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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

1. Γενικό πλαίσιο 

Η παρούσα μελέτη με τίτλο «Δημόσιες συμβάσεις και πολιτική συνοχής» καλύπτει δύο 
σημαντικούς τομείς δημόσιας πολιτικής και επικεντρώνεται στον προσδιορισμό των μεταξύ 
τους συνδέσεων. Ως αφετηρία της ανάλυσης, είναι ουσιώδες να επεξηγηθεί ο τρόπος και το 
πεδίο εφαρμογής των δημόσιων συμβάσεων στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής. Οι 
δικαιούχοι των ευρωπαϊκών προγραμμάτων πολιτικής συνοχής λαμβάνουν ενίσχυση από 
ευρωπαϊκούς και εθνικούς χρηματοδοτικούς πόρους για την υλοποίηση έργων. Όλες οι 
αγορές αγαθών και υπηρεσιών στο πλαίσιο των εν λόγω προγραμμάτων διέπονται από 
κανόνες δημόσιων συμβάσεων. Αυτό ισχύει ασφαλώς για όλους τους δημόσιους φορείς, 
αλλά τους ίδιους κανόνες υποχρεούνται να τηρούν και οι ιδιωτικοί φορείς. Ως εκ τούτου, η 
ανάλυση καλύπτει αμφότερες τις πλευρές των δικαιούχων και των διαχειριστικών αρχών των 
προγραμμάτων. 
Κύριος στόχος της παρούσας μελέτης είναι να παράσχει στα μέλη της Επιτροπής 
Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μια πλήρη αποτίμηση της 
κατάστασης που επικρατεί στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων σε σχέση με τη 
στρατηγική «Ευρώπη 2020», τον ενισχυόμενο ρόλο των τοπικών και περιφερειακών αρχών 
στην εφαρμογή των κανόνων δημόσιων συμβάσεων κατά την άσκηση της πολιτικής 
συνοχής, καθώς και την υπό εξέλιξη διαδικασία εκσυγχρονισμού της πολιτικής δημόσιων 
συμβάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης1. 

Οι ειδικότεροι στόχοι της μελέτης είναι οι ακόλουθοι: 

 να επεξηγηθεί η εφαρμογή της πολιτικής δημόσιων συμβάσεων στο πλαίσιο των 
διαρθρωτικών χρηματοδοτικών δαπανών. 

 να αναδειχθεί η σύνδεση μεταξύ της εκτέλεσης των διαρθρωτικών ταμείων και των 
δημόσιων συμβάσεων να προσδιοριστούν οι σχετικοί παράγοντες. 

 να προσδιοριστούν τα κυριότερα κοινά προβλήματα που ανακύπτουν κατά την 
υλοποίηση των προγραμμάτων και των έργων της πολιτικής συνοχής λόγω των 
διαδικασιών δημόσιων συμβάσεων. 

 να αξιολογηθεί κατά πόσον και με ποιον τρόπο οι ισχύουσες οδηγίες ευνοούν ή 
παρακωλύουν την εφαρμογή της πολιτικής και εάν τα καινοτόμα στοιχεία (π.χ. 
ανταγωνιστικός διάλογος) έχουν ενδεχομένως μετρήσιμο αντίκτυπο. 

 να παρουσιαστούν τα βασικά προβλήματα μεταφοράς των υφιστάμενων οδηγιών στο 
εθνικό δίκαιο. 

 να εξεταστεί διεξοδικά κατά πόσον τα προσκόμματα που αντιμετωπίζουν οι 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) παρεμποδίζουν την επιτυχή συμμετοχή τους σε 
διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων και επηρεάζουν την υλοποίηση προγραμμάτων και 
έργων συνοχής (λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν ένα 
από τα βασικά στοιχεία της στρατηγικής «ΕΕ 2020» στο πλαίσιο των δημόσιων 
συμβάσεων). 

 να δοθούν στοιχεία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τον συνολικό αντίκτυπο 
και τον διοικητικό και οικονομικό φόρτο των κανόνων δημόσιων συμβάσεων στην 
εφαρμογή της πολιτικής συνοχής. 

                                                 
1  Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2011), «Πράσινη Βίβλος σχετικά με τον εκσυγχρονισμό της πολιτικής δημόσιων 

συμβάσεων της ΕΕ. Προς μια αποτελεσματικότερη ευρωπαϊκή αγορά δημόσιων συμβάσεων», COM (2011) 15 
τελικό, Βρυξέλλες, 27.1.2011. 
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Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, η οποία 
συμπληρώθηκε —λόγω της αποσπασματικής εικόνας που παρουσίαζε— από μια σειρά 
προσωπικών ή τηλεφωνικών συνεντεύξεων με επαγγελματίες του τομέα της πολιτικής 
συνοχής. Αρκετές περιπτωσιολογικές μελέτες περιορισμένης έκτασης συνέβαλαν περαιτέρω 
στη γενική επισκόπηση της κατάστασης.  

