
  

 

 
 

Αλλαγή πλαισίου στις Δημόσιες Συμβάσεις 
Προμηθειών, Υπηρεσιών και Έργων 

 
O τομέας των δημοσίων συμβάσεων είναι ένας τέτοιος τομέας, με πολλές 
παθογένειες. Σε αυτόν εντοπίζονται βασικά προβλήματα της ελληνικού 
Δημοσίου: γραφειοκρατία, αδιαφάνεια, διαφθορά και 
αναποτελεσματικότητα, τόνισε σε πρόσφατη συνέντευξη τύπου ο υπουργός 
ανάπτυξης. 
Ορισμένα χαρακτηριστικά στοιχεία, ενδεικτικά για το μέγεθος του προβλήματος είναι: 

 Με το σημερινό καθεστώς, υπάρχουν αυτή τη στιγμή πάνω από 3.000 
διαφορετικές Αναθέτουσες Αρχές και ένα κατακερματισμένο κανονιστικό 
πλαίσιο. 

 Δεν εξασφαλίζεται η διαφάνεια και δημοσιότητα, που είναι αναγκαίες για την 
αποτελεσματικότητα, τη λογοδοσία και το δημόσιο έλεγχο. 

 Δεν υπάρχει επαρκές πλαίσιο ελέγχων εκτέλεσης των συμβάσεων και δεν 
υιοθετούνται οι βέλτιστες πρακτικές για την προσαρμογή στην αγορά. 

 Το 40% των διαγωνισμών δεν ολοκληρώνεται λόγω προβλημάτων στις 
προδιαγραφές, συνακόλουθων ενστάσεων κλπ. 
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Το τρίπτυχο που μας ενδιαφέρει να πετύχουμε είναι το εξής: 

 -Η εξοικονόμηση στις δημόσιες δαπάνες 
 -Η επιτάχυνση της αξιοποίησης δημοσίων πόρων και ειδικά όσων 

σχετίζονται με την απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων 
 -Η ενίσχυση της διαφάνειας 

Το Υπουργείο Ανάπτυξης,  έχει δώσει, ήδη από τις αρχές Αυγούστου, το αναλυτικό 
πλαίσιο δράσης και στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων για τις προμήθειες, τις 
υπηρεσίες και τα έργα. 
 Οι βασικοί άξονες της πολιτικής εξυγίανσης είναι: 

 Η αξιοποίηση του διαδικτύου για τη διενέργεια διαγωνισμών και την 
παρακολούθηση των δημοσίων συμβάσεων στις προμήθειες, τις υπηρεσίες και 
τα έργα. 

 Η συγκέντρωση των αναθετουσών αρχών, με περιορισμό τους κατά 80% 
και η ομαδοποίηση των προμηθειών, πάντα ανάλογα με τις ανάγκες και τις 
ιδιαιτερότητές τους. 

 Ο εκσυγχρονισμός και η δραστική αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για 
τις δημόσιες συμβάσεις κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα. 

 Η εξάπλωση των εργαλείων όπως των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, της 
συμφωνίας-πλαισίου, και των προτύπων τευχών. 

 Η ενίσχυση του ρόλου της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων 

Το νομοσχέδιο θα κατατεθεί τις αμέσως επόμενες εβδομάδες. 
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Η δράση συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (Competitiveness and 
Innovation Programme 2007-2013) 

 
Neither the European Commission nor any person acting on behalf of the European Commission is responsible for the use which might 
be made of the information contained herein. The views in this publication are those of the author and do not necessarily reflect the 
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