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ΘΕΜΑ: Συµµετοχή του ΣΑΤΕ στην διαβούλευση της ΕΑΑ∆ΗΣΥ για την ενσωµάτωση 
 των νέων οδηγιών για τις  δηµόσιες συµβάσεις: Νοµοτεχνική µεθοδολογία 
 ενσωµάτωσης στην εθνική νοµοθεσία των νέων ενωσιακών Οδηγιών 
 2014/23/ΕΚ, 2014/24/ΕΚ & 2014/25/ΕΚ για τις δηµόσιες συµβάσεις και 
 δοµή νέου θεσµικού πλαισίου για τα δηµόσια έργα.  
       

 
Κύριε Πρόεδρε,  

 

Ο Σύνδεσµός µας, όπως γνωρίζετε, έχει δηλώσει προ πολλού τη θέση του για την 

αναγκαιότητα ριζικών µεταρρυθµίσεων στο θεσµικό πλαίσιο παραγωγής δηµοσίων έργων, µε 

στόχο τη µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα των δράσεων και τη βέλτιστη αξιοποίηση των 

δηµοσίων πόρων, µέσω της διαφάνειας.  

 

Υπό αυτό το πρίσµα η διενέργεια, µε πρωτοβουλία της ΕΑΑ∆ΗΣΥ, µίας άτυπης δηµόσιας 

διαβούλευσης, µε σκοπό την ενσωµάτωση των νέων οδηγιών της Ε.Ε. για τις ∆ηµόσιες 

Συµβάσεις, κρίνεται, επί της αρχής, σηµαντική για τον χώρο των δηµοσίων συµβάσεων,  

κινείται σε θετική κατεύθυνση και είναι σύµφωνη µε την πάγια θέση του Συνδέσµου µας, 

περί ενσωµάτωσης των ανωτέρω οδηγιών στο Εθνικό ∆ίκαιο, θέση, που είχε ευρέως και 

επανειληµµένως αποτυπωθεί κατά την συµµετοχή του ΣΑΤΕ στην ∆ιαβούλευση του Μέρους 

Β' του Ν. 4281/2014. 
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Α. Πρόσφατο ιστορικό 

 

Οφείλουµε στο σηµείο αυτό να υπενθυµίσουµε ότι, ως Σύνδεσµος, είχαµε εγκαίρως 

επισηµάνει ότι το - τότε- Σχέδιο Νόµου: "Για την διαµόρφωση ενός ενιαίου κανονιστικού και 

νοµοθετικού πλαισίου σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων προµηθειών και υπηρεσιών" 

(µετέπειτα Μέρος Β' του Ν.4281/2014) δεν συνιστούσε  µία άρτια, σαφή και ολοκληρωµένη 

εικόνα παρεµβάσεων στο χώρο των δηµοσίων έργων αφού η συντριπτική πλειοψηφία των 

κοµβικών ζητηµάτων λειτουργίας του συστήµατος παραγωγής δηµοσίων έργων θα 

εξειδικευόταν µε την έκδοση µελλοντικών προεδρικών διαταγµάτων, γεγονός που κατά τη 

γνώµη µας δεν δικαιολογούταν,  αφού προκαλούσε υψηλή αβεβαιότητα και ανησυχία σε 

όλους τους µετέχοντες στο σύστηµα παραγωγής δηµοσίων έργων.  Σηµαντικότατα ζητήµατα 

του δικαίου των δηµοσίων έργων - Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) και 

γενικότερα οργάνωση του εργοληπτικού επαγγέλµατος, Συστήµατα ∆ηµοπράτησης, Στάδιο 

εκτέλεσης των Έργων, Έννοµη προστασία κατά το στάδιο εκτέλεσης των Έργων, Αναλύσεις 

τιµών και αναθεώρηση τιµών δ.ε., Επιµετρήσεις, Πιστοποιήσεις κ.λ.π.- παρέµεναν  παντελώς 

αρρύθµιστα ενώ, όντας κρισιµότατοι τοµείς, πρέπει να ρυθµίζονται µε νόµο και όχι µε την 

έκδοση µελλοντικών Προεδρικών ∆ιαταγµάτων / Κανονισµών.  

