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Κεθάιαην 1 

1.I.  Δηζαγσγή: Σν ζθεπηηθό ηνπ εκηλαξίνπ 

 

Ζ ζεκαζία θαη ην εχξνο ησλ δεκφζησλ ζπκβάζεσλ έρεη επεθηαζεί θαηά ηελ 

δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 10εηηψλ. ηελ Κχπξν θαηά ην 2016 „έηξεραλ‟ 3,440 

δεκφζηεο ζπκβάζεηο αμίαο €626εθαηνκκπξίσλ (εθ.) ελψ ην 2006, είραλ 

αλαηεζεί 19,639 δεκφζηεο ζπκβάζεηο αμίαο ξεθφξ, θζάλνληαο ζηηο 819εθ. 

ιίξεο. Ζ αμία ησλ δεκφζησλ ζπκβάζεσλ δηαηεξήζεθε ζε πςειά επίπεδα ην 

2012, €853εθ. γηα λα ζεκεηψζεη θάκςε κεηά ην θνχξεκα, ρξνληά θαηά ηελ 

νπνία φπσο θαηαδεηθλχνπλ νη ζρεηηθνί πίλαθεο, ν ηνκέαο ζπκβάζεσλ 

παξάιπζε ζρεδφλ κε αμία κφιηο €614,0001. Αληίζεηα, ηελ επφκελε ηξηεηία 

ππήξμε αλνδηθή πνξεία θαη πεξηειάκβαλε ζπκβάζεηο ζπλνιηθήο αμίαο €1,4 δηο 

θαη ζπκβφιαηα πνπ μεπεξλνχλ ζε αξηζκφ ηα 11,000. 

 

Ζ αμία ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θάησ ησλ ειάρηζησλ νξίσλ, εθείλσλ 

δειαδή πνπ δελ ειέγρνληαη ήηαλ €130εθ. γηα ην 2016 ζε αληηδηαζηνιή κε ηελ 

αμία ησλ ζπκβάζεσλ άλσ ησλ θαηψηαησλ νξίσλ εθείλσλ δειαδή πνπ 

ειέγρνληαη πνπ αλήιζε θαηά ην 2016 ζηα €429εθ. Μειεηψληαο ηηο ηάζεηο κε 

επίθεληξν θαηά πφζν νη ζπκβάζεηο ειέγρνληαη ή φρη δηαπηζηψλνπκε φηη κεηαμχ 

ησλ εηψλ 2006 θαη 2012-ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ-, ε αμία ησλ δεκφζησλ 

ζπκβάζεσλ θάησ ησλ νξίσλ ειέγρνπ έθηαζαλ ζην ζεφξαην πνζφ ησλ 3 δηο 

ζρεδφλ. Καηά ηελ ίδηα πεξίνδν, ε αμία ησλ άλσ ησλ νξίσλ δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ έθηαζε ζηα €3,9 δηο. Ζ αλαινγία ζπκβάζεσλ θάησ ησλ νξίσλ θαη 

ζπκβάζεσλ άλσ ησλ νξίσλ είρε ιφγν 3:3,9=0,76 θαηά ηελ ππφ αλαθνξά 

πεξίνδν. ηελ πεξίνδν απφ ην 2014 κέρξη ην 2016 νη ζπκβάζεηο θάησ ησλ 

νξίσλ είραλ αμία €435εθ. ελψ νη ζπκβάζεηο άλσ ησλ νξίσλ είραλ αμία 1,017 

δηο κηα ηάζε πνπ πηζαλψο λα ππνδεηθλχεη κηα πνηνηηθή κεηαβνιή απφ ηνλ 

θαηαθεξκαηηζκφ πξνζθνξψλ θαηά έηνο ζε κηα πην νιηζηηθή θαη 

καθξνπξφζεζκε πξνζέγγηζε ζηα δεκνζηνλνκηθά ησλ αλαγθψλ ηνπ θξάηνπο.  

 

Τπελζπκίδνπκε φηη ην 2013, ρξνληά πνπ ε Κχπξνο εληάρζεθε ζε Μλεκφλην 

Οηθνλνκηθήο Πξνζαξκνγήο θαη ππήξμε παξάιιεια θνχξεκα ησλ θαηαζέζεσλ 

απνηειεί ζεκείν θακπήο γηα ηελ νηθνλνκία θαη ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο αθνχ 

παξέιπζε ν αλαπηπμηαθφο ηζηφο κε απνηέιεζκα λα επεξεαζηνχλ φπσο 

αλακελφηαλ θαη ν ηνκέαο ησλ δεκφζησλ ζπκβάζεσλ.  