2. Η κατάσταση στην ΕΕ 

Η εξέταση του υφιστάμενου πλαισίου των δημόσιων συμβάσεων στην ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των ειδικών διαδικασιών για τις συμφωνίες πλαίσια, τον 
ανταγωνιστικό διάλογο και το δυναμικό σύστημα αγορών, παρέχει την αφετηρία για την 
ανάλυση της κατάστασης. Η μεταφορά των ευρωπαϊκών κανονισμών για τις δημόσιες 
συμβάσεις στο εθνικό δίκαιο είναι μείζονος σημασίας και έπεται η διαφοροποίηση μεταξύ των 
δημόσιων συμβάσεων και της κρατικής ενίσχυσης, που συνιστούν δύο πτυχές ιδιαίτερης 
βαρύτητας. Προκειμένου να ολοκληρωθεί η εξέταση των δημόσιων συμβάσεων στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, διενεργήθηκε ανασκόπηση των δημόσιων συμβάσεων για το 2011. Τα 
βασικά σημεία της εν λόγω ανάλυσης είναι τα ακόλουθα: 

 Υπολογίζεται ότι οι δημόσιες συμβάσεις αντιπροσωπεύουν το 13% του ΑΕγχΠ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντούτοις, δεν διατίθενται τεκμηριωμένα και διαφανή στοιχεία 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενέκριναν το 2004 δύο οδηγίες για τις 
δημόσιες συμβάσεις, με απώτερο σκοπό την ολοκλήρωση των διαδικασιών δημόσιων 
συμβάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι οδηγίες αυτές ρυθμίζουν τις διαδικασίες 
δημόσιων συμβάσεων για συμβάσεις που υπερβαίνουν ένα προκαθορισμένο ανώτατο 
όριο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Οι δημόσιες συμβάσεις που δεν υπερβαίνουν τα προκαθορισμένα ανώτατα όρια της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ρυθμίζονται από το εθνικό δίκαιο. Παρότι οι εθνικοί κανονισμοί 
για τις δημόσιες συμβάσεις κάτω του ανώτατου ορίου ποικίλουν, πολλά κράτη μέλη 
επιλέγουν να εφαρμόζουν στις περιπτώσεις που δεν υπερβαίνουν το ανώτατο όριο 
της ΕΕ τους ίδιους κανόνες που διέπουν και τις περιπτώσεις που υπερβαίνουν το 
ανώτατο όριο.  

 Οι κανόνες των δημόσιων συμβάσεων καλύπτουν διαφορετικές διαδικασίες και 
περιλαμβάνουν αρκετές εξαιρέσεις. Η πλέον προφανής διάκριση μπορεί να γίνει 
μεταξύ των ανοικτών διαδικασιών, των περιοριστικών διαδικασιών και των 
διαδικασιών με διαπραγμάτευση, με ή χωρίς προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού.  

 Για λόγους απλούστευσης, οι οδηγίες προβλέπουν, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, τη 
διαδικασία ανταγωνιστικού διαλόγου, τη σύναψη συμφωνίας πλαισίου και το 
δυναμικό σύστημα αγορών.  

 Οι διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων και κρατικής ενίσχυσης είναι εκ φύσεως 
διαφορετικές. Ορισμένες φορές, ωστόσο, δεν φαίνεται να είναι σαφές εάν οι κανόνες 
των δημόσιων συμβάσεων εξαιρούν αυτομάτως τους κανόνες κρατικής ενίσχυσης.  

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν συνειδητοποιήσει την 
ανάγκη να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη αποδοτικότητα και απλούστευση των 
κανονισμών για τις δημόσιες συμβάσεις και διενεργούν επί του παρόντος 
επανεξέταση των κανονισμών. 

 Βασικό αντικείμενο της σχετικής αναθεώρησης είναι η διοικητική απλούστευση για 
την εξασφάλιση μεγαλύτερης αποδοτικότητας εστιάζοντας ειδικότερα στις δημόσιες 
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συμβάσεις για (I) την καινοτομία, (II) το περιβάλλον και την αποδοτική χρήση των 
πόρων, (III) τις κοινωνικές υπηρεσίες και (IV) τη βελτίωση της πρόσβασης για τις 
μικρομεσαίες και τις νεοσύστατες επιχειρήσεις. 

Το σκεπτικό αυτό οδηγεί στον συνδετικό κρίκο μεταξύ των διαρθρωτικών ταμείων και 
των δημόσιων συμβάσεων. Στο κεφάλαιο 4 της παρούσας μελέτης, η σημασία των 
δημόσιων συμβάσεων στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
αναγνωρίζεται ως στοιχείο κεντρικού ενδιαφέροντος. Για τον λόγο αυτόν, αναλύονται οι 
χρήσεις των ταμείων, η αντίληψη του κινδύνου στην πράξη, η ποσοτική συνιστώσα, καθώς 
και οι τύποι των παρεμβάσεων. Επιπλέον, είναι αναγκαίο να εξεταστούν οι δημόσιες 
συμβάσεις στο πλαίσιο της ανάπτυξης έργων, η συμμετοχή μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις 
διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων και τα υφιστάμενα καθήκοντα ελέγχου στο πλαίσιο της 
πολιτικής συνοχής, και στη συνέχεια να μελετηθούν τα ζητήματα των παρατυπιών και της 
απάτης ως καίριων προκλήσεων στους υπό εξέταση τομείς. Εν συνεχεία, λαμβάνονται υπόψη 
τα προβλήματα των προγραμμάτων της πολιτικής συνοχής και ο ρόλος του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, δύο θέματα ιδιαίτερης σημασίας. Η εικόνα ολοκληρώνεται με την ανάδειξη της 
δυνητικής συνάφειας μεταξύ συγκεκριμένων πτυχών των δημόσιων συμβάσεων (π.χ. οι 
οικολογικές δημόσιες συμβάσεις ή ο ανταγωνιστικός διάλογος). Από τα ανωτέρω στοιχεία 
προκύπτουν τα ακόλουθα βασικά πορίσματα της ανάλυσης: 

 Από τη σκοπιά τόσο των διαχειριστικών αρχών όσο και των δικαιούχων των 
προγραμμάτων, οι κίνδυνοι που συνδέονται με τις δημόσιες συμβάσεις 
συσσωρεύονται στην περίπτωση των επενδύσεων σε υποδομές. Από πλευράς 
διαχείρισης των προγραμμάτων, πρόκειται για τον κίνδυνο υψηλού ποσοστού 
σφαλμάτων και παραβιάσεων των δημόσιων συμβάσεων, καθώς και για τους 
κινδύνους που αφορούν την αυτόματη αποδέσμευση βάσει του κανόνα «ν+2/ν+3». 
Για τους δικαιούχους, σοβαροί κίνδυνοι συνδέονται με τα χρονοδιαγράμματα, το 
πρόσθετο κόστος κ.ο.κ.  