 

Παράλληλα, από την κατ’ άρθρο εξέταση του νοµοσχεδίου στην οποία είχαµε προχωρήσει, 

κατέστη περισσότερο από σαφές ότι το θεσµικό πλαίσιο παραγωγής των δηµοσίων έργων θα 

πρέπει να αποτελέσει ιδιαίτερο θεσµικό πόνηµα, λόγω των ιδιαιτεροτήτων του τοµέα των 

δηµοσίων έργων και εξαιτίας του γεγονότος ότι η αγορά των δηµοσίων έργων στην Ελλάδα 

ήταν ήδη ρυθµισµένη από ένα θεσµικό πλαίσιο πολύ πιο συγκεκριµένο και αυστηρό από τα 

υπόλοιπα πεδία των δηµοσίων συµβάσεων.   

 

Παρά τις ανωτέρω αυτές θέσεις µας που επανειληµµένα διατυπώσαµε σε συναντήσεις και 

διαβουλεύσεις µε την ΕΑΑ∆ΗΣΥ, τις Υπηρεσίες, τους Συµβούλους και την πολιτική ηγεσία 

του ΥΠΥΜΕ∆Ι, και την κατάθεση από τον ΣΑΤΕ συγκεκριµένων και εµπεριστατωµένων 

προτάσεων, έτσι ώστε µε την ευκαιρία της επιβαλλόµενης αναµόρφωσης του θεσµικού 

πλαισίου να αντιµετωπιστούν χρόνια προβλήµατα και παθογένειες του συστήµατος 

παραγωγής των δηµοσίων έργων, τελικά το αποτέλεσµα ήταν να ψηφιστεί ένας πολύπλοκος, 

δυσερµήνευτος και φλύαρος νόµος, µε επιβαλλόµενες ρυθµίσεις, ο οποίος αν ετίθετο ποτέ σε 

εφαρµογή θα περιέπλεκε περισσότερο την κατάσταση, θα επέτρεπε κάθε λογής αυθαιρεσίες 

στις Αναθέτουσες αρχές και την υπέρµετρη αύξηση της αδιαφάνειας στην ανάθεση των 

έργων, µε αυξανόµενες δραµατικές επιπτώσεις για τον κλάδο. 

 

Οι εγγενείς δυσχέρειες του νόµου που ήταν δυσχερέστατο έως αδύνατο (διότι απαιτείτο 

τροποποίηση του Νόµου) να αντιµετωπιστούν κατά την επεξεργασία των απαραίτητων 

εκτελεστικών Π.∆. για τη θέση σε εφαρµογή του υπόψη Νόµου, είχαν ως αποτέλεσµα, παρά 

την θετική συµµετοχή και εκπροσώπων µας στις αρµόδιες επιτροπές και παρά το σφιχτό 

χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης των σχετικών διαδικασιών, να δηµιουργούνται σοβαρές 

καθυστερήσεις που και λόγω των εξελίξεων µετά τις εκλογές, επέβαλαν την αναστολή 

εφαρµογής έως την 1η Ιανουαρίου 2016, όπως ρητώς ζητήθηκε από τον ΣΑΤΕ.  
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Αυτή η αναστολή έχει την προφανή συνέπεια να δίνεται η ευκαιρία επανεξέτασης των 

προβλέψεων του Νόµου και των εκτελεστικών του ∆ιαταγµάτων ώστε να µελετηθούν σωστά, 

αξιοποιώντας συσσωρευµένη εµπειρία και γνώση και να δίνουν ικανοποιητικές απαντήσεις 

στα υπαρκτά προβλήµατα. 

 

Β. Βασικές Αρχές 

 

Θεωρούµε ότι το εγχείρηµα της διαµόρφωσης ενιαίου κανονιστικού και θεσµικού πλαισίου 

για το σύνολο των δηµοσίων έργων και για όλες τις Αναθέτουσες Αρχές είναι ιδιαίτερα 

θετικό και σηµαντικό και η επιτυχής ολοκλήρωση και εφαρµογή του θα συνεισφέρει στα 

ζητήµατα της ανάπτυξης και απορρόφησης πόρων προς όφελος της εθνικής οικονοµίας.  

 

Όµως, πέρα από την κοινή αφετηρία και το κοινό πλαίσιο των οδηγιών της ΕΕ για τις 

∆ηµόσιες Συµβάσεις, δεν είναι δυνατή ούτε σκόπιµη η εξειδίκευση τους, ώστε να 

ανταποκρίνονται στις σηµερινές ανάγκες και πραγµατικότητες της χώρας µας, µε ίδιες 

διατάξεις (όπως αποπειράθηκε ο Ν. 4281/2014)  για τις ξεχωριστές κατηγορίες των 

συµβάσεων δηλαδή έργα, προµήθειες, υπηρεσίες και µελέτες.  

 

Είναι τελείως απαραίτητο να  θεσµοθετηθεί ένας ενιαίος και ξεχωριστός Κώδικας για τα 

∆ηµόσια Έργα, ώστε να είναι γνωστό εκ των προτέρων, πλήρες, κοινό για όλους, απλό, 

ξεκάθαρο και διαφανές το θεσµικό πλαίσιο ανάθεσης και εκτέλεσης, και να µην αναζητείται 

σε δυσερµήνευτους γενικόλογους νόµους, πολλαπλά νοµοθετικά διατάγµατα, αποφάσεις 

αναθετουσών αρχών κλπ. Ο Κώδικας αυτός, οφείλει να εξειδικεύει τις προβλέψεις των νέων 

Οδηγιών, να λαµβάνει υπόψη την εµπειρία του παρελθόντος και την πραγµατικότητα στην 

Ελλάδα, αλλά και να εκσυγχρονίζει το υφιστάµενο πλαίσιο για να ανταποκρίνεται στις 

σηµερινές ανάγκες και διεθνή δεδοµένα δίνοντας νέες προοπτικές µε  ανανεωτική πνοή. 

 

Γ. Συµµετοχή του ΣΑΤΕ στα ερωτήµατα της εν θέµατι διαβούλευσης 

 

Σε σχέση µε το έγγραφο διαβούλευσης της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. µε τίτλο «Γενικά θέµατα τρόπου και 

µεθοδολογίας ενσωµάτωσης», που αφορά την ενσωµάτωση στο εθνικό θεσµικό πλαίσιο των 

νέων ενωσιακών Οδηγιών για τις δηµόσιες συµβάσεις, η προτεινόµενη νοµοτεχνική 

µεθοδολογία είναι η εξής: 

 

 1. (Ερωτήµατα επιλογής 1 & 11): Οι τρεις (3) νέες Οδηγίες (2014/23/ΕΚ, 

2014/24/ΕΚ & 2014/25/ΕΚ) θα πρέπει να µεταφερθούν αυτούσιες και αυτοτελείς στην 

εσωτερική έννοµη τάξη σε τρία ξεχωριστά νοµοθετήµατα (τυπικοί νόµοι ή π.δ/τα), ως έχουν, 

µε µόνο τις αναγκαίες προσαρµογές στη διατύπωση˙ να τηρηθεί, δηλαδή, η πρακτική που 

είχε ακολουθηθεί και κατά την ενσωµάτωση των προηγουµένων δεσµών Οδηγιών περί 

δηµοσίων συµβάσεων. 

 

Περαιτέρω, σε σχέση µε την ανάγκη εξειδίκευσης ή µη των εναλλακτικών επιλογών που 

παρέχονται από τις ενωσιακές Οδηγίες στον εθνικό νοµοθέτη, θεωρούµε ότι θα πρέπει να 
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επιλεγεί η λύση της διατήρησης του περιγραµµατικού χαρακτήρα των Οδηγιών, όπως είναι η 

παγίως ακολουθούµενη πρακτική µέχρι σήµερα. Ωστόσο, πρέπει να επισηµανθεί ότι αυτό δεν 

πρέπει να εκληφθεί ως παροχή διακριτικής ευχέρειας στις αναθέτουσες αρχές. Αντιθέτως, θα 

πρέπει να υπάρξει εξειδίκευση και συγκεκριµενοποίηση των ευέλικτων και περιγραµµατικών 

διατάξεων των ενωσιακών Οδηγιών σε αναλυτικό κώδικα δηµοσίων έργων, σύµφωνα µε όσα 

αναφέρονται παρακάτω υπό στοιχείο 3. 

 

Θα πρέπει να επισηµανθεί εν προκειµένω, ως γενική αρχή που θα διέπει το σύνολο της 

νοµοθεσίας περί δηµοσίων έργων, ότι ο νέος κώδικας δηµοσίων έργων θα πρέπει να περιέχει 

διατάξεις µονοσήµαντου, αυστηρού και απαρέγκλιτου χαρακτήρα (προεχόντως κατά το 

στάδιο ανάθεσης), ώστε να µην παρέχεται διακριτική ευχέρεια στις κατά περίπτωση 

αναθέτουσες αρχές να διαµορφώνουν κατά το δοκούν ίδια κριτήρια συµµετοχής και 

ανάθεσης των συµβάσεων, αλλά αυτά να καθορίζονται µε σαφήνεια και καθαρότητα στην 

ίδια τη νοµοθεσία καθώς και στα πρότυπα τεύχη δηµοπράτησης και συµβάσεων που θα 

εκδίδονται βάσει αυτής. Η εφαρµογή αυτής της γενικής αρχής είναι θεµελιώδους σηµασίας 

για την αποτελεσµατική υλοποίηση των αρχών της διαφάνειας, της ίσης µεταχείρισης και της 

προστασίας του πραγµατικού ανταγωνισµού κατά την ανάθεση και εκτέλεση των συµβάσεων 

δηµοσίων έργων. 

 

 2. (Ερώτηµα επιλογής 3): ∆εδοµένου ότι προκρίνεται η αυτούσια και αυτοτελής 

ενσωµάτωση των τριών νέων Οδηγιών, τα κείµενα των εθνικών νοµοθετηµάτων 

ενσωµάτωσης θα πρέπει να ανταποκρίνονται στο περιεχόµενο και τη µορφή των 

ενσωµατουµένων Οδηγιών. Αυτό ενέχει ως αυτονόητη συνέπεια την επανάληψη των κοινών 

ρυθµίσεων σε κάθε εθνικό νοµοθέτηµα ενσωµάτωσης, όπως άλλωστε πράττει και η κάθε 

Οδηγία, είναι δε και η παγίως τηρούµενη πρακτική ενσωµάτωσης µέχρι σήµερα. 

 

 3. (Λοιπά ερωτήµατα – συνολική απάντηση):  

Ανεξάρτητα από την κατά τα άνω ενσωµάτωση των νέων Οδηγιών, θα πρέπει να καταρτισθεί 

κώδικας δηµοσίων έργων, µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 

α. Αυτοτελές, αναλυτικό και εξαντλητικό νοµοθέτηµα, που θα ενσωµατώνει το σύνολο 

του θεσµικού πλαισίου των δηµοσίων έργων (ανάθεση, εκτέλεση, οργάνωση 

εργοληπτικού επαγγέλµατος – µητρώα). Εκ παραλλήλου, θα πρέπει να καταρτισθούν 

άλλοι τρεις (3) αντίστοιχοι κώδικες στους εξής τοµείς: i) Μελέτες τεχνικών έργων  ii) 

Λοιπές υπηρεσίες και iii) Προµήθειες. Εποµένως, συνολικά θα υπάρχουν τέσσερις 

αυτοτελείς και εξαντλητικοί κώδικες. 