 

Σν θαηλφκελν ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ δελ είλαη αζθαιψο απνθιεηζηηθήο 

θππξηαθήο ηδηνθηεζίαο. ε νιφθιεξε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ), 

πεξηζζφηεξεο απφ 250,000 δεκφζηεο αξρέο μνδεχνπλ πεξίπνπ «18% ηνπ 

ζπλνιηθνχ Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ Πξντφλ (ΑΔΠ) ηεο Έλσζεο ζηελ αγνξά 

ππεξεζηψλ, εξγαζηψλ θαη πξνκεζεηψλ» (European Commission 2015). 

                                                           
1
http://www.treasury.gov.cy/treasury/treasurynew.nsf/page20_gr/page20_gr?OpenDocument 

http://www.treasury.gov.cy/treasury/treasurynew.nsf/page20_gr/page20_gr?OpenDocument
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Γηεζλψο ν δεκφζηνο ηνκέαο αληηπξνζσπεχεη νπζηαζηηθφ κέξνο ηεο δήηεζεο 

θαη επνκέλσο νη δεκφζηεο ζπκβάζεηο κπνξνχλ λα επηδξνχλ ζηηο αγνξέο. Γηα 

παξάδεηγκα φζν αθνξά ηηο ηάζεηο ζηνπο ηνκείο ηεο παξαγσγήο, ηεο 

θαηαλάισζεο πξνο φθεινο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ είλαη θηιηθά ζην 

πεξηβάιινλ, θνηλσληθά ππεχζπλα θαη θαηλνηφκα (Edler θαη Georghiou, 2007; 

Lemberetal, 2011). Έλα παξάδεηγκα ηεο βαξχηεηαο ησλ δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ γηα κηα ζεηξά απφ ζέκαηα πνπ δηαθξίλνληαη απφ ηελ αλαγθαηφηεηα 

γηα ζπλέπεηα ζηηο αξρέο ηεο θνηλσληθήο επζχλεο θαη ηεο βησζηκφηεηαο, 

απνηειεί ην γεγνλφο φηη ε πιεηνςεθία ησλ ρσξψλ ζηνλ Δπξσπατθφ 

Οηθνλνκηθφ Υψξν έρεη ζέζεη Δζληθά ρέδηα Γξάζεο Βηψζηκσλ Γεκφζησλ 

πκβάζεσλ (ΒΓ).  

 

Ηδαληθά, ν δεκφζηνο θαη εηδηθά ν θπβεξλεηηθφο ηνκέαο πξέπεη λα γλσξίδεη κε 

αθξίβεηα ηη ζέιεη λα αγνξάζεη. Όκσο φπσο θαη ε θηιειεχζεξε αξρή ηνπ 

ιεγφκελνπ ηέιεηνπ αληαγσληζκνχ δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί, έηζη θαη ε ηέιεηα 

γλψζε δελ πθίζηαηαη.  Μηα πην ξεαιηζηηθή πξνζέγγηζε ζα απαηηνχζε ηελ 

επίγλσζε φηη ε θπβέξλεζε δελ έρεη ζαθή πξνηίκεζε ηνπ πξντφληνο πνπ 

επηζπκεί λα αγνξάζεη. Δπίζεο φηη κπνξεί λα ππάξρεη κφλν έλαο πσιεηήο 

ηθαλφο λα παξέρεη ην αγαζφ. Μέζα ζε απηά άιισζηε ηα πιαίζηα κπνξεί λα 

εληνπηζηνχλ θίλεηξα γηα ηνπο πσιεηέο λα δσξνδνθήζνπλ αμησκαηνχρνπο ηνπ 

δεκνζίνπ κε ζθνπφ είηε λα «ζθνηψζνπλ» ηνπο αληαγσληζηέο ηνπο είηε λα 

απνθνκίζνπλ αζπλήζηζηα πςειφ θέξδνο 2 .  ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο ν 

θνξνινγνχκελνο ιακβάλεη ρακειφηεξε πνηφηεηα γηα πεξηζζφηεξα ρξήκαηα 

(Rose-Ackerman, 1975). 

 

Μέζα ζε απηά ηα δεδνκέλα επηρεηξήζακε λα εξεπλήζνπκε θαηά πφζν ην λέν 

λνκηθφ πιαίζην ηεο ΔΔ γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο είλαη επαξθέο θαη 

εθαξκφδεηαη θαηά απνηειεζκαηηθφ ηξφπν απφ ηηο θππξηαθέο αξρέο.  