 Τα έργα, συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων κατασκευαστικών έργων που 
σχετίζονται με τις επενδύσεις σε υποδομές και αφορούν διαδικασίες δημόσιων 
συμβάσεων μεγάλης κλίμακας, αντιστοιχούν στο 46% του συνολικού 
προϋπολογισμού της πολιτικής συνοχής (περί τα 159 δισεκατομμύρια ευρώ) σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο για την περίοδο 2007-2013. 

 Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έρχονται αντιμέτωπες με τις διαδικασίες δημόσιων 
συμβάσεων με δύο τρόπους. Πρώτον, η σύναψη δημόσιων συμβάσεων καταλαμβάνει 
μεγάλο ποσοστό της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας και πρέπει να υποβάλλουν 
σε τακτική βάση αιτήσεις για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων. Δεύτερον, στις 
περιπτώσεις δημόσιας χρηματοδότησης, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή άλλοι 
οργανισμοί υποχρεούνται να κάνουν χρήση των κανονισμών δημόσιων συμβάσεων 
κατά την αγορά αγαθών και υπηρεσιών με χρήματα που προέρχονται από δημόσια 
χρηματοδότηση. Ενώ στην πρώτη περίπτωση οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις βελτιώνουν 
ολοένα περισσότερο τις επιδόσεις τους, στη δεύτερη περίπτωση εξακολουθούν να 
βρίσκονται αντιμέτωπες με σημαντικούς φραγμούς.  

 Οι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπουν την άσκηση χρηστού 
δημοσιονομικού ελέγχου επί των σχετικών δραστηριοτήτων, καθώς και ελέγχους 
συστημάτων και τυχαίους δειγματοληπτικούς ελέγχους έργων. Παρ’ όλα αυτά, η 
αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα του ελέγχου των δημόσιων συμβάσεων 
υπονομεύεται συχνά από την έλλειψη πείρας, κατάρτισης και γνώσεων εσωτερικής 
διαχείρισης, καθώς και από την εναλλαγή προσωπικού στις θέσεις εργασίας. 
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 Οι προκλήσεις για τη διαχείριση των προγραμμάτων σε συνάρτηση με τις δημόσιες 
συμβάσεις διαφοροποιούνται ανάλογα με τον τύπο των προγραμμάτων. Οι 
διαχειριστικές αρχές μεγάλων επιχειρησιακών προγραμμάτων με έμφαση στις 
επενδύσεις σε υποδομές έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες διάθεσης επαρκούς 
εσωτερικής εμπειρογνωμοσύνης στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων. Οι 
διαχειριστικές αρχές επιχειρησιακών προγραμμάτων που καλύπτουν ευρύ φάσμα 
παρεμβάσεων αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες προκλήσεις ως προς την εδραίωση 
αποδοτικού και αποτελεσματικού ελέγχου των δημόσιων συμβάσεων και στρατηγικών 
διαχείρισης των συναφών κινδύνων. 

 Η παραβίαση των κανόνων δημόσιων συμβάσεων καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση 
μεταξύ των δέκα κορυφαίων παρατυπιών που διαπιστώθηκαν κατά το 2010, 
αντιπροσωπεύοντας το 14% του συνολικού αριθμού των περιπτώσεων και το 17% 
του συνολικού ύψους χρηματοδότησης. 

3. Παραδείγματα και πρακτική εμπειρία 

Βάσει της ανωτέρω προσέγγισης, στο κεφάλαιο 5 εξετάζονται ορισμένα παραδείγματα που 
είναι ενδεικτικά της τυπολογίας των προγραμμάτων στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής. Τα 
αντίστοιχα χαρακτηριστικά της χώρας και του προγράμματος διευκολύνουν την τεκμηρίωση 
των γενικότερων πορισμάτων που παρατίθενται στις προηγούμενες ενότητες. Η πρακτική 
εμπειρία καλύπτει εν μέρει παραδείγματα περιπτώσεων από τους στόχους «Σύγκλιση, 
περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» και «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία». 
Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι κάθε φορά που γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη χώρα 
ή σε συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν έπεται ότι η αντίστοιχη χώρα έχει παρουσιάσει κατά το 
παρελθόν ιδιαίτερες ελλείψεις σε σχέση με τις δημόσιες συμβάσεις. Όλοι οι παράγοντες με 
εμπειρία στον τομέα της πολιτικής συνοχής γνωρίζουν ότι οι δημόσιες συμβάσεις αποτελούν 
σημαντικό ζήτημα σε όλα τα κράτη μέλη και για όλους τους τύπους των προγραμμάτων.  
Στο πλαίσιο των προγραμμάτων των διαρθρωτικών ταμείων έχουν θεσπιστεί διαφορετικές 
διαδικασίες για την εκπλήρωση των απαιτήσεων διαφορετικών τομέων παρέμβασης. Το 
πλαίσιο, οι δομές διαχείρισης και οι συνήθεις μέθοδοι υλοποίησης του εκάστοτε 
προγράμματος παρουσιάζουν χαρακτηριστικές διαφορές σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και, πολύ συχνά, είναι πιθανόν να διαπιστώνονται σημαντικές διαφορές μεταξύ των 
επιμέρους προγραμμάτων που εφαρμόζονται στο ίδιο κράτος μέλος. Είναι σκόπιμο να 
επισημανθούν οι ακόλουθες τρεις γενικές πτυχές:  

 Παροχή στήριξης από το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης για έργα στους τομείς του περιβάλλοντος και 
των υποδομών, υπό τη διαχείριση δημόσιων αρχών. Στην προκειμένη 
περίπτωση, οι δημόσιες αρχές κινούν διαδικασίες υποβολής προσφορών για 
συγκεκριμένα έργα υποδομών, με προκήρυξη δημόσιου διαγωνισμού σε επίπεδο 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά κανόνα, τα εν λόγω έργα υπερβαίνουν το ανώτατο 
όριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (που ανέρχεται επί του παρόντος στο ποσό των 5 
εκατομμυρίων ευρώ, βλέπε κεφάλαιο 2) και, ως εκ τούτου, επιβάλλεται η 
εφαρμογή των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις δημόσιες συμβάσεις. 

 Παροχή στήριξης σε εταιρείες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις2 και ερευνητικά 
κέντρα για την καινοτομία και την ανάπτυξη (μεταξύ άλλων, στους τομείς 
της έρευνας και των τεχνολογιών της πληροφορίας και των 

                                                 
2  Ορισμός των ΜΜΕ σύμφωνα με τη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως δημοσιεύτηκε στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σειρά L αριθ. 124, σ. 36, της 20ής Μαΐου 2003. 
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επικοινωνιών). Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η χρηματοδότηση από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης χορηγείται σε επιχειρήσεις, μη 
κυβερνητικές οργανώσεις και ερευνητικά κέντρα για τη στήριξή τους στον τομέα 
της καινοτόμου ανάπτυξης με επίκεντρο την αγορά. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται 
να τηρούν τους κανόνες δημόσιων συμβάσεων που συνδέονται με την αγοραστική 
αξία του έργου τους. Εν προκειμένω, η αξία των αγορών εκτείνεται σε ολόκληρο 
το φάσμα των ανώτατων ορίων δημόσιων συμβάσεων, ξεκινώντας από την 
προμήθεια αγαθών αξίας κάτω των 10.000 ευρώ και φθάνοντας έως και σε 
εγκαταστάσεις και εξοπλισμό στον τομέα της έρευνας αξίας αρκετών 
εκατομμυρίων ευρώ. Το ίδιο ευρύ πεδίο εφαρμογής των προσεγγίσεων των 
δημόσιων συμβάσεων διέπει επίσης και άλλα θεματικά πεδία, όπως ο τουρισμός, ο 
πολιτισμός και η αστική/περιφερειακή ανάπτυξη. 

 Άμεση χρηματοδότηση ιδιωτών κάτω του ανώτατου ορίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (κυρίως μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου): οι κανονισμοί δημόσιων συμβάσεων δεν δημιουργούν ιδιαίτερο 
πρόβλημα στον εν λόγω τομέα, διότι τα χορηγούμενα ποσά δεν υπερβαίνουν κατά 
κανόνα τα ανώτατα όρια για τα οποία εφαρμόζονται σύνθετες διαδικασίες 
δημόσιων συμβάσεων. 

Η διάκριση μεταξύ των τριών ομάδων διαδικαστικών υποχρεώσεων καλύπτει όλους τους 
τύπους ομάδων στόχων που συμμετέχουν στη χρηματοδότηση από πόρους της πολιτικής 
συνοχής. 
Τα παραδείγματα που εξετάζονται λεπτομερώς στο κεφάλαιο 5 της παρούσας μελέτης είναι 
τα εξής: 

 Προγράμματα στο πλαίσιο του στόχου «Σύγκλιση» – το παράδειγμα της Σλοβακίας. 

 Το πρόγραμμα του στόχου «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» για 
τη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία. 

 Δημόσιες συμβάσεις στο πλαίσιο των προγραμμάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή 
εδαφική συνεργασία». 

 Υποψήφια/προσχωρούσα χώρα – η περίπτωση της Κροατίας (δεδομένου ότι η χώρα 
πρόκειται να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εξετάζονται τα έτη πριν από την 
προσχώρηση). 

Τα βασικά πορίσματα που συνάγονται από τις ανωτέρω περιπτώσεις είναι τα ακόλουθα: 

 Οι περιπτωσιολογικές μελέτες από τη Σλοβακία —ως χώρα που εντάσσεται στον 
στόχο «Σύγκλιση»— και την Κροατία —ως πρώην υποψήφια προς ένταξη χώρα— 
αποδίδουν έμφαση στην ανάγκη ανάληψης δράσης ειδικά για την ανάπτυξη 
ικανοτήτων. 

 Επιπροσθέτως, ο νόμος περί των δημοσίων συμβάσεων στη Σλοβακία —ως σχετικά 
νέο στοιχείο στη νομοθεσία— είναι υποκείμενος σε τακτικές τροποποιήσεις, 
εγείροντας συνεπώς επιπρόσθετη πρόκληση για όλους τους φορείς των 
προγραμμάτων που είναι επιφορτισμένοι με καθήκοντα ελέγχου. 

 Οι διαχειριστικές αρχές των προγραμμάτων κομίζουν σαφές μήνυμα ως προς την 
ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών που δεν υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτως ώστε οι φορείς ελέγχου και οι δικαιούχοι να 
απαλλαχθούν από μεγάλο μέρος του επωμιζόμενου διοικητικού φόρτου, ο οποίος δεν 
συμβάλλει απαραιτήτως στη σύναψη δίκαιων, διαφανών και χωρίς διακρίσεις 
δημόσιων συμβάσεων. 
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4. Βασικά πορίσματα και συστάσεις 

Πρέπει να καταστεί απολύτως σαφές ότι δεν υφίσταται καμία εναλλακτική επιλογή όσον 
αφορά τον γενικό σκοπό και τη μέθοδο λειτουργίας των δημόσιων συμβάσεων: οι 
επενδυτές του δημόσιου τομέα θα πρέπει να επιτρέπουν σε όλους τους ενδιαφερόμενους και 
ικανούς προμηθευτές από τον ιδιωτικό τομέα να υποβάλλουν προσφορές για την παράδοση 
των απαιτούμενων έργων, αγαθών ή υπηρεσιών. Τα συμβαλλόμενα μέρη της ΕΕ δεν πρέπει 
να υπόκεινται σε καμία παρέκκλιση από τις οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Όλα τα σθεναρά επιχειρήματα υπέρ των δημόσιων συμβάσεων ισχύουν 
πολύ περισσότερο στην περίπτωση των συμβαλλομένων μερών της ΕΕ. Στην 
πραγματικότητα, οι εθνικές νομοθεσίες σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις είναι σύνθετες και 
θα ήταν ευπρόσδεκτη οποιαδήποτε απόπειρα απλούστευσής τους. Η συζήτηση επί 
των οδηγιών της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις θα πρέπει να αξιοποιηθεί για την 
ευαισθητοποίηση σχετικά με το γεγονός ότι ο υφιστάμενος σύνθετος χαρακτήρας των 
δημόσιων συμβάσεων οφείλεται στις δαιδαλώδεις εθνικές νομοθεσίες. 
Η ιδιαίτερη πρόκληση της πολιτικής συνοχής της ΕΕ συνίσταται —ειδικότερα σε σύγκριση με 
τα εθνικά προγράμματα επιδοτήσεων— στη λειτουργία αρκετών επιπέδων ελέγχου. Ως εκ 
τούτου, αυξάνονται και οι πιθανότητες διαπίστωσης παραβιάσεων των κανόνων για τις 
δημόσιες συμβάσεις. Ταυτόχρονα, όμως, οι άνθρωποι που εργάζονται στο πλαίσιο των 
ελέγχων της πολιτικής συνοχής δεν διαθέτουν ως επί το πλείστον εμπειρογνωμοσύνη στον 
τομέα των δημόσιων συμβάσεων. Είναι προφανές ότι, υπό τις ανωτέρω συνθήκες, 
αμφότερες οι πλευρές —δηλαδή οι δικαιούχοι και οι φορείς ελέγχου— θα μπορούσαν να 
ευνοηθούν από έναν περιορισμένο αριθμό διαδικασιών και από μια ευκόλως κατανοητή σειρά 
ανώτατων ορίων.  
Βάσει της ανάλυσης της κατάστασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κατόπιν εξέτασης των 
αντιπροσωπευτικών παραδειγμάτων και της πρακτικής εμπειρίας που έχει αποκομιστεί στον 
τομέα των δημόσιων συμβάσεων και της πολιτικής συνοχής, η μελέτη διατυπώνει τέσσερις 
βασικές συστάσεις στα ακόλουθα πεδία: 

 ο έλεγχος ως πολιτική ευθύνη· 

 οι ευθύνες της διαχείρισης των προγραμμάτων· 

 η αρτιότητα των κανόνων δημόσιων συμβάσεων για έργα μικρότερης κλίμακας· 

 η προώθηση νέων στοιχείων για τις δημόσιες συμβάσεις στο πλαίσιο της πολιτικής 
συνοχής. 

Οι κύριες νομικές και τεχνικές πτυχές της πολιτικής συνοχής και των δημόσιων συμβάσεων 
αποτελούν αντικείμενο των εθνικών νομοθεσιών. Το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
επιφέρει πρόσθετες απαιτήσεις, οι οποίες αφορούν την υποβολή εκθέσεων, την 
παρακολούθηση και τον έλεγχο, αλλά τα έργα διέπονται εν γένει από εθνικούς κανόνες και 
εθνικά πρότυπα (ιδίως στην περίπτωση των επενδύσεων σε υποδομές). 
Η διαφοροποίηση που διαπιστώνεται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση απορρέει από το 
γεγονός ότι, στην ΕΕ των 12, οι διαχειριστικοί φορείς των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης έχουν την τάση να υπάγονται σε απολύτως διακριτά επίπεδα διαχείρισης. Τα 
περισσότερα αρμόδια υπουργεία διαθέτουν δικά τους τμήματα για την υλοποίηση των 
προγραμμάτων πολιτικής συνοχής. Στο επίκεντρο των προσόντων προσωπικού των εν λόγω 
τμημάτων βρίσκονται η γλώσσα, η υποβολή εκθέσεων και η παρακολούθηση, ενώ το βασικό 
επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης που απαιτείται για τις δημόσιες συμβάσεις στον τομέα των 
υποδομών ανευρίσκεται σε άλλα τμήματα και μπορεί να θεωρηθεί ότι βασίζεται στην 
παραδοσιακή τεχνική και νομική εμπειρογνωμοσύνη. Αυτό συνεπάγεται μια σειρά 
προκλήσεων που συνδέονται με αρμοδιότητες και καθήκοντα ελέγχου. Τα θεσμικά όργανα 
που είναι επιφορτισμένα με καθήκοντα ελέγχου επί των δημόσιων συμβάσεων πρέπει να 
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διαθέτουν προφανώς το κατάλληλο επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης. Η επαρκής και σταθερή 
στελέχωση προσωπικού συνιστά αναγκαία προϋπόθεση για την επιτέλεση αποδοτικού και 
αποτελεσματικού έργου. 
Η εδραίωση αυτού του σταθερού πλαισίου απαιτεί την ανάπτυξη καθηκόντων ελέγχου σε 
πολιτικό επίπεδο. Οι περικοπές επί των προϋπολογισμών, οι συχνές τροποποιήσεις των 
πολιτικών προσωπικού και οι μαζικές πολιτικές παρεμβάσεις συνιστούν κοινές προκλήσεις για 
τους ανωτέρω φορείς ελέγχου. 
Κατά συνέπεια, είναι υψίστης σημασίας η αναγνώριση της ανάγκης θέσπισης καθηκόντων 
αποτελεσματικού και αποδοτικού ελέγχου, ούτως ώστε η σημαντική αγορά των δημόσιων 
συμβάσεων στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής να καταστεί διαφανής και δίκαιη. Σύμφωνα 
με αξιόλογα στοιχεία που προέρχονται από ολόκληρη την Ευρώπη, η εξασφάλιση διαφάνειας 
και αμεροληψίας δεν είναι δυνατή χωρίς την άσκηση ελέγχου. 
 

Συστάσεις 

Η πολιτική συνοχής παρέχει σημαντικούς δημόσιους επενδυτικούς πόρους σε πολλά κράτη 
μέλη και οι δημόσιες συμβάσεις αποτελούν βασικό μέσο για την εξασφάλιση δίκαιης 
πρόσβασης στην αντίστοιχη αγορά. Σε χώρες όπου χορηγείται αξιόλογη χρηματοδότηση στο 
πλαίσιο της πολιτικής συνοχής, οι ευρωπαίοι παράγοντες θα πρέπει να ακολουθούν σαφή 
γραμμή επιχειρηματολογίας, αναδεικνύοντας την ανάγκη διασφάλισης θεσμικών οργάνων 
αποτελεσματικού και αποδοτικού ελέγχου, ιδίως ενόψει της επικείμενης περιόδου 
προγραμματισμού 2014-2020. 

 

Η πρωταρχική ευθύνη για την υλοποίηση των προγραμμάτων έναντι της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής εναπόκειται στις διαχειριστικές αρχές των προγραμμάτων πολιτικής συνοχής. Οι 
ελεγκτικές αρχές, τα δεύτερα κατά σειρά σημαντικότερα θεσμικά όργανα εποπτικού ελέγχου, 
έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν τη λειτουργία των ελεγκτικών συστημάτων πριν από, κατά 
και μετά την υλοποίηση των προγραμμάτων. 
Για τη διαχείριση των δημόσιων συμβάσεων στο πλαίσιο των προγραμμάτων των 
διαρθρωτικών ταμείων παρέχονται δύο βασικές δυνατότητες επιλογής: 

 Θέσπιση καθηκόντων παρακολούθησης και ενίσχυση των καθηκόντων ελέγχου (η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να καθιερώσει την παρακολούθηση και τον 
έλεγχο των δημόσιων συμβάσεων ως σαφές υποχρεωτικό στοιχείο σε όλα τα 
έγγραφα κατευθυντήριων γραμμών). 

 Παροχή κινήτρων για τη βελτίωση της προσβασιμότητας των διαχειριστικών 
αρχών και των δικαιούχων των προγραμμάτων στην εμπειρογνωμοσύνη στον 
τομέα των δημόσιων συμβάσεων (τα προγράμματα πολιτικής συνοχής διαθέτουν 
πόρους που προορίζονται για την υλοποίηση και τη διαχείριση και εντάσσονται 
στο πλαίσιο ξεχωριστής προτεραιότητας με την ονομασία «Τεχνική βοήθεια». Η 
ανάπτυξη ικανοτήτων στις δημόσιες συμβάσεις θα μπορούσε να υπαχθεί στα 
κονδύλια χρηματοδότησης της τεχνικής βοήθειας, αλλά σπανίως εκλαμβάνεται 
υπό αυτήν την έννοια). 

Η χρήση της τεχνικής βοήθειας για την ανάπτυξη ικανοτήτων στις δημόσιες συμβάσεις θα 
μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο δυναμικής προώθησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι 
σημαντικό η εν λόγω προσέγγιση να προσανατολίζεται ειδικότερα προς τη διάθεση 
κατάλληλης εμπειρογνωμοσύνης για: 
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 τη διαχείριση των προγραμμάτων με στόχο τη διενέργεια τόσο εκ των προτέρων 
ελέγχων (δηλαδή πριν από τη σύναψη των συμβάσεων) όσο και εκ των υστέρων 
ελέγχων· 

 τους δικαιούχους (καταρτίζοντας, επί παραδείγματι, κατάλογο πιστοποιημένων 
εμπειρογνωμόνων στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων, οι οποίοι θα είναι 
διαθέσιμοι για τη δωρεάν παροχή εκτιμήσεων κόστους και αρχικής καθοδήγησης 
δωρεάν (που θα πληρώνονται, δηλαδή, από το πρόγραμμα). 

Η επισκόπηση της ακολουθούμενης τακτικής στο πλαίσιο των προγραμμάτων των 
διαρθρωτικών ταμείων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση καταδεικνύει ότι οι ικανότητες 
αποτελεσματικού ελέγχου των δημόσιων συμβάσεων και πρόληψης κατά της απάτης στις 
δημόσιες συμβάσεις στο πλαίσιο των προγραμμάτων, με άλλα λόγια, οι ικανότητες κατά 
μείζονα λόγο των διαχειριστικών αρχών και των φορέων δημοσιονομικού ελέγχου, είναι 
εξαιρετικά περιορισμένες. Αυτό ισχύει ειδικότερα για προγράμματα που χρηματοδοτούν ευρύ 
φάσμα παρεμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων υποδομών μικρής 
κλίμακας, όπως τα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα και τα προγράμματα του 
στόχου «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» ή του στόχου «Ευρωπαϊκή 
εδαφική συνεργασία». Προκειμένου να ενισχύσουν τις ικανότητές τους, οι αρμόδιες αρχές 
των προγραμμάτων πρέπει να βασίζονται συχνά στην εμπειρογνωμοσύνη άλλων θεσμικών 
οργάνων, όπως είναι οι ελεγκτικές αρχές, οι εθνικές υπηρεσίες δημόσιων συμβάσεων ή 
ακόμα και τα εθνικά ελεγκτικά συνέδρια. Ως εκ τούτου, απαιτείται ένα βελτιωμένο πλαίσιο 
για τη διαρθρωμένη ανταλλαγή γνώσεων διαχείρισης και την πρόσβαση στην 
εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων. 
 

Συστάσεις 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούσε να προβεί σε διαπραγματεύσεις με την Επιτροπή 
για τη θέσπιση δέσμης μέτρων που θα προορίζονται ειδικά για τις δημόσιες συμβάσεις στο 
πλαίσιο της πολιτικής συνοχής. Η δέσμη αυτή θα μπορούσε να απαρτίζεται από αρκετά 
στοιχεία, όπως από την εδραίωση της παρακολούθησης, την ενίσχυση των διατάξεων 
ελέγχου και τη βελτιωμένη καθοδήγηση για τη δημιουργία ενδεχομένως διχτυών ασφαλείας 
σε σχέση με τις δημόσιες συμβάσεις στο πλαίσιο των προγραμμάτων. Ειδικότερα για τα 
προγράμματα που περιλαμβάνουν ευρύ φάσμα επιλέξιμων παρεμβάσεων, διατίθεται 
πληθώρα εναλλακτικών δυνατοτήτων που αποσκοπούν στα εξής: 
πρόληψη ελλείψεων σε σχέση με τις δημόσιες συμβάσεις· 

εξασφάλιση υψηλού βαθμού ενημέρωσης σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις σε όλα τα 
στάδια του κύκλου διαχείρισης των προγραμμάτων και των έργων.  

 

Είναι σαφές ότι οι περιπτωσιολογικές μελέτες αποκαλύπτουν προβλήματα που αφορούν 
τους κανόνες δημόσιων συμβάσεων για έργα μικρότερης κλίμακας. Κατά τη 
διαχείριση έργων δημόσιας χρηματοδότησης, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή άλλοι μικροί 
οργανισμοί υποχρεούνται να εφαρμόζουν τους κανονισμούς για τις δημόσιες συμβάσεις. Εν 
προκειμένω προβάλλονται διάφορα προσκόμματα, ιδίως όσον αφορά την οικεία ικανότητα 
χειρισμού των αντίστοιχων διαδικασιών. 
Το ζήτημα των σύνθετων διαδικασιών δεν άπτεται μόνο των κανονισμών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, αλλά ενσκήπτει επίσης σε ορισμένα κράτη μέλη στο πλαίσιο διαδικασιών που δεν 
υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην περίπτωση αυτή, ο 
χαρακτήρας των δημόσιων συμβάσεων σε επίπεδο κρατών μελών ενδέχεται να είναι ακόμα 
και πιο σύνθετος από τον χαρακτήρα των διαδικασιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ταυτόχρονα, 
είναι πολύ δύσκολο να καταδειχθεί η αποδοτική χρήση των πόρων χωρίς τη σύγκριση τιμών. 
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Δημόσιες συμβάσεις και πολιτική συνοχής 
 

Κατά συνέπεια, τα θέματα συζήτησης στο πλαίσιο του καθορισμού ελάχιστων προτύπων για 
τη σύγκριση των τιμών, ήτοι για την καθιέρωση συγκριτικών προσφορών χωρίς υπερβολικό 
πρόσθετο διοικητικό φόρτο. 
Σε κάθε περίπτωση, επιβάλλεται η απλούστευση του σύνθετου χαρακτήρα των κανόνων 
δημόσιων συμβάσεων ώστε οι πόροι των διαρθρωτικών ταμείων να φθάνουν στις δυνητικές 
ομάδες στόχους στις οποίες απευθύνονται. 

 

Συστάσεις 

Στις περιπτώσεις διαχείρισης έργων δημόσιας χρηματοδότησης από οργανισμούς 
μικρότερης κλίμακας, το ύψος χρηματοδότησης των συμβάσεων θα είναι χαμηλό. Τόσο οι 
προμηθευτές όσο και οι αναθέτουσες αρχές ισχυρίζονται ότι, στις εν λόγω περιπτώσεις, οι 
διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων θα πρέπει να είναι απλουστευμένες. Οι ευρωπαϊκοί 
παράγοντες θα μπορούσαν να εισηγηθούν τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων με θέμα τον 
καθορισμό ελάχιστων προτύπων για τη διαφανή σύγκριση των τιμών στις περιπτώσεις 
συμβάσεων χαμηλής χρηματοδότησης, δημιουργώντας κατά τον τρόπο αυτόν τη 
δυνατότητα περιορισμού της διαφοροποίησης μεταξύ των νομικών διατάξεων που διέπουν 
τις συμβάσεις χαμηλότερου ύψους χρηματοδότησης στο πλαίσιο εθνικών πράξεων 
δημόσιων συμβάσεων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Επιπλέον, για τον περιορισμό του φόρτου που επωμίζονται οι οργανισμοί μικρότερης 
κλίμακας ως δικαιούχοι, ενδείκνυται η παροχή στήριξης από εμπειρογνώμονες στον τομέα 
των δημόσιων συμβάσεων, με χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό τεχνικής βοήθειας 
των επιχειρησιακών προγραμμάτων. 

 

Υπάρχουν αρκετά νέα στοιχεία στις δημόσιες συμβάσεις που αξίζουν την προσοχή των 
παραγόντων πολιτικής συνοχής σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ειδικότερα, οι οικολογικές 
δημόσιες συμβάσεις ή οι βιώσιμες δημόσιες συμβάσεις που θέτουν στο επίκεντρό τους 
το κόστος του κύκλου ζωής των προϊόντων ή των κτιρίων θα μπορούσαν να αποδειχθούν 
κατάλληλα στοιχεία για την εναρμόνιση της πολιτικής συνοχής με τους στόχους της 
στρατηγικής «ΕΕ 2020». Το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 ορίζει ότι οι 
στόχοι των Ταμείων επιδιώκονται στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. Στην 
πράξη, όλα τα επιχειρησιακά προγράμματα διέπονται από την απαίτηση του καθορισμού της 
περιβαλλοντικής βιωσιμότητας ως οριζόντιας αρχής. Η προώθηση οικολογικών δημόσιων 
συμβάσεων ως θετική συμβολή στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα θα μπορούσε να δώσει 
ουσιαστικό περιεχόμενο στην εν λόγω αρχή.  
Το ενδεχόμενο εφαρμογής παρόμοιας προσέγγισης θα μπορούσε να εξεταστεί και για τις 
κοινωνικά υπεύθυνες δημόσιες συμβάσεις ως μικρό αλλά απτό στοιχείο που συμβάλλει 
στον στόχο της κοινωνικής ενσωμάτωσης. Το τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό σημείο 
αφορά τη δυνατότητα προώθησης έργων που συνδέονται με τα ανωτέρω νέα στοιχεία των 
δημόσιων συμβάσεων στην επόμενη γενιά προγραμμάτων. Η εν λόγω προσέγγιση θα 
μπορούσε να λάβει διάφορες μορφές, μεταξύ των οποίων οι ακόλουθες: 

 Πρωτοβουλίες κατάρτισης των τοπικών και περιφερειακών αρχών σχετικά με τις 
οικολογικές και τις κοινωνικά υπεύθυνες δημόσιες συμβάσεις στο πλαίσιο της 
ανάπτυξης ικανοτήτων, είτε στα εθνικά προγράμματα τεχνικής βοήθειας είτε, για 
παράδειγμα, στην περίπτωση των κοινωνικά υπεύθυνων δημόσιων συμβάσεων, 
στο πλαίσιο της τεχνικής βοήθειας των προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου. 
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Θεματικό Τμήμα Β: Διαρθρωτικές Πολιτικές και Πολιτική Συνοχής 
 

12 

 Στήριξη των ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων ως στοιχείου των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων για την κοινωνία της πληροφορίας (τα οποία 
εφαρμόζονται με μεγάλη συχνότητα στην ΕΕ των 12). 

 
 

Συστάσεις 

Λόγω του σημαντικού ύψους της παρεχόμενης χρηματοδότησης, η πολιτική συνοχής της ΕΕ 
θα μπορούσε να διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο στην προσθήκη νέων στοιχείων, όπως των 
οικολογικών, των κοινωνικά υπεύθυνων ή των ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων, στις 
δημόσιες συμβάσεις.  
Εντούτοις, για την προώθηση των ανωτέρω στοιχείων ενόψει της επικείμενης περιόδου 
προγραμματισμού θα απαιτηθεί η έγκριση και η υποστήριξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δηλαδή σε 
επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και σε εθνικό επίπεδο. 
Προς τον σκοπό αυτόν, θα είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η ενημέρωση και η συμμετοχή 
των εθνικών αρχών δημόσιων συμβάσεων ώστε να δημιουργηθεί ευρύτερο ακροατήριο 
μεταξύ των διαχειριστικών αρχών των προγραμμάτων. Ελλείψει ανάλογων συντονισμένων 
πρωτοβουλιών σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, οι διαχειριστικές αρχές των προγραμμάτων 
θα έχουν την τάση να αποδίδουν ελάχιστη ή και καθόλου βαρύτητα σε άλλα κριτήρια 
ανάθεσης συμβάσεων πέραν της χαμηλότερης τιμής. 

 


