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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τήρησε το 2011 στην έκθεση Rühle επικριτική στάση έναντι των 
αιτημάτων για την πιθανή κατάρτιση νομοθετικής πράξης περί συμβάσεων παραχώρησης. 
Ο λόγος ήταν ότι, σε αντίθεση με από τις επιδιώξεις της, η πρόταση της Επιτροπής θα 
δημιουργούσε πληθώρα νέων προβλημάτων. 

Καθήκοντα του κράτους

Μέσω των διάφορων διοικητικών δομών του το κράτος θέτει στη διάθεση των πολιτών 
υπηρεσίες και προϊόντα. Αυτά τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μπορούν να διακριθούν σε 
υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας, σε κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφελείας, σε υπηρεσίες 
γενικού οικονομικού συμφέροντος και σε υπηρεσίες κοινής ωφελείας1

Η διάκριση αυτή δεν είναι εύκολη και ως αποτέλεσμα πραγματοποιείται συχνά εκ των 
υστέρων σε δικαστικό επίπεδο. Το κείμενο που προτείνει η Επιτροπή δεν προβαίνει σε 
κάποια διάκριση. 

Προκειμένου να εκπληρώσει την αποστολή του το κράτος συνάπτει συμβάσεις στο πλαίσιο 
της δημόσιας ανάθεσης συμβάσεων, οι οποίες μπορούν να έχουν τη μορφή συμβάσεων 
παραχώρησης.  Η πρόταση της Επιτροπής δεν κάνει καμία διάκριση ούτε και καθορίζει 
αμοιβαία κριτήρια αποκλεισμού.

Σύμφωνα με το άρθρο 14 της ΣΛΕΕ και το πρωτόκολλο 26 αυτής αποφασίζεται ανεξάρτητα 
από τις τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές εάν θα παρέχουν οι ίδιες τα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες κοινής ωφελείας ή εάν είναι προτιμότερο να ανατίθενται σε τρίτους. Ωστόσο, στο 
επίκεντρο πρέπει να βρίσκεται η παροχή υπηρεσιών στους πολίτες και όχι τα κριτήρια της 
εσωτερικής αγοράς. Για αυτόν τον λόγο θα πρέπει να οριστεί συγκεκριμένο πεδίο εφαρμογής. 

Σε κρατικό επίπεδο αναλαμβάνονται καθήκοντα και επιδιώκονται στόχοι που εξασφαλίζουν 
το γενικό συμφέρον, την κοινωνική ωφέλεια και τη συνοχή. Οι υπεύθυνοι για τη λήψη 
αποφάσεων «στριμώχνονται» στην κυριολεξία λόγω των κριτηρίων ανάθεσης, με 
αποτέλεσμα να περιορίζονται όσον αφορά τις αποφάσεις τους. 

Στην πρόταση της Επιτροπής γίνεται λόγος για το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από 
οικονομική άποψη προσφοράς σύμφωνα με το οποίο μπορούν να ληφθούν υπόψη εκτός από 
την τιμή και το κόστος και ορισμένα «τεχνικά» κριτήρια. Με αυτόν τον τρόπο, ωστόσο, 
περιορίζεται σε μεγάλο βαθμό η απόφαση όσον αφορά το «εάν» θα γίνει η ανάθεση ή όχι. Οι 
δημόσιοι φορείς που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα θα μπορούσαν να βρεθούν 
αντιμέτωποι με μια κατάσταση αναγκαστικής ανάθεσης συμβάσεων παραχώρησης, καθώς οι 
εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα έχουν συχνά υψηλότερες αποδοχές από ότι οι εργαζόμενοι 
σε τους ιδιωτικούς φορείς εκμετάλλευσης. 

Μια οδηγία που ρυθμίζει τις συμβάσεις παραχώρησης δεν έχει ως στόχο την εκ των 
πραγμάτων επιβολή της ιδιωτικοποίησης των καθηκόντων του δημοσίου τομέα.

                                               
1 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής COM (2011) 900 τελικό. 
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Εκτός αυτού, ο τρόπος που πραγματοποιείται η ανάθεση υπόκειται σε περιοριστικά κριτήρια 
που διέπουν την ανάθεση των συμβάσεων παραχώρησης. 

Δεδομένου ότι στο προτεινόμενο κείμενο δεν γίνεται καμία διάκριση μεταξύ των υπηρεσιών 
ανάλογα με το είδος τους, θα μπορούσε να επέλθει σύγκρουση ανάμεσα στο δικαίωμα στην 
αυτονομία όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων και στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών.  Μια 
τέτοια κατάσταση θα μπορούσε να αποφευχθεί μόνο εάν εξαιρεθούν ορισμένες υπηρεσίες. 