  

Δπίζεο ζέζακε θάπνηεο γεληθέο βάζεηο ζηε κειέηε πηζαλψλ αηηηψλ πνπ 

εκπνδίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ησλ Αλεμάξηεησλ Αξρψλ ηνπ 

Γεκνζίνπ θαζψο θαη ησλ Αλαζεηνπζψλ Αξρψλ. Ζ έξεπλα δηαζέηεη ζηνηρεία 

εμεξεχλεζεο ελφο θεθαιαηψδνπο δεηήκαηνο ζην νπνίν θηινδνμείηαη λα ηεζνχλ 

νη βάζεηο γηα πεξαηηέξσ εκπεηξηθή έξεπλα.  

 

 

 

 

                                                           
2
Ferwerda, J., Deleanu, I. & Unger, B. Eur J Crim Policy Res (2017) 23: 245. doi:10.1007/s10610-

016-9312-3  
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1. II. Πξόγξακκα 
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1. III. Υαηξεηηζκνί 

1. III. A. Άλνηγκα από Υξύζσ Σδηακπάδε, Τπεύζπλε Γξαθείνπ Σύπνπ 

Alexander College 

 

Έληηκε, Πξφεδξε ηεο Αλαζεσξεηηθήο Αξρήο Πξνζθνξψλ, ηέσο δηθαζηή ηνπ 

Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ, θα. Έθε Παπαδνπνχινπ, 

Αμηφηηκε Γεληθέ Διεγθηή ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, Γξ Οδπζζέα Μηραειίδε, 

θ. Πξφεδξε ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Παξαθνινπζήζεσο ζρεδίσλ 

αλάπηπμεο θαη ειέγρνπ δεκνζίσλ δαπαλψλ, Εαραξία Κνπιία, 

θ. Πξφεδξε ηνπ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ Ακκνρψζηνπ, ηαχξν Μαπξνκκάηε, 

Δθιεθηνί πξνζθεθιεκέλνη,  

Κπξίεο θαη θχξηνη, 

 

Καιεζπέξα ζαο θαη θαισζνξίζαηε ζην Alexander College. αο επραξηζηνχκε 

γηα ηελ παξνπζία ζαο θαη ζπκκεηνρή ζηελ επηζηεκνληθή εκεξίδα κε ζέκα 

«Παξνπζίαζε Έξεπλαο γηα ηηο Γεκφζηεο πκβάζεηο: Δλαξκφληζε, Δθαξκνγή, 

Έιεγρνο θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία». Καισζνξίδσ 

ηνπο εθιεθηνχο πξνζθεθιεκέλνπο καο, ηελ πξφεδξν ηεο Αλαζεσξεηηθήο 

Αξρήο Πξνζθνξψλ (ΑΑΠ), ηέσο δηθαζηή ηνπ Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ θα. Έθε 

Παπαδνπνχινπ, ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ 

Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ θξάηνπο θ. Φίιηππν Καηξάλε, ηνλ Πξφεδξν ηνπ 

Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ Ακκνρψζηνπ θ. ηαχξν Μαπξνκκάηε, ηνλ Γξ νθνθιή 

Ηνπιηαλνχ, ηέσο γξακκαηέα ηεο Αλαζεσξεηηθήο Αξρήο Πξνζθνξψλ θαη 

Αλψηεξν Λεηηνπξγφ Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ γηα 

ηελ πξνζπκία θαη ζπκκεηνρή ηνπ, θαζψο θαη ηνλ επίηηκν θαιεζκέλν ηεο 

απνςηλήο επηζηεκνληθήο εκεξίδαο, ηνλ Γξ Οδπζζέα Μηραειίδε, Γεληθφ 

Διεγθηή ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. 

 

Σν θαηλφκελν ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ δελ είλαη αζθαιψο θππξηαθφ 

«πξνλφκην». ε νιφθιεξε ηελ ΔΔ, πεξηζζφηεξεο απφ 250, 000 δεκφζηεο 

αξρέο μνδεχνπλ πεξίπνπ «18% ηνπ ζπλνιηθνχ ΑΔΠ ηεο Έλσζεο ζηελ αγνξά 

ππεξεζηψλ, εξγαζηψλ θαη πξνκεζεηψλ». Σν εχξνο θαη ε επίδξαζε ησλ 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαηαδεηθλχεηαη επίζεο θαη απφ ην γεγνλφο φηη ε ΔΔ 

εηζήγαγε ην 2014 γηα πξψηε θνξά, δχν νδεγίεο γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο 

ελνπνηψληαο ην ζρεηηθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην ησλ ρσξψλ. 