 

β. Ο Κ.∆.Ε. θα εξειδικεύει και συγκεκριµενοποιεί τις διατάξεις των νέων Οδηγιών, όπου 

επιτρέπεται εξειδίκευση (π.χ. η ελάχιστη προθεσµία των 52 ηµερών µπορεί να γίνεται 

80 ηµέρες ανάλογα µε το σύστηµα δηµοπράτησης) ή θα τις επαναλαµβάνει αυτολεξεί, 

όπου αυτές έχουν απαρέγκλιτο περιεχόµενο και όχι περιγραµµατικό ή δυνητικό  

χαρακτήρα, όπως συνήθως είναι ο κανόνας. 
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γ. Ο Κ.∆.Ε. θα περιέχει αναλυτικούς δικονοµικούς κανόνες για τις διαφορές που 

ανακύπτουν κατά το στάδιο εκτέλεσης των έργων. Αντιθέτως, δεν θα περιέχει τους 

δικονοµικούς κανόνες επίλυσης των διαφορών κατά το στάδιο ανάθεσης, ως προς τον 

τρόπο ρύθµισης των οποίων αναφερόµεθα στην επόµενη παράγραφο. Σηµειώνουµε ότι, 

εν αντιθέσει προς την επίλυση των διαφορών κατά το προσυµβατικό στάδιο, δεν 

υφίσταται δευτερογενές ενωσιακό δίκαιο που να ρυθµίζει τις διαφορές κατά το στάδιο 

εκτέλεσης. Οι εν λόγω διαφορές έχουν ιδιάζοντα χαρακτήρα και θα πρέπει να 

ρυθµίζονται ξεχωριστά µε αυτοτελείς και αναλυτικούς δικονοµικούς κανόνες, όπως 

γινόταν άλλωστε µέχρι σήµερα (άρθρ. 12 και 13 Ν. 1418/1984, άρθρ. 76 και 77 Ν. 

3669/2008 – Κ.∆.Ε.) και όχι µε γενική παραποµπή στους γενικούς δικονοµικούς 

κανόνες, όπως πράττει ο Ν. 4281/2014, η εφαρµογή της οποίας θα προκαλέσει 

σοβαρότατα προβλήµατα στην ταχύτητα και την ποιότητα της παρεχοµένης δικαστικής 

προστασίας. Βεβαίως, το περιεχόµενο των υφισταµένων δικονοµικών ρυθµίσεων (Ν. 

1418/1984 & Ν. 3669/2008) χρήζει ριζικών βελτιώσεων και τροποποιήσεων. Επίσης 

δεδοµένης της καθυστέρησης της απονοµής δικαιοσύνης στα τακτικά δικαστήρια είναι  

σηµαντικό να ενισχυθεί ο θεσµός της διαιτησίας στην εκτέλεση των έργων όπου, 

απαιτείται η ταχεία επίλυση των διαφορών και να προβλεφθούν τα σχετικά µε τις 

τεχνικές πραγµατογνωµοσύνες.  
 

δ. Ο νέος Κ.∆.Ε. πρέπει να περιέχει εξουσιοδοτικές διατάξεις, προς τον σκοπό της 

τροποποίησης επιµέρους λεπτοµερειακών ρυθµίσεων µε υπουργικές αποφάσεις. Αυτό 

κρίνεται αναγκαίο για τη λειτουργικότητα και ευελιξία του νέου θεσµικού πλαισίου. Ο 

Ν. 4281/2014 περιέχει εξουσιοδοτικές διατάξεις για εξειδίκευση µέσω προεδρικών 

διαταγµάτων χωρίς καµία περαιτέρω δυνατότητα εξουσιοδότησης. Αυτό δηµιουργεί 

σοβαρά προβλήµατα λειτουργικότητας και ευελιξίας της νοµοθεσίας. Εάν υπάρξει 

ανάγκη τροποποίησης, βελτίωσης ή διόρθωσης κάποιας ειδικής ρύθµισης που 

περιέχεται σε προεδρικό διάταγµα, θα πρέπει να εκδοθεί νέο προεδρικό διάταγµα. 

Τούτο είναι δυσχερές και χρονοβόρο. Για τον λόγο αυτό και θα πρέπει να υπάρχουν 

εξουσιοδοτικές διατάξεις, εντός του συνταγµατικού πλαισίου, για την τροποποίηση 

συγκεκριµένων ρυθµίσεων του κώδικα µε υπουργικές αποφάσεις. 
 

ε. Ως γενικότερη αρχή, πάντως, ο νέος Κ.∆.Ε. πρέπει να περιέχει αναλυτικές και 

απολύτως εξειδικευµένες ρυθµίσεις ως προς όλα ανεξαιρέτως τα θέµατα, οι όποιες δε 

εξουσιοδοτήσεις για έκδοση υπουργικών αποφάσεων σκόπιµο είναι να περιορίζονται 

κατά βάση στην τροποποίηση των υφισταµένων αναλυτικών ρυθµίσεων και όχι στην εξ 

υπαρχής θέσπισή τους. Ο περιγραµµατικός χαρακτήρας του Ν. 4281/2014 πρέπει να 

αποφευχθεί, διότι θα αποτελέσει αιτία δυσλειτουργιών, νοµοτεχνικών σφαλµάτων, 

ασαφειών ως προς το περιεχόµενο της νοµοθεσίας και άλλων συναφών προβληµάτων 

κατά την ερµηνεία και εφαρµογή της νοµοθεσίας. 
 

στ. Τέλος, ο νέος κώδικας δηµοσίων έργων πρέπει να περιέχει ειδικές εξουσιοδοτήσεις 

για την έκδοση ενιαίων προτύπων τευχών (διακηρύξεων, λοιπών τευχών 

δηµοπράτησης, συγγραφών συµβατικών υποχρεώσεων, τεχνικών προδιαγραφών, 

άρθρων τιµολογίων κ.λπ.).  
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 4. (∆ικονοµικές Οδηγίες 89/665/ΕΟΚ & 92/13/ΕΟΚ): 

Οι εν λόγω δικονοµικές Οδηγίες είναι ήδη ενσωµατωµένες στον Ν. 3886/2010. Θεωρούµε 

ότι θα πρέπει να υπάρχει ενιαία ρύθµιση όλων των δικονοµικών ζητηµάτων που αφορούν τη 

διαδικασία ανάθεσης των δηµοσίων συµβάσεων σε αυτοτελές νοµοθέτηµα, όπως γίνεται 

µέχρι σήµερα. Ωστόσο ο Ν. 3886/2010 χρήζει πολλών βελτιώσεων. 

 

 5. Χρόνος έναρξης εφαρµογής νοµοθετηµάτων εναρµόνισης και νέου 

 θεσµικού πλαισίου. 

Θεωρούµε ότι η σαφήνεια, η ασφάλεια και η λειτουργικότητα του νέου θεσµικού πλαισίου 

επιβάλλει τη συγχρονισµένη έναρξη εφαρµογής τόσο των νέων Οδηγιών όσο και του νέου 

κώδικα δηµοσίων έργων. Εποµένως, θα πρέπει να τεθούν σε εφαρµογή ταυτοχρόνως. 

 

Περαιτέρω, εν όψει και της λήξης του χρόνου αναστολής του Ν. 4281/2014 την 31-12-

2015, η πλέον ενδεδειγµένη ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του συνολικού νέου θεσµικού 

πλαισίου πρέπει να είναι η 1-1-2016. 

 

Με τιµή, 

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΣΑΤΕ 

 

       Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ         ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ 

 
 