Μια ρύθμιση της σύναψης των συμβάσεων παραχώρησης δεν έχει ως στόχο τη 
δημοσιονομική εξυγίανση.  Η τελευταία πρέπει επιτευχθεί μέσω της αύξησης των εσόδων και 
όχι μέσω προσπαθειών για μείωση των δαπανών ως συνέπεια της μείωσης των τιμών και του 
κόστους.

Γενικά κριτήρια

Η προτεινόμενη οδηγία δεν προσφέρει την επιθυμητή νομική βεβαιότητα. Ο ορισμός που έχει 
δοθεί στις συμβάσεις παραχώρησης διαφέρει από εκείνον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, γεγονός που θα οδηγήσει στη λήψη νέων δικαστικών αποφάσεων. Αυτό που λείπει 
είναι η διάκριση με άλλους τύπους συμβάσεων όπως είναι οι απλές άδειες ή οι άδειες 
εκμετάλλευσης κ.ά..

Το κριτήριο για τη μεταφορά των κινδύνων είναι ανεπαρκές.  Εάν ένας ανάδοχος συμβάσεως 
υδροδότησης καταστεί αφερέγγυος, θα πρέπει το κράτος να εξασφαλίσει τη συνέχιση της 
υδροδότησης. Ο κίνδυνος δεν θα μπορούσε ποτέ να μετακυλιθεί εξολοκλήρου στον ανάδοχο 
της σύμβασης. 

Η διαφάνεια και η απλότητα της διαδικασίας δεν μπορούν να διασφαλιστούν. 

Δεν ξεκαθαρίζεται για πόσον καιρό ισχύουν αυτές οι ρυθμίσεις. Οι απαιτήσεις που θα πρέπει 
να πληρούνται στο μέλλον καθώς και οι μελλοντικές ανάγκες για επαναδιαπραγμάτευση δεν 
μπορούν να προβλεφθούν. 

Η εξασφάλιση της ποιότητας και το κριτήριο της χαμηλής τιμής συνιστούν έννοιες 
αντιφατικές. 

Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις

Η εμπειρία μας διδάσκει ότι το κριτήριο των χαμηλών τιμών οδηγεί σε πιέσεις προς τα κάτω 
όσον αφορά τον αριθμό των υπαλλήλων του παρόχου και των υπεργολάβων, και σε 
επιδείνωση των συνθηκών εργασίας τους.  Αυτή η τάση είναι ασύμβατη με την οριζόντια 
κοινωνική ρήτρα που κατοχυρώνεται στο άρθρο 9 της ΣΛΕΕ. 

Το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας προσφοράς από οικονομική άποψη περιλαμβάνει την 
εξέταση των κοινωνικών κριτηρίων. Ωστόσο, δεν συμβαίνει το ίδιο με τη ρήτρα «τήρησης 
των συλλογικών συμβάσεων» και με άλλα παρόμοια κριτήρια.  Το αποτέλεσμα είναι, ο 
ανταγωνισμός που βασίζεται στην μείωση των τιμών να επιβαρύνει τους εργαζόμενους. 
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Η συμμόρφωση με τα κριτήρια περιλαμβάνει την τήρηση των εθνικών και ευρωπαϊκών 
προτύπων του εργατικού δικαίου. Εκτός από αυτό είναι απαραίτητο τα εθνικά πρότυπα να 
συμφωνούν με το ευρωπαϊκό δίκαιο.  Η αρχή της «ίσης αμοιβής για ίση εργασία σε 
συγκρίσιμο χώρο εργασίας» αποκλείεται λοιπόν εκ των πραγμάτων.

Επίσης απουσιάζει από το κείμενο η ρητή αναφορά ότι μια χώρα δεν παρεμποδίζεται με 
κανέναν τρόπο όσον αφορά την τήρηση της Σύμβασης C 94 της ΔΟΕ της και ότι όλα τα 
κράτη μέλη έχουν την υποχρέωση να επικυρώσουν και να εφαρμόσουν την εν λόγω 
σύμβαση. 

Η ζωή και η ανθρώπινη υγεία συνδέονται στενά με τις κοινωνικές υπηρεσίες, οι οποίες 
παρέχονται ως επί το πλείστον σε τοπικό επίπεδο.  Για αυτόν τον λόγο θα πρέπει αυτές να 
εξαιρεθούν πλήρως από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, όπως επίσης και οι υπηρεσίες που 
παρέχονται από τις ενώσεις των εργαζομένων. 

Συχνά είναι δύσκολο να επιβληθούν αυστηροί όροι στους υπεργολάβους όσον αφορά τις 
συνθήκες εργασίας.  Επίσης δεν προβλέπεται ούτε και η από κοινού και εις ολόκληρον 
ευθύνη με τον κύριο φορέα. 

******

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής 
Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να προτείνει 
την απόρριψη της πρότασης της Επιτροπής.