 

Όκσο, κπνξεί λα εθαξκνζηεί ν λφκνο; Πνηα ηα πξνβιήκαηα θαη πσο κπνξνχλ 

λα επηιπζνχλ; Πνηεο ζα πξέπεη λα είλαη νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο ζηελ 

εθαξκνγή θαη ζηνλ έιεγρν ησλ Γεκφζησλ πκβάζεσλ; Απηά είλαη νξηζκέλεο 

πηπρέο πνπ ηφζν ε έξεπλα καο, φζν θαη ε Δπηζηεκνληθή Ζκεξίδα ζα 

αλαθεξζεί. Χο εθ ηνχην ζα αθνινπζήζεη κηα πνιχ ζεκαληηθή ζπδήηεζε ζην 

ζέκα. 
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Σέινο, ζα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ηελ Δξεπλεηηθή Δπηηξνπή Φνηηεηψλ γηα 

ηελ ζπκβνιή ηεο ζηε δηεξεχλεζε ηνπ ζρεηηθνχ ηνκέα. Δπρφκαζηε ην κηθξφ 

απηφ εξεπλεηηθφ ηεο ηαμίδη, λα ήηαλ σθέιηκν γηα ηνπο ίδηνπο, αιιά θαη γηα ηελ 

θνηλσλία γεληθφηεξα. 

 

Πξνζθαιψ ζην βήκα ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Alexander College, θ. Άληε Λφππα, 

γηα έλα ζχληνκν ραηξεηηζκφ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φσηνγξαθηθφ πιηθφ απφ 

ηελ επηζηεκνληθή εκεξίδα 

Γεκφζηεο πκβάζεηο.  

Υαηξεηηζκφο θ. Άληε 

Λφππα, Γηεπζπληή 

Alexander College.  
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1. III. B. Υαηξεηηζκόο θ. Άληε Λόππα, Γηεπζπληήο Alexander College 

 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ φινπο γηα ηελ ζεκαληηθή παξνπζία ζαο ζηελ 

Ζκεξίδα.  

 

Δίλαη ραξά καο λα ζαο έρνπκε καδί καο. Δίλαη  ζεκαληηθφ λα ζπδεηνχκε αιιά 

θαη λα καζαίλνπκε απφ εζάο. Απηφ ην πεξηβάιινλ επηδηψθνπκε. Δπραξηζηνχκε 

ηνπο Γηθεγνξηθνχο πιιφγνπο Λάξλαθαο θαη Ακκνρψζηνπ γηα ηελ αλαγλψξηζε 

θαη ηελ ππνζηήξημε πνπ έδσζαλ ζηνπο εξεπλεηέο καο. Απφ ηελ δηθή καο 

κεξηά, ζέινπκε λα κνηξαζηνχκε καδί ηνπο ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα ηεο 

έξεπλαο. 

 

πγραίξσ ην πξνζσπηθφ, ηνπο αθαδεκατθνχο θαη εξεπλεηέο πνπ εξγάζηεθαλ 

ηνπο ηειεπηαίνπο 16 κήλεο γηα λα νινθιεξψζνπλ ηελ έξεπλα. Μπξάβν αμίδνπλ 

θαη ζηνπο εμαηξεηηθνχο καο θνηηεηέο. 

 

Σέινο, επηηξέςεηε κνπ λα κνηξαζηψ καδί ζαο έλα ζεκαληηθφ λέν γηα ην 

Alexander College. Έρεη πηζηνπνηεζεί κε εμαηξεηηθά απνηειέζκαηα απφ ηνλ 

αξκφδην Φνξέα Αλψηεξεο Δθπαίδεπζεο, ην θαηλνχξην MBAηνπ Alexander 

College κε εηδίθεπζε ζην Management θαη ζηηο Γεκφζηεο πκβάζεηο.  

Πξφθεηηαη γηα ην πξψην θαη κφλν απηή ηε ζηηγκή πξφγξακκα ζηελ Κχπξν πνπ 

πξνζθέξεη ζε πςειφ επίπεδν εηδηθφηεηα ζηηο Γεκφζηεο πκβάζεηο.  

 

Σν γεγνλφο απηφ απνδεηθλχεη ην ελδηαθέξνλ καο γηα κηα εηδηθφηεηα ηνπ 

κέιινληνο. 

 

αο επραξηζηψ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υαηξεηηζκφο θ. Άληε Λφππα, Γηεπζπληή Alexander College.  



