις θεμάτων Διαχειριστή ΑΠΕ
και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ)» του ν. 4685/2020 «Εκσυγχρονισμός
περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών
2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές
διατάξεις»
Γνώμη Α20/21.05.2020
Εκδόθηκε αυτεπαγγέλτως, μετά την ψήφιση του ν. 4684/2020 «Κύρωση της από
30.3.2020 Π.Ν.Π. "Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις" (Α΄ 75)».
Οι περιλαμβανόμενες στην κυρωθείσα κατά τα ανωτέρω με τον ν. 4684/2020 Πράξη
Νομοθετικού Περιεχομένου προβλέψεις που άπτονται δημοσίων συμβάσεων, αφορούν
ειδικές – εξαιρετικές ρυθμίσεις με τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα σύναψης δημοσίων
συμβάσεων κατά παρέκκλιση της κείμενη νομοθεσίας στους κάτωθι φορείς: α) Το Υπουργείο
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, (άρθρο δέκατο πέμπτο), β) Εποπτευόμενους φορείς του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, (άρθρο εικοστό έκτο), γ) Το Εθνικό Κέντρο
Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α), (άρθρο τριακοστό τέταρτο), δ) Το Υπουργείο Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, (άρθρο τεσσαρακοστό), ε) τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
(άρθρο τεσσαρακοστό τρίτο, τεσσαρακοστό τέταρτο), στ) Το Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων (άρθρο πεντηκοστό), και, ζ) το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής (άρθρο εξηκοστό δεύτερο, εξηκοστό πέμπτο).
Με την Γνώμη Α20/2020, η Αρχή επανέλαβε εμφατικά τη η δυνατότητα προσφυγής
στις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και
επειγουσών καταστάσεων και τη σύσταση αποφυγής θέσπισης εξαιρετικών και
αποσπασματικών ρυθμίσεων.
Γνώμη Α21/27.05.2020
Εκδόθηκε επί του σχεδίου νόμου «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. “Μέτρα
για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊούCOVID19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” (A΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. “Περαιτέρω
μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα” (Α΄90) και άλλες
διατάξεις».
Η Αρχή αυτεπαγγέλτως εξέτασε τις σχετικές με τις δημόσιες συμβάσεις διατάξεις
που περιλαμβάνονται στην από 01.05.2020 Π.Ν.Π.21, ενώ, κατόπιν αιτήματος της Γενικής
Γραμματείας Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων και του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων γνωμοδότησε και για τις λοιπές διατάξεις που περιλαμβάνονται στο ως άνω
σχέδιο νόμου και αφορούν σε δημόσιες συμβάσεις όπως: α) η σύναψη και εκτέλεση
προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτουν ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, με ειδικές ρυθμίσεις

21Ως

προς τις διατάξεις της από 13.04.2020 ΠΝΠ εκδόθηκε αυτεπάγγελτα από την Αρχή η Γνώμη Α16/2020
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για την τήρηση μητρώων μηχανικών από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και
Αυτοδιοίκησης ΑΕ (ΕΕΤΑΑ ΑΕ) και την σύναψη συμβάσεων έργων με αυτούς στο πλαίσιο
προγραμματικών συμβάσεων με τους ΟΤΑ α και β βαθμού, β) η δυνατότητα της Οικονομικής
Επιτροπής να αναθέτει συμβάσεις μεταφοράς μαθητών, με αιτιολογημένη πράξη της,
ακολουθώντας τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
32 του ν. 4412/2016, γ) την «Προμήθεια αιθουσών προσχολικής εκπαίδευσης και συναφούς
εξοπλισμού και προσαρμογή δημοτικών βρεφικών – παιδικών σταθμών», χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν.
4412/2016, δ) «Ρύθμιση ζητημάτων συμβάσεων προμηθειών ΟΤΑ α’ βαθμού για την
αποτροπή διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στα μέσα αστικής συγκοινωνίας, ε)
«Νομιμοποίηση παραληφθεισών
ποσοτήτων αγαθών για κάλυψη αναγκών των
νοσοκομείων από την διάδοση του κορωνοϊού COVID19.
Η από 01.05.2020 Π.Ν.Π. κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104)
"Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A'
84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των
συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην
κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α' 90) και άλλες διατάξεις.", ενώ οι λοιπές
ρυθμίσεις υιοθετήθηκαν με τα άρθρα 21 «Ρυθμίσεις για τη σύναψη και εκτέλεση
προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτουν ΟΤΑ α' και β' βαθμού», 24 «Προμήθεια
αιθουσών προσχολικής εκπαίδευσης και συναφούς εξοπλισμού και προσαρμογή δημοτικών
βρεφικών - παιδικών σταθμών», 25 «Ρύθμιση ζητημάτων συμβάσεων προμηθειών ΟΤΑ α'
βαθμού για την αποτροπή διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στα μέσα αστικής
συγκοινωνίας», 52 «Δαπάνες για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας», 80 «Θέματα
συμβάσεων Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε.»
Γνώμη Α22/03.06.2020
Εκδόθηκε μετά από αίτημα της Γενικής Γραμματείας Νομικών και Κοινοβουλευτικών
Θεμάτων, με το οποίο διαβιβάσθηκε στην Αρχή τροπολογία του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας σε σχέδιο νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης «Ρυθμίσεις
αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αναβάθμιση και
τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα».
Με την εξετασθείσα διάταξη εισάγονται ειδικές προβλέψεις προς το σκοπό
περιβαλλοντικής αποκατάστασης της Λίμνης Κορώνειας, με τις οποίες, μεταξύ άλλων,
παρέχεται η δυνατότητα προσφυγής στις διαδικασίες του άρθρου 116 του ν. 4412/2016 για
τη σύναψη συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας έως των ορίων του άρθρου 5 αυτού.
Οι ως άνω προβλέψεις υιοθετήθηκαν με το άρθρο 33 «Περιβαλλοντική
αποκατάσταση Λίμνης Κορώνειας» του ν. 4691/2020 «Ρυθμίσεις αρμοδιότητας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό
του αγροτικού τομέα και άλλες διατάξεις» (Α’ 108).
Γνώμη Α23/25.06.2020
Εκδόθηκε μετά την ψήφιση από τη Βουλή διάταξης, περιλαμβανόμενης σε
τροπολογία επί σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο «Κύρωση της από 21.5.2020
τροποποίησης της από 3.6.2019 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το έργο V της από 6.9.2018
Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ» και
του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της

Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

274

Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 2020
υγείας, που κυρώθηκε με τον ν. 4564/2018 (Α΄ 170) και άλλες διατάξεις για την
αεροδιακομιδή ασθενών», η οποία διαβιβάσθηκε αυθημερόν στην Αρχή από τη Γενική
Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων, με αποτέλεσμα να μην παρασχεθεί
ο αναγκαίος χρόνος ώστε η Αρχή να ασκήσει επιμελώς την γνωμοδοτική της αρμοδιότητα.
Η ως άνω διάταξη υιοθετήθηκε με το άρθρο δέκατο τρίτο «Ζητήματα Δημοσίων
Συμβάσεων» του ν. 4693/2020 «Κύρωση της από 21.5.2020 τροποποίησης της από 3.6.2019
Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το έργο V της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του
Ιδρύματος “Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος” και του Ελληνικού Δημοσίου για την
ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας που κυρώθηκε με τον ν.
4564/2018 (Α' 170) και άλλες διατάξεις» (Α΄116).
Γνώμη Α24/30.06.2020
Εκδόθηκε μετά από αίτημα της Γενικής Γραμματείας Νομικών και Κοινοβουλευτικών
Θεμάτων, με το οποίο διαβιβάσθηκαν στην Αρχή διατάξεις σχεδίου νόμου του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο «Κέντρο Πολιτισμού και Δημιουργίας ΑΚΡΟΠΟΛ».
Σε συνέχεια της Γνώμης Α24/2020, με την οποία εξετάσθηκε το άρθρο 7 του ως άνω
σχεδίου νόμου, ψηφίσθηκε ο ν. 4708/2020 «Κέντρο Πολιτισμού και Δημιουργίας ΑΚΡΟΠΟΛ
και λοιπές διατάξεις», στον οποίο δεν εισήχθη η προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 7, σε
συνέχεια των παρατηρήσεων που διατύπωσε η Αρχή.
Γνώμη Α25/03.07.2020
Εκδόθηκε μετά από αίτημα του Υπουργού Επικρατείας, με το οποίο διαβιβάσθηκε
στην Αρχή η διάταξη του άρθρου 23 του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης «Επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων,
ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις».
Με την ως άνω διάταξη προβλέφθηκε η δυνατότητα της «Κοινωνίας της
Πληροφορίας Α.Ε.» να συνάπτει προγραμματικές συμφωνίες με ερευνητικά κέντρα που
εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων ή άλλα δημόσια ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα,
πανεπιστημιακά ιδρύματα και επιμελητήρια.
Τελικά η διάταξη περιλήφθηκε στο άρθρο 98 "Ρυθμίσεις για την «Κοινωνία της
Πληροφορίας Α.Ε.»" του ν. 4727/2020 (Α' 184) "Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην
Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
και άλλες διατάξεις."
Γνώμη Α26/09.07.2020
Εκδόθηκε μετά από αίτημα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με το οποίο
διαβιβάσθηκε στην Αρχή σχέδιο νομοθετικών διατάξεων, με τις οποίες ρυθμίζονται θέματα
σχετικά με την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων τεχνικής βοήθειας.
Ειδικότερα, οι εν λόγω ρυθμίσεις αφορούν σε τροποποίηση του άρθρου 48 του ν.
4314/2014, των άρθρων 119 και 329 του ν. 4412/2016, καθώς και πρόβλεψη κατά την οποία,
η μη καταχώριση των απαιτούμενων από το νόμο πράξεων και στοιχείων που αφορούν σε
συγχρηματοδοτούμενα έργα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 δεν
επηρεάζει τη νομιμότητα, κανονικότητα και επιλεξιμότητα των σχετικών δαπανών, εφόσον
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το αρμόδιο όργανο προβεί στην καταχώρισή τους εντός δύο μηνών από την έναρξη ισχύος
της προκείμενης διάταξης.
Οι ανωτέρω ρυθμίσεις υιοθετήθηκαν με το άρθρο 60 «Καταχώριση πράξεων και
στοιχείων δημοσίων συμβάσεων στο ΚΗΜΔΗΣ» και την παρ. 6 του άρθρου 63
«Τροποποιήσεις του ν. 4314/2014 (Α` 265) για θέματα δημοσιονομικών διορθώσεων,
κρατικών ενισχύσεων, πληρωμών, επαληθεύσεων και διασύνδεσης πληροφοριακών
συστημάτων» του ν. 4712/2020 «Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, ρύθμιση της
οικονομικής δραστηριότητας, αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, πρόστιμα για τη
διακίνηση και εμπορία απομιμητικών / παραποιημένων προϊόντων, ρύθμιση θεμάτων για τη
βιομηχανία, τις ιδιωτικές επενδύσεις, τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, την
έρευνα, την καινοτομία και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και λοιπές διατάξεις» (Α’
146). Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις των άρθρων 119 και 329 ν. 4412/2016 δεν
εισήχθησαν στο σχέδιο νόμου.
Γνώμη Α27/09.07.2020
Εκδόθηκε μετά από αίτημα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με
το οποίο διαβιβάσθηκε στην Αρχή σχέδιο νόμου του ως άνω Υπουργείου με τίτλο
«Απλούστευση πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες διατάξεις».
Με την εμπίπτουσα στην αρμοδιότητα της Αρχής διάταξη, προστίθεται ο Ελληνικός
Γεωργικός Οργανισμός – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ) στα νομικά πρόσωπα που μπορούν
να συμβάλλονται με τους Ο.Τ.Α. και τις επιχειρήσεις τους.
Η ως άνω ρύθμιση περιλήφθηκε στο άρθρο 6 «Ρυθμίσεις Ελληνικού Γεωργικού
Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ)» του ν. 4711/2020 «Απλούστευση πλαισίου
άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων και άλλες διατάξεις» (Α’ 145).
Γνώμη Α28/16.07.2020
Εκδόθηκε μετά από αίτημα της Γενικής Γραμματείας Νομικών και Κοινοβουλευτικών
Θεμάτων, με το οποίο διαβιβάσθηκε στην Αρχή σχέδιο νόμου του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την «Μετάβαση στην κινητικότητα χαμηλών εκπομπών:
Μέτρα προώθησης και λειτουργία της αγοράς ηλεκτροκίνησης».
Οι σχετικές ρυθμίσεις αφορούσαν α) σε θέματα συνεργασίας μεταξύ δημοσίων
φορέων, μέσω σύναψης προγραμματικών συμβάσεων, συμφωνιών και μνημονίων
συνεργασίας, β) την ανάπτυξη δημοσίως προσβάσιμων υποδομών επαναφόρτισης Η/Ο,
καθώς και γ) την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2019/1161 "Για την τροποποίηση της Οδηγίας
2009/33/ΕΚ σχετικά με την προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων
οδικών μεταφορών (ELL188/116) και άλλες διατάξεις. Ειδικά ως προς την ενσωμάτωση της
ως άνω Οδηγίας, η Αρχή επεσήμανε ότι, για την επίτευξη των τεθέντων από αυτή στόχων,
απαιτείται, πέραν της αυτούσιας μεταφοράς στην εθνική έννομη τάξη επιμέρους διατάξεων
η λήψη εφαρμοστικών μέτρων.
Οι εξετασθείσες διατάξεις υιοθετήθηκαν με τα άρθρα 16 και 33-39 του ν. 4710/2020
«Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις» (Α’ 142)
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Γνώμη Α29/23.07.2020
Εκδόθηκε μετά από αίτημα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, με το οποίο
διαβιβάστηκε στην Αρχή σχέδιο νομοθετικής διάταξης που αφορούσε στην τροποποίηση
του άρθρου 10 του ν. 4412/2016 και τη συμπλήρωση του ν. 3658/2008.
Ειδικότερα, προτάθηκε η προσθήκη στο άρθρο 10 του ν. 4412/2016, που αφορά στις
συμβάσεις που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του ως άνω νόμου, των συμβάσεων
που «αφορούν υπηρεσίες μεταφοράς και ασφάλισης ανακτηθέντων, ύστερα από παράνομη
διακίνηση, πολιτιστικών αγαθών στο πλαίσιο δικαστικού ή εξωδικαστικού συμβιβασμού
στον οποίο τίθεται όρος εμπιστευτικότητας μεταξύ των πλευρών».
Μετά τις επιφυλάξεις της Αρχής, ως εκφράσθηκαν με την ως άνω Γνώμη της, ο
επιδιωκόμενος σκοπός του Υπουργείου καλύφθηκε με την εισαγωγή διάταξης στο οικείο
νομικό του πλαίσιο και την υιοθέτηση του άρθρου 55 «Συμβάσεις μεταφοράς, συσκευασίας
και ασφάλισης ανακτηθέντων πολιτιστικών αγαθών - Προσθήκη άρθρου 15 στον ν.
3658/2008» του ν. 4761/2020 «Αναδιοργάνωση του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και
Απαλλοτριώσεων και μετονομασία του σε Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης
Πολιτιστικών Πόρων, προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς στο εξωτερικό, ρυθμίσεις για
το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης και το μουσείο «Φοίβος Ανωγειανάκης» και άλλες διατάξεις»
(Α’ 248).
Γνώμη Α30/23.07.2020
Εκδόθηκε μετά από αίτημα της Γενικής Γραμματείας Νομικών και Κοινοβουλευτικών
Θεμάτων, με το οποίο διαβιβάσθηκε στην Αρχή τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών με
τίτλο «Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες διατάξεις
αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
Με την εν λόγω τροπολογία ρυθμίζονταν θέματα μεταφοράς μαθητών
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στις περιπτώσεις των εκκρεμών έως την
έναρξη του σχολικού έτους 2020 – 2021 διαγωνισμών, τους οποίους είχαν προκηρύξει οι
Περιφέρειες για τη μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
δημοσίων σχολείων.
Η Αρχή επεσήμανε ότι η ανωτέρω ρύθμιση, με την οποία παρατείνεται για ένα
ακόμη έτος το εξαιρετικό καθεστώς που εφαρμόζεται στις συμβάσεις μεταφοράς μαθητών
δυνάμει αντίστοιχων διατάξεων, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δεν πρόκειται για μια
εξαιρετική ρύθμιση, αλλά για την παγίωση ενός κανόνα που ρυθμίζει ζητήματα ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών κατά παρέκκλιση των γενικών
κανόνων του ν. 4412/2016 .
Η ανωτέρω ρύθμιση υιοθετήθηκε με το άρθρο 33 «Μεταφορά μαθητών κατά το
σχολικό έτος 2020-2021» του ν. 4713/2020 «Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής εκπαίδευσης και
άλλες επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Α’
147).
Γνώμη Α31/14.08.2020
Εκδόθηκε μετά από αίτημα της Γενικής Γραμματείας Νομικών και Κοινοβουλευτικών
Θεμάτων, με το οποίο διαβιβάσθηκε στην Αρχή σχέδιο διατάξεων αρμοδιότητας Υπουργείου
Μεταφορών και Υποδομών.
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Με τις ανωτέρω διατάξεις προβλέπεται η δυνατότητα του ΟΑΣΑ Α.Ε. και του ΟΑΣΘ
Α.Ε. να συνάπτουν ορισμένες συμβάσεις κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων εθνικών
διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων.
Οι διατάξεις αυτές υιοθετήθηκαν με το άρθρο 2 (άρθρο πρώτο – άρθρο δεύτερο)
του ν. 4722/2020 «Κύρωση: α) της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας,
προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της αγοράς εργασίας και
διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας» (A' 157) και β) της από 22.8.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών,
την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας
των σχολικών μονάδων, τη στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας
και την ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προς αντιμετώπιση των
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη στήριξη των
πλημμυροπαθών της Εύβοιας που επλήγησαν κατά τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου
2020» (Α' 161) και άλλες διατάξεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19 και άλλων επειγόντων ζητημάτων.» (Α’ 177).
Γνώμη Α32/08.09.2020
Εκδόθηκε μετά από αίτημα της Γενικής Γραμματείας Νομικών και Κοινοβουλευτικών
Θεμάτων, με το οποίο διαβιβάσθηκαν στην αρχή διατάξεις περιλαμβανόμενες σε σχέδιο
νόμου:
α) για την κύρωση της από 10.08.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας,
προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊούCOVID-19, στήριξης της αγοράς εργασίας και
διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας» (A΄ 157),
β) για την κύρωση της από 22.08.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα
μέτρα για την ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων ατομικής
προστασίας και την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων, τη
στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προς αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊούCOVID-19, καθώς και τη στήριξη των πλημμυροπαθών της Εύβοιας που
επλήγησαν κατά τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020» (Α’ 161),
γ) για την παράταση ισχύος ρυθμίσεων –τροποποίηση του άρθρου τρίτου της από
14.03.2020 Π.Ν.Π., η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄76), που αφορά σε
συμβάσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Οι ανωτέρω διατάξεις υιοθετήθηκαν με τα άρθρα 1 (Κύρωση της από 10.08.2020
Π.Ν.Π. - άρθρο πέμπτο, ένατο, δέκατο, ενδέκατο), 2 (Κύρωση της από 22.08.2020 Π.Ν.Π. άρθρο πρώτο, δεύτερο22, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο) 47, 61 του ν. 4722/2020 «Κύρωση: α) της
από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης
εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προστασίας από τη διασπορά του
κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής
διαδικασίας» (A' 157) και β) της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα
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μέτρα για την ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων ατομικής
προστασίας και την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων, τη
στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προς αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη στήριξη των πλημμυροπαθών της Εύβοιας που
επλήγησαν κατά τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020» (Α' 161) και άλλες
διατάξεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και
άλλων επειγόντων ζητημάτων.» (Α’ 177).
Γνώμη Α33/24.09.2020
Εκδόθηκε μετά από αίτημα της Γενικής Γραμματείας Νομικών και Κοινοβουλευτικών
Θεμάτων, με το οποίο διαβιβάσθηκε στην Αρχή σχέδιο διατάξεων που αφορούσαν στον
Οργανισμό του Υπουργείου Εξωτερικών καθώς και αίτημα του Γραφείου Νομοθετικής
Πρωτοβουλίας του ίδιου ως άνω Υπουργείου με το οποίο διαβιβάσθηκε στην Αρχή κείμενο
προτεινόμενης τροπολογίας που αφορά στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνική
Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο "Enterprise
Greece”.
Από τις εξετασθείσες με την ανωτέρω Γνώμη ρυθμίσεις υιοθετήθηκαν τελικώς μόνον
αυτές που αφορούσαν σε διατάξεις του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών , με το
άρθρο 443 "Δημόσιες Συμβάσεις" του ν. 4781/2021 (Α' 31) "Οργάνωση και λειτουργιά
Υπουργείου Εξωτερικών. Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς
αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις".
Γνώμη Α34/01.10.2020
Εκδόθηκε μετά από αίτημα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με το οποίο
διαβιβάσθηκε στην Αρχή διάταξη περιλαμβανόμενη σε σχέδιο νόμου, με την οποία,
τροποποιείται το άρθρο 116 του ν. 4674/2020 και προβλέπεται η κατά παρέκκλιση κάθε
εθνικής, γενικής ή ειδικής διάταξης σύναψη δημοσίων συμβάσεων με αντικείμενο την
προμήθεια επιχειρησιακού υλικοτεχνικού εξοπλισμού και μέσων της Ελληνικής Αστυνομίας,
παροχής υπηρεσιών σίτισης του προσωπικού αυτής στην περιοχή του Έβρου και του
Ανατολικού Αιγαίου, υπηρεσιών καθαριότητας στα προαναχωρησιακά κέντρα κράτησης της
χώρας καθώς και σε προμήθεια υγειονομικού και λοιπού σχετικού υλικού και παροχής
αντίστοιχων υπηρεσιών για την κάλυψη των αστυνομικών και σωφρονιστικών υπηρεσιών,
έως την 31.12.2020.
Η διάταξη αυτή υιοθετήθηκε με το άρθρο 17 «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση
έκτακτων αναγκών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη - Τροποποίηση του άρθρου 116
του ν. 4674/2020» του ν. 4728/2020 «Επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των
καταστροφικών συνεπειών από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός», περαιτέρω
μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.» (A' 186)
Γνώμη Α35/16.10.2020
Εκδόθηκε μετά από αίτημα του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και
Κυβερνητικού Εκπροσώπου, με το οποίο διαβιβάσθηκε στην Αρχή σχέδιο προτεινόμενης
διάταξης, σχετικά με τη δυνατότητα ανάθεσης υπηρεσιών επικοινωνίας και ενημέρωσης,
κατ’ εφαρμογή της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 και κατά παρέκκλιση
ειδικότερων διατάξεων που αφορούν στην ανάθεση σχετικών υπηρεσιών από την Προεδρία
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της Κυβέρνησης και διατάξεων που αφορούν στη μετάδοση των σχετικών μηνυμάτων από
μέσα μαζικής ενημέρωσης
Η εν λόγω διάταξη είχε ήδη καταστεί νόμος του κράτους με το άρθρο 14
«Κατεπείγουσες διατάξεις για την ενημέρωση του κοινού για θέματα προστασίας της
δημόσιας υγείας» του ν. 4278/2020 «Επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των
καταστροφικών συνεπειών από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός», περαιτέρω
μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.» (A' 186), πριν από την έκδοση της Γνώμης της
Αρχής, δεδομένου ότι ήδη με την υποβολή του αιτήματος το σχέδιο νόμου είχε κατατεθεί
στη Βουλή.
Γνώμη Α37/05.11.2020
Εκδόθηκε μετά από αίτημα της Γενικής Γραμματείας Νομικών και Κοινοβουλευτικών
Θεμάτων, με το οποίο διαβιβάσθηκε στην Αρχή σχέδιο νόμου του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την
τροποποίηση της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση» (L 328/21.12.2018), στις
διατάξεις του Κανονισμού 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης
για το Κλίμα...» (L 328.21.12.2018) και στις διατάξεις του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού
2019/826/ΕΕ της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2019, «για την τροποποίηση των
παραρτημάτων VIII και IX της οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου σχετικά με το περιεχόμενο των περιεκτικών αξιολογήσεων του δυναμικού
αποδοτικής θέρμανσης και ψύξης» (L137/23.05.2019)».
Ειδικότερα, το αντικείμενο των ρυθμίσεων αφορά σε τροποποιήσεις των άρθρων 3,
4, 8 του ν. 4342/2015 και προσθήκη του άρθρου με στοιχεία 20Α στον ίδιο ως άνω νόμο
αφορά σε: α) ορισμούς, β) στόχο ενεργειακής απόδοσης γ) ενεργειακή απόδοση στις αγορές
από δημόσιους φορείς και δ) διενέργεια ανταγωνιστικών διαδικασιών βελτίωσης της
ενεργειακής απόδοσης. Μέχρι την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας, το ως άνω σχέδιο
νόμου δεν έχει κατατεθεί στη Βουλή.
Γνώμη Α38/16.11.2020
Εκδόθηκε μετά από αίτημα της Γενικής Γραμματείας Νομικών και Κοινοβουλευτικών
Θεμάτων, με το οποίο διαβιβάσθηκαν στην Αρχή διατάξεις περιλαμβανόμενες σε σχέδιο
νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
Με τις εν λόγω διατάξεις θεσπίζεται ειδικό καθεστώς για την αποκατάσταση των
έργων οδοστρωμάτων, οδικών υποδομών, γεφυρών και εκτέλεσης συνοδών έργων
σήμανσης, προστασίας και ασφάλειας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, εξαιτίας των φυσικών
καταστροφών που προκλήθηκαν από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός» και τις
συνεπακόλουθες πλημμύρες της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020.
Οι ανωτέρω ρυθμίσεις υιοθετήθηκαν με το άρθρο 63 «Εκτέλεση έργων
αποκατάστασης πληγεισών περιοχών Περιφέρειας Θεσσαλίας από τον μεσογειακό κυκλώνα
«Ιανός»» του ν. 4753/2020 «Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του
Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής
Ιουνίου 2019 για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους
επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης (L 186), ρυθμίσεις για
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τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τη λειτουργία της
αγοράς και λοιπές διατάξεις.» (Α’ 227).
Γνώμη Α39/16.11.2020
Εκδόθηκε μετά από αίτημα της Γενικής Γραμματείας Νομικών και Κοινοβουλευτικών
Θεμάτων, με το οποίο διαβιβάσθηκε στην Αρχή σχέδιο νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού
και Αθλητισμού με τίτλο «Εκσυγχρονισμός, αναδιοργάνωση του Ταμείου Αρχαιολογικών
Πόρων και Απαλλοτριώσεων και μετονομασία του σε Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης
Πολιτιστικών Πόρων (Ο.Δ.Α.Π.), ίδρυση ν.π.ι.δ. με την επωνυμία «Μουσείο- Ελαιοτριβείο
Βρανά» στον Δήμο Λέσβου και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού» στο οποίο περιέχονται διατάξεις που αφορούν σε δημόσιες συμβάσεις. Οι
προτεινόμενες διατάξεις αφορούν: α) στη ρύθμιση διαδικασιών εκτέλεσης και ανάθεσης του
«Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων» (Ο.Δ.Α.Π.) (Μέρος Α΄, ιδίως
άρθρα 4, 5, 8,10,20), β) στη δυνατότητα φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού να υπογράφουν προγραμματικές συμβάσεις (μέρος Γ΄, άρθρα 49 και 50).
Οι ως άνω διατάξεις υιοθετήθηκαν με τα άρθρα 3, 4, 5, 10, 12, 13, 27, 45 και 46 του
ν. 4761/2020 «Αναδιοργάνωση του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων και
μετονομασία του σε Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, προβολή
της πολιτιστικής κληρονομιάς στο εξωτερικό, ρυθμίσεις για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης και
το μουσείο «Φοίβος Ανωγειανάκης» και άλλες διατάξεις» (Α’ 248)
Γνώμη Α40/16.11.2020
Εκδόθηκε μετά από αίτημα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με το
οποίο διαβιβάσθηκε στην Αρχή σχέδιο νομοθετικών διατάξεων σχετικά με την εφαρμογή
δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις οποίες, μεταξύ άλλων: α) παρατείνεται
η ισχύς του άρθρου 220 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) για αποφάσεις αναθέσεων τοποθέτησης
αιθουσών που κοινοποιούνται στους αναδόχους έως και την 31.08.2021, β) παρατείνεται η
ισχύς του άρθρου 24 του ν. 4690/2020 (Α’ 104) για να παρασχεθεί η δυνατότητα στους ΟΤΑ
α΄ βαθμού να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις προμήθειας προκατασκευασμένων αιθουσών
προσχολικής εκπαίδευσης, συναφών υλικών, υπηρεσιών και έργων για την τοποθέτησή
τους, καθώς και του απαιτούμενου εξοπλισμού για τη λειτουργία τους, κατά τις διατάξεις
της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016.
Η διάταξη υιοθετήθηκε με το άρθρο πεντηκοστό τρίτο "Κάλυψη αναγκών σε
απαιτούμενες αίθουσες για την υλοποίηση της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης για το
σχολικό έτος 2021 - 2022" του ν. 4771/2021 (Α' 16) "Κύρωση: α) της από 11.12.2020
Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την
επωνυμία «Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση (John S. Latsis Public Benefit Foundation)»
και του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ”» και β)
της από 9.12.2020 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, της 4ης Υ.Πε.
Μακεδονίας και Θράκης, του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο», της
Άννας Μαρίας Λουίζας Ιωάννη Λάτση και της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας και λοιπές
διατάξεις του Υπουργείου Υγείας."
Γνώμη Α41/26.11.2020
Εκδόθηκε μετά από αίτημα της Γενικής Γραμματείας Νομικών και Κοινοβουλευτικών
Θεμάτων, με το οποίο διαβιβάστηκε στην Αρχή τροπολογία του Υπουργείου Τουρισμού με
θέμα «Παράταση μίσθωσης τουριστικών καταλυμάτων του άρθρου 135 του ν. 4692/2020 (Α’
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111)», σε σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Ρύθμιση Οφειλών και
Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας».
Η εν λόγω διάταξη, είχε ήδη υιοθετηθεί με το άρθρο 286 «Παράταση μίσθωσης
τουριστικών καταλυμάτων του άρθρου 135 του ν. 4692/2020 (Α’ 111)» του ν. 4738/2020
«Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας»(Α’ 207), ενώ η Αρχή, με την Α41/2020
Γνώμη της, διαπίστωσε την αναρμοδιότητά της, δεδομένου ότι οι σχετικές ρυθμίσεις δεν
αφορούσαν σε δημόσιες συμβάσεις.
Γνώμη Α42/26.11.2020
Εκδόθηκε μετά από αίτημα της Γενικής Γραμματείας Νομικών και Κοινοβουλευτικών
Θεμάτων, με το οποίο διαβιβάστηκε στην Αρχή διάταξη περιλαμβανόμενη σε σχέδιο νόμου
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με τίτλο «Ολοκληρωμένη θαλάσσια
πολιτική στο νησιωτικό χώρο και λοιπές διατάξεις».
Με τη διάταξη αυτή, προβλέπεται η ίδρυση Γραφείων Προμηθειών σε οργανικές
μονάδες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και επιχειρείται η περιγραφή
αρμοδιοτήτων σχεδιασμού και διενέργειας διαγωνιστικών διαδικασιών για τη σύναψη
δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών, υπογραφής των σχετικών συμβάσεων
από τον αρμόδιο διοικητή/προϊστάμενο της κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν.
4412/2016.
Η Αρχή με τη Γνώμη της πρότεινε την αναδιατύπωση της διάταξης, ώστε να συνάδει
με τους ισχύοντες κανόνες ορισμού ανεξάρτητων επιχειρησιακών μονάδων, προκειμένου να
εξασφαλιστεί η συνδρομή του συνόλου των προϋποθέσεων της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν.
4412/2016.
Η ως άνω διάταξη υιοθετήθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4770/2021 "Ολοκληρωμένη
θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο, διατάξεις για συμμόρφωση με υποχρεώσεις
διεθνούς ναυσιπλοΐας και την αναβάθμιση Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και ειδικές ρυθμίσεις για την
ψηφιοποίηση και εν γένει ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής ναυτιλίας στη
μετάCOVID εποχή" (Α'15).
Γνώμη Α43/07.12.2020
Εκδόθηκε μετά από αίτημα της Γενικής Γραμματείας Νομικών και Κοινοβουλευτικών
Θεμάτων, με το οποίο διαβιβάστηκε στην Αρχή τροπολογία σε σχέδιο νόμου του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Εκσυγχρονισμός της χωροταξικής και πολεοδομικής
νομοθεσίας».
Με τις ρυθμίσεις αυτές α) παρέχεται η δυνατότητα σύναψης προγραμματικής
σύμβασης μεταξύ του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της ΔΕΗ ΑΕ για τη
διενέργεια διαγωνισμών για την εκπόνηση των μελετών των Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων
εντός των χωροθετημένων Ζωνών Απολιγνιτοποίησης και για την υλοποίηση νέων χρήσεων
και την αναβάθμιση εκτάσεων που έχουν περιέλθει στην κυριότητα ή χρήση της για την
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη και περιλαμβάνονται στις Ζ.ΑΠ. και β)
προβλέπεται η δυνατότητα της ΡΑΕ και της ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ να συνάπτουν συμβάσεις κατά
παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 4412/2016, με την επιφύλαξη του άρθρου 5 αυτού.
Οι εξετασθείσες από την Αρχή διατάξεις υιοθετήθηκαν με τα άρθρα 155 και 164 του
ν. 4759/2020 «Εκσυγχρονισμός της χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας(Α' 245)
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Γνώμη Α44/07.12.2020
Εκδόθηκε μετά από αίτημα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με το
οποίο διαβιβάσθηκαν στην Αρχή διατάξεις άρθρου περιλαμβανόμενου σε σχέδιο νόμου του
ως άνω Υπουργείου.
Με το άρθρο αυτό ανατίθεται στο Ίδρυμα Ευγενίδου η αρμοδιότητα για την έκδοση
των διδακτικών βιβλίων του τομέα ναυτιλιακών επαγγελμάτων των Επαγγελματικών
Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), λόγω αποκλειστικών δικαιωμάτων.
Οι εν λόγω διατάξεις υιοθετήθηκαν με το άρθρο 117 «Έκδοση διδακτικών βιβλίων
του τομέα ναυτιλιακών επαγγελμάτων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) από το
Κοινωφελές Ίδρυμα Ευγενίδου» του ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου
2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής
κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της
Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 254)
Γνώμη Α45/14.12.2020
Εκδόθηκε επί του σχεδίου νόμου “Για τον εκσυγχρονισμό, την απλοποίηση και την
αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων και ειδικότερες
ρυθμίσεις για τις προμήθειες στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας - Μέρος Α' :
θέματα δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων"
Με τη Γνώμη Α45/2020 εξετάσθηκε η προτεινόμενη αναμόρφωση του ν. 4412/2016,
υπό το πρίσμα της εξασφάλισης της συμβατότητας με τους υπερνομοθετικής ισχύος κανόνες
του ενωσιακού δικαίου, αλλά και με τις θεμελιώδεις αρχές που διέπουν το σύστημα των
δημοσίων συμβάσεων και καταβλήθηκε προσπάθεια να εντοπισθούν τα ζητήματα που
ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματα τόσο ως προς την ερμηνεία των σχετικών
διατάξεων όσο και ως προς την εφαρμογή τους, με σκοπό την συμβολή στη δημιουργία ενός
νομοτεχνικά και ρυθμιστικά άρτιου, κατά το δυνατό, πλαισίου, με την αναγκαία συνοχή και
αποτελεσματικότητα.
Οι εν λόγω διατάξεις υιοθετήθηκαν με το Μέρος Α ν. 4782/2021 (Α' 36)
"Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων
συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας
και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία".
Γνώμη Α46/15.12.2020
Εκδόθηκε μετά από αίτημα Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με το
οποίο διαβιβάστηκε στην Αρχή σχέδιο προτεινόμενης νομοθετικής ρύθμισης «για τον
εφοδιασμό με καύσιμα των Επιχειρησιακών Μέσων Λ.Σ - ΕΛ.ΑΚΤ, Υπηρεσιών ΥΝΑΝΠ και
Πλοηγικών Σταθμών».
Οι εν λόγω ρυθμίσεις, αποσκοπούν στην εκ νέου παράταση της ισχύος του άρθρου
55 «Κατεπείγουσες Ανάγκες Προμήθειας Καυσίμων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Πλοηγικών Σταθμών»
του ν. 4331/2015 (Πρβλ σχετική Γνώμη Α18/2019 της Αρχής).
Η ρύθμιση αυτή υιοθετήθηκε με το άρθρο 123 «Κατεπείγουσες ανάγκες προμήθειας
καυσίμων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής(Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.) - Αντικατάσταση της
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παρ. 1του άρθρου 55 του ν. 4331/2015» του ν. 4764/2020 «Ρυθμίσεις για την προστασία της
δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση
των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση
οφειλών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες
διατάξεις» (A' 256).
Γνώμη Α47/23.12.2020
Εκδόθηκε μετά από αίτημα του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και
Κυβερνητικού Εκπροσώπου, με το οποίο διαβιβάσθηκαν στην Αρχή διατάξεις άρθρου για
την ανάθεση διαφημιστικών υπηρεσιών – υπηρεσιών επικοινωνίας περιλαμβανόμενου στο
σχέδιο νόμου «Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της τροποποιημένης με την Οδηγία (ΕΕ)
2018/1808 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2018,
Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου
2010 για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας της
Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης».
Η Αρχή με την Α47/2020 Γνώμη της διεπίστωσε, μεταξύ άλλων, ζητήματα
ασυμβατότητας της δεύτερης παραγράφου της εξεταζόμενης διάταξης με τους ενωσιακούς
κανόνες περί δημοσίων συμβάσεων.
Μέχρι την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας δεν έχει υιοθετηθεί η εξετασθείσα
από την αρχή διάταξη.
Γνώμη Α48/23.12.2020
Εκδόθηκε μετά από αίτημα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με το οποίο
διαβιβάσθηκε στην Αρχή διάταξη, περιλαμβανόμενη σε τροπολογία σχεδίου νόμου του
ίδιου Υπουργείου.
Η διάταξη προβλέπει την παράταση των ισχυουσών συμβάσεων για την προμήθεια
ειδών αρτοτροφοδοσίας Καταστημάτων Κράτησης, Σωφρονιστικών και Θεραπευτικών
Καταστημάτων, Ειδικών Θεραπευτικών Καταστημάτων, Κεντρικής Αποθήκης Υλικού
Φυλακών και Ιδρύματος Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου και υιοθετήθηκε με το άρθρο 42
«Ρυθμίσεις συμβάσεων προμήθειας ειδών αρτοτροφοδοσίας αρμοδιότητας Γενικής
Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής» του ν. 4760 /2020 «Ρυθμίσεις σωφρονιστικής
νομοθεσίας, διατάξεις για το Ταμείο Προνοίας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας και
λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου
Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α΄247), χωρίς να προηγηθεί η Γνώμη της Αρχής, καθώς δεν
δόθηκε ο απαιτούμενος χρόνος για την επεξεργασία της.
Η Αρχή με την Α48/2020 Γνώμη της διαπίστωσε ότι η εν λόγω διάταξη εγείρει
ζητήματα ασυμβατότητας τόσο με τις ίδιες τις διατάξεις του ενωσιακού δικαίου περί
δημοσίων συμβάσεων, όσο και με τις γενικές αρχές της ίσης μεταχείρισης και της
απαγόρευσης των διακρίσεων λόγω ιθαγένειας, καθώς και με την απορρέουσα από αυτές
υποχρέωση διαφάνειας.
Γνώμη Α49/23.12.2020
Εκδόθηκε μετά από αίτημα της Γενικής Γραμματείας Νομικών και Κοινοβουλευτικών
Θεμάτων, με το οποίο διαβιβάσθηκε στην Αρχή τροπολογία στο σχέδιο νόμου του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τίτλο «Μέτρα ενίσχυσης των
εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και
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διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων» σχετικά με τη διαδικασία εκτέλεσης συμβάσεων
σχολικών γευμάτων.
Η Γνώμη της Αρχής εκδόθηκε μετά την υιοθέτηση της διάταξης με το άρθρο 77
«Διαδικασία ορισμού σχολικών μονάδων για το πρόγραµµα "Σχολικά Γεύματα"» του
ν.4756/2020 «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων,
κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων.» (Α’ 235),
δεδομένου ότι η σχετική τροπολογία ψηφίσθηκε δύο μέρες μετά την υποβολή του αιτήματος
στην Αρχή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ
Γνώμες επί προεδρικών διαταγμάτων
Γνώμη Β1/23.07.2020
Εκδόθηκε κατόπιν αιτήματος της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής
του Υπουργείου Οικονομικών, με το οποίο διαβιβάσθηκε στην Αρχή σχέδιο Προεδρικού
Διατάγματος για την ίδρυση Ειδικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα του ν. 4009/2011 με τη μορφή Ανώνυμης Εταιρείας, για την αξιοποίηση και τη
διαχείριση της περιουσίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς και έγκριση του καταστατικού
αυτής.
Η Αρχή με την Β1/2020 Γνώμη της διαπίστωσε την έλλειψη αρμοδιότητάς της για
παροχή Γνώμης, καθώς στο κείμενο του ως άνω ΠΔ δεν περιλαμβάνονταν διατάξεις περί
δημοσίων συμβάσεων.
Γνώμη Β2/23.07.2020
Εκδόθηκε κατόπιν αιτήματος της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής
του Υπουργείου Οικονομικών, με το οποίο διαβιβάσθηκε στην Αρχή σχέδιο Προεδρικού
Διατάγματος για την ίδρυση Ειδικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα του ν. 4009/2011 με τη μορφή Ανώνυμης Εταιρείας, για την αξιοποίηση και τη
διαχείριση της περιουσίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και έγκριση του
καταστατικού αυτής.
Η Αρχή με την Β2/2020 Γνώμη της διατύπωσε τις παρατηρήσεις της επί των
περιλαμβανόμενων στο ως άνω σχέδιο προεδρικού διατάγματος προβλέψεων, οι οποίες
διαφοροποιούνταν από τις αντίστοιχες προβλέψεις του ν. 4412/2016.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε
Γνώμες επί λοιπών κανονιστικών πράξεων
Γνώμη Γ1/27.02.2020
Εκδόθηκε μετά από αίτημα του Υπουργείου Υγείας, με το οποίο διαβιβάσθηκε
στην Αρχή σχέδιο σχεδίου απόφασης του Υφυπουργού Υγείας με τίτλο «Ορισμός του
Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) ως κεντρική Αρχή Αγορών (Κ.Α.Α.) για τη διενέργεια
διαγωνισμού Συμφωνία – Πλαίσιο για τέσσερα (4) έτη με έναν (1) μειοδότη, για την
προμήθεια αντιδραστηρίων με συνοδό εξοπλισμό, για τον Ορολογικό Έλεγχο των μονάδων
αίματος των αιμοδοτών της χώρας, για τα μεταδιδόμενα με τη μετάγγιση νοσήματα με CPV:
33696500-0 (Αντιδραστήρια Εργαστηρίων).»
Με την υποβληθείσα ρύθμιση, η οποία κείται εντός του πλαισίου της
εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016, ορίσθηκε το Εθνικό
Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.Κ.Ε.Α.) ως Κεντρική Αρχή Αγορών για τη διενέργεια διαγωνισμού
Συμφωνία – Πλαίσιο για τέσσερα (4) έτη με έναν (1) μειοδότη, για την προμήθεια
αντιδραστηρίων με συνοδό εξοπλισμό, για τον Ορολογικό Έλεγχο των μονάδων αίματος
των αιμοδοτών της χώρας, για τα μεταδιδόμενα με τη μετάγγιση νοσήματα με CPV:
33696500-0 (Αντιδραστήρια Εργαστηρίων).
Σε συνέχεια της Γνώμης Γ1, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. Γ2γ/27589/15.02.2020
Απόφαση του Υφυπουργού Υγείας (Β’ 2181/2020).

Γνώμη Γ2: δεν εκδόθηκε – σχετική η Γ6
Γνώμη Γ3/31.03.2020
Εκδόθηκε χωρίς προηγούμενο αίτημα για την παροχή σύμφωνης Γνώμης,
κατόπιν έκδοσης της υπ’ αριθμ. 20319/24-03-2020 (Β΄ 1022) Απόφασης του Υπουργού
Υποδομών και Μεταφορών με θέμα : «Αναβολή διενέργειας διαγωνισμών, παράταση
προθεσμιών και άλλες διατάξεις, για το χρονικό διάστημα από 24.3.2020 έως και 30.4.2020,
προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊούCOVID-19»,(Β’΄1022), στην οποία
περιλαμβάνονται οριζόντιες ρυθμίσεις για α) την αναβολή διεξαγωγής διαγωνισμών για την
ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,
κατά το χρονικό διάστημα από τις 24.3.2020 μέχρι και τις 30.4.2020 και, β) τις εκκρεμείς
διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, με προβλέψεις περί
αυτοδίκαιης αναστολής, κατά το χρονικό διάστημα από τις 24-3-2020 έως και τις 30-4-2020,
κάθε προθεσμίας που προβλέπεται στο νομικό πλαίσιο ανάθεσης και εκτέλεσης των
συμβάσεων, όπως κατά περίπτωση ισχύει (ήτοι των ν. 4412/2016, 4413/2016, 3669/2008,
3316/2005 κ.λπ.), με αναθέτουσα αρχή το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, είτε οι
προθεσμίες αυτές τάσσονται υπέρ των υποψηφίων / αναδόχων, είτε υπέρ της
αναθέτουσας/ προϊσταμένης / εποπτεύουσας αρχής ή/και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
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Η Αρχή επεσήμανε ότι, σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Συμβουλίου της
Επικρατείας, η μη λήψη υπόψη προβλεπόμενης στο νόμο Γνώμης (πόσο μάλλον σύμφωνης,
όπως στην περίπτωση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) ως προϋπόθεση για την έκδοση κανονιστικής
πράξεως, συνεπάγεται την ακυρότητα της.
Γνώμη Γ4/03.04.2020
Εκδόθηκε χωρίς προηγούμενο αίτημα για την παροχή σύμφωνης Γνώμης,
κατόπιν έκδοσης της υπ’ αριθμ. 085/ΑΣ 1724/31-03-2020 Απόφασης του Υπουργού
Εξωτερικών με θέμα : «Αναβολή, αναστολή, παράταση προθεσμιών σε διαγωνιστικές
διαδικασίες, για το χρονικό διάστημα από 31.03.2020 έως 11.05.2020, προς περιορισμό
διασποράς του κορωνοϊούCOVID-19» (Β΄ 1112), στην οποία περιλαμβάνονται οριζόντιες
ρυθμίσεις για α) την αναβολή διεξαγωγής (δηλαδή προκήρυξης) διαγωνισμών για την
ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εξωτερικών, κατά το
χρονικό διάστημα από τις 31.3.2020 μέχρι και τις 11.5.2020, β) τις εκκρεμείς διαδικασίες
ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, με προβλέψεις περί παράτασης της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ή προσφορών για τις 11-52020, καθώς και περί αυτοδίκαιης αναστολής, κατά το χρονικό διάστημα από τις 31-3-2020
έως και τις 11-5-2020, κάθε προθεσμίας που προβλέπεται στο νομικό πλαίσιο ανάθεσης και
εκτέλεσης των συμβάσεων, όπως κατά περίπτωση ισχύει (ν. 4412/2016), με αναθέτουσα
αρχή το Υπουργείο Εξωτερικών, είτε εάν οι προθεσμίες αυτές τάσσονται υπέρ του
υποψηφίου (αναδόχου), είτε υπέρ της αναθέτουσας αρχής.
Η Αρχή επεσήμανε ότι, σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Συμβουλίου της
Επικρατείας, η μη λήψη υπόψη προβλεπόμενης στο νόμο Γνώμης (πόσο μάλλον σύμφωνης,
όπως στην περίπτωση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) ως προϋπόθεση για την έκδοση κανονιστικής
πράξεως, συνεπάγεται την ακυρότητα της.
Γνώμη Γ5/08.04.2020
Εκδόθηκε μετά από αίτημα της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής
του Υπουργείου Οικονομικών, με το οποίο διαβιβάσθηκε στην αρχή σχέδιο Κοινής
Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Επικρατείας,
Υποδομών και Μεταφορών, Εθνικής Άμυνας και Εσωτερικών με θέμα «Ηλεκτρονική
Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν.4601/2019 (Α΄ 44)». Με
το εν λόγω σχέδιο, κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 154 του ν. 4601/2019 (Α' 44),
καθορίζεται η αρχιτεκτονική, των διαδικασιών παραλαβής, επεξεργασίας και πληρωμής
ηλεκτρονικού τιμολογίου, των απαιτήσεων διαλειτουργικότητας και διασύνδεσης με
ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα του δημοσίου, των τεχνικών προϋποθέσεων
ασφάλειας και προστασίας δεδομένων και κάθε άλλου τεχνικού και ειδικού θέματος,
αναγκαίου για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης από τις κεντρικές κυβερνητικές
αρχές και τις κεντρικές αρχές αγορών, καθώς και από τις μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές
και τους αναθέτοντες φορείς, στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων που εμπίπτουν στο
πεδίο εφαρμογής του άρθρου 148 του ν. 4601/2019.
Σε συνέχεια της Γνώμης Γ5, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 60967/17.06.2020 Κοινή
Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Εθνικής Άμυνας –
Εσωτερικών – Ψηφιακής Διακυβέρνησης – Υποδομών και Μεταφορών (Β’ 2425).
Γνώμη Γ6/08.04.2020
Εκδόθηκε μετά από αίτημα της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής
του Υπουργείου Οικονομικών, με το οποίο διαβιβάσθηκε στην Αρχή σχέδιο Κοινής
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Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας με τίτλο
«Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων
Συμβάσεων». Με το εν λόγω σχέδιο καθορίζεται ο Εθνικός Μορφότυπος του Ηλεκτρονικού
Τιμολογίου, το περιεχόμενο και η μορφή του στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων
σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων, κατ΄
εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρθρου 154 του ν. 4601/2019.
Σε συνέχεια της Γνώμης Γ6,εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 60970/17.06.2020 Κοινή
Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής
Διακυβέρνησης (Β' 2425).
Γνώμη Γ7/15.04.2020
Εκδόθηκε χωρίς προηγούμενο αίτημα για την παροχή σύμφωνης Γνώμης,
κατόπιν έκδοσης της υπ’ αριθμ. 35839/06.04.2020 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης
και Επενδύσεων με θέμα : «Αναβολή διενέργειας διαγωνισμών, παράταση προθεσμιών και
άλλες διατάξεις, για δημόσιες συμβάσεις έργων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας
Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για το χρονικό 2
διάστημα έως και 15-5-2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊούCOVID19»
(Β΄1215), στην οποία περιλαμβάνονται οριζόντιες ρυθμίσεις για: α) την αναβολή διεξαγωγής
(δηλαδή προκήρυξης) διαγωνισμών για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργων,
αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) 4 του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κατά το χρονικό διάστημα από τις 8.4.2020 μέχρι και τις
15.5.2020, β) τις εκκρεμείς διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, με
προβλέψεις περί παράτασης όλων των συμβατικών προθεσμιών εκτέλεσης των συμβάσεων
αρμοδιότητας του Τμήματος Υποστήριξης Κτηριακών Υποδομών Έρευνας της ΓΓΕΤ του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων έως τις 15.5.2020, καθώς και περί αυτοδίκαιης
αναστολής, κατά το χρονικό διάστημα από τις 8.4.2020 έως και τις 15.5.2020, κάθε
προθεσμίας που προβλέπεται στο νομικό πλαίσιο ανάθεσης και εκτέλεσης των συμβάσεων,
όπως κατά περίπτωση ισχύει (ν. 4412/2016), με αναθέτουσα αρχή τη Γενική Γραμματεία
Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, είτε οι προθεσμίες
αυτές τάσσονται υπέρ του υποψηφίου (αναδόχου), είτε υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής.
Η Αρχή επεσήμανε ότι, σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Συμβουλίου της
Επικρατείας, η μη λήψη υπόψη προβλεπόμενης στο νόμο Γνώμης (πόσο μάλλον σύμφωνης,
όπως στην περίπτωση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) ως προϋπόθεση για την έκδοση κανονιστικής
πράξεως, συνεπάγεται την ακυρότητα της.
Γνώμη Γ8/08.05.2020
Εκδόθηκε μετά από αίτημα της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με το οποίο διαβιβάσθηκε στην Αρχή σχέδιο
απόφασης του Υπουργού με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 41075/16-04-18 Απόφασης
του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα “Συμφωνίες-πλαίσιο έτους 2018 που
συνάπτονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1 β) του άρθρου 41 του ν.
4412/16” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 65201/18-06-2018 & 18534/ 12-02-19
Υ.Α.»”, κατ’ εξουσιοδότηση της διάταξης της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016.
Σε συνέχεια της Γνώμης Γ8, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 53717/28.05.2020 Απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β’ 2097).
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Γνώμη Γ9/08.05.2020
Εκδόθηκε μετά από αίτημα της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με το οποίο διαβιβάσθηκε στην Αρχή σχέδιο
Απόφασης του Υπουργού με θέμα «Συμφωνίες-πλαίσιο έτους 2020 που συνάπτονται από
την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1 β) του άρθρου 41 του ν. 4412/16», κατ’
εξουσιοδότηση της διάταξης της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016.
Σε συνέχεια της Γνώμης Γ9, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 88408/24.08.2020 Απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β’ 3810).
Γνώμη Γ10/13.05.2020
Εκδόθηκε μετά από αίτημα της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου, με το οποίο
διαβιβάσθηκε στην Αρχή σχέδιο Κανονισμού Προμήθειας Προϊόντων, Παροχής Υπηρεσιών,
Εκπόνησης Μελετών και Εκτέλεσης Έργων της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Ανώνυμη
Εταιρεία.
Γνώμη Γ11/03.06.2020
Εκδόθηκε μετά από αίτημα της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας του
Υπουργείου Υγείας, με το οποίο διαβιβάσθηκε στην Αρχή σχέδιο Απόφασης του Υπουργού
Υγείας με θέμα : «Ορισμός των Υγειονομικών Περιφερειών (Υ.ΠΕ.), ως Κεντρικών Αρχών
Αγορών (Κ.Α.Α.), βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016, για την
παροχή κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών και ειδικότερα για την προμήθεια
Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (Μέτρων Ατομικής Προστασίας), για την κάλυψη αναγκών
των φορέων αρμοδιότητάς τους».
Σε συνέχεια της Γνώμης Γ11, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. Γ2γ/32602/05.06.2020 Απόφαση
του Υπουργού Υγείας (Β' 2199)
Γνώμη Γ12/23.07.2020
Εκδόθηκε μετά από αίτημα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με το
οποίο διαβιβάσθηκε στην Αρχή σχέδιο απόφασης του Υπουργού Υποδομών και
Μεταφορών «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα
δημοσίων συμβάσεων που εκτελούνται από την “ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (δ.τ.
“ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.”)», με το οποίο γίνεται ειδικότερος προσδιορισμός των οργάνων που
αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν κατά την ανάθεση και εκτέλεση έργων, μελετών, τεχνικών και
λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, προμηθειών και γενικών υπηρεσιών, που
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν.4412/2016, από την εταιρεία με την επωνυμία «ΕΡΓΑ
Ο.Σ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.» και καθορίζονται οι
επιμέρους αρμοδιότητες αυτών.
Σε συνέχεια της Γνώμη Γ12, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 2661/17.07.2020 Απόφαση του
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (B' 3290)
Γνώμη Γ13/06.08.2020
Εκδόθηκε μετά από αίτημα της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού
Εμπορίου Α.Ε. με διακριτικό τίτλο «ENTERPRISEGREECE», με το οποίο διαβιβάσθηκε στην
Αρχή σχέδιο Κανονισμού Συμβάσεων Προμήθειας Προϊόντων, Παροχής Υπηρεσιών,
Εκπόνησης Μελετών και Εκτέλεσης Έργων της εν λόγω Εταιρείας.
Σε συνέχεια της σύμφωνης Γνώμης της Αρχής, ο Κανονισμός εγκρίθηκε από το
Διοικητικό της Συμβούλιο την 17.09.2020 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 148/2020.
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Γνώμη Γ14/18.09.2020
Εκδόθηκε μετά από αίτημα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με το
οποίο διαβιβάσθηκε στην Αρχή σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υποδομών και Μεταφορών και του Υφυπουργού Οικονομικών
με τίτλο «Ανάθεση εξειδικευμένων υπηρεσιών συμβούλων για τη μελέτη και εκτέλεση
συμβάσεων δημοσίων έργων που υλοποιούνται από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο», κατ’
εξουσιοδότηση της διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 128 του ν. 4412/2016, με την οποία
εισάγονται εξαιρετικές ρυθμίσεις που αφορούν στη δυνατότητα του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου να αναθέτει συμβάσεις παροχής υπηρεσιών συμβούλων οποιασδήποτε
ειδικότητας με τη διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 128 του ν. 4412/2016 για συγκεκριμένα
δημόσια έργα που πρόκειται να αναθέσει.
Σε συνέχεια της Γνώμης Γ14, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 138811/Α2/13.10.2020 Κοινή
Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υποδομών και
Μεταφορών (Β’ 4691)
Γνώμη Γ15/30.10.2020
Εκδόθηκε μετά από αίτημα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της
Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Α.Ε. (ΜΟΔ ΑΕ), με το
οποίο διαβιβάσθηκε στην Αρχή σχέδιο «Κανονισμού Λειτουργίας Τεχνικής Υπηρεσίας της
ΜΟΔ ΑΕ» της εν λόγω εταιρείας.
Σε συνέχεια της Γνώμης Γ15, το Διοικητικό Συμβούλιο Συμβουλίου της Μονάδας
Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Α.Ε. (ΜΟΔ ΑΕ), κατά την υπ’
αριθμ. 544/20.11.2020 συνεδρίασή του ενέκρινε τον ως άνω Κανονισμό, ενσωματώνοντας
το σύνολο των παρατηρήσεων της Αρχής (ΑΔΑ : Ω29Φ46ΨΧΨΤ-60Γ).
Γνώμη Γ16/30.12.2020
Εκδόθηκε μετά από αίτημα της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων της ΓΓ
Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με το
οποίο διαβιβάσθηκε στην Αρχή σχέδιο Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων – Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα «Έγκριση Σχεδίου Στρατηγικής για τις
Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις».
Με τη Γνώμη Γ16 διαπιστώθηκε ο μη κανονιστικός χαρακτήρας του υποβληθέντος
σχεδίου κοινής υπουργικής απόφασης και η Αρχή απείχε από την έκδοση σύμφωνης γνώμης,
ως μη εμπίπτον στη γνωμοδοτική της αρμοδιότητα. Σε συνέχεια της Γνώμης Γ16, εκδόθηκε
η υπ’ αριθμ. 14900/04.02.2021 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 466) με θέμα «Έγκριση σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες
Δημόσιες Συμβάσεις.» (ΑΔΑ: ΨΡΤΟ46ΜΤΛΡ-Χ92)
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