 13 

1. III. Γ. Υαηξεηηζκόο θ. ηαύξνπ Μαπξνκάηε , Πξόεδξνο Γηθεγνξηθνύ 

πιιόγνπ Ακκνρώζηνπ 

 

Αμηφηηκε θ. Γεληθέ Διεγθηή ηεο Γεκνθξαηίαο   

Έληηκε Κπξία Πξφεδξε ηεο Αλαζεσξεηηθήο Αξρήο Πξνζθνξψλ θαη ηέσο 

Γηθαζηή ηνπ Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ Κχπξνπ  

Κχξηε Πξντζηάκελε ηεο Γηεχζπλζεο Λνγηζηεξίνπ ηεο Γεκνθξαηίαο  

Αμηφηηκε θ. πξφεδξε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ ηεο Βνπιήο  

Αγαπεηνί πλάδειθνη  

Κπξίεο θαη θχξηνη, 

 

Δίλαη πξαγκαηηθά κε ηδηαίηεξε ραξά πνπ απνδέρηεθα ηελ πξφζθιεζε ηνπ 

Alexander College θαη εηδηθφηεξα ηνπ θ. Κψζηα Υξηζηνδνπιίδε λα ραηξεηίζσ 

ηελ ζεκεξηλή εθδήισζε πνπ δηνξγαλψλεη ην εξεπλεηηθφ Κέληξν Alexander ηνπ 

νπνίνπ πξνΐζηαηαη. Δίλαη πηζηεχσ πξφδειν φηη ην αληηθείκελν ηεο ζεκεξηλήο 

παξνπζίαζεο είλαη άθξσο ελδηαθέξνλ αιιά θαη επίθαηξν φζν πνηέ άιινηε . Σν 

δίθαην ησλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη θαη΄επέθηαζε ην Γίθαην ηνπ 

Αληαγσληζκνχ απαζρνιεί θάζε ζχγρξνλν θξάηνο δηθαίνπ θαη ε Κχπξνο δελ 

ζα κπνξνχζε λα απνηειεί εμαίξεζε. 

 

Μηα απιή αλάγλσζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ παξαηίζεληαη ζηελ κειέηε ηνπ 

Δξεπλεηηθνχ θέληξνπ Alexander απνδεηθλχεη ηνπ ιφγνπ ην αιεζέο.  

χκθσλα ινηπφλ κε ηελ ελ ιφγσ έξεπλα «ζε νιφθιεξε ηελ Δ.Δ πεξηζζφηεξεο 

απφ 250.000 δεκφζηεο αξρέο μνδεχνπλ πεξίπνπ ην 18% ηνπ ζπλνιηθνχ ΑΔΠ 

ηεο ΄Δλσζεο  ζηελ αγνξά ππεξεζηψλ , εξγαζηψλ θαη πξνκεζεηψλ. ηελ 

Κχπξν  κφλν γηα ηελ ηξηεηία 2014-2017 ηέζεθαλ ζε ηζρχ πεξίπνπ 11.000 

δεκφζηεο ζπκβάζεηο πνπ ην αληηθείκελν ηνπο μεπεξλνχζε ην 1.4 δηο επξψ.»  

 

Σί είλαη φκσο αθξηβψο ε Γεκφζηα χκβαζε θαη γηαηί θαζίζηαηαη ηφζν 

ζεκαληηθφ λα πεξηβιεζεί απφ θαλφλεο δηθαίνπ ? 

Έρσ ηελ πεπνίζεζε φηη ηνπιάρηζηνλ ζε απηφ ην ζηάδην δελ έρεη μεθαζαξίζεη 

αθφκε  επαθξηβψο ε έλλνηα ηνπ φξνπ «Γεκφζηα χκβαζε» παξά ηελ 

ζπδήηεζε θαη ηηο δηάθνξεο ζεσξίεο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί απφ λνκηθνχο θαη 

αθαδεκατθνχο.  

 

Πξνζσπηθά ηείλσ λα ζπκθσλήζσ κε ηηο ζέζεηο πνπ πξνβάιινληαη απφ ηελ 

Διέλε Σξνβά θαη ηνλ Παλαγηψηε θνπξή ζε ζρέζε κε ηελ εξκελεία ηεο 

έλλνηαο ησλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ φπνπ ζην ζχγγξακκα ηνπο «Σν Κνηλνηηθφ 

Γίθαην ησλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, έηνο 2009 θαηαγξάθνληαη ηα εμήο:  

«Ζ δεκφζηα ζχκβαζε κε θαλέλα ηξφπν δελ ηαπηίδεηαη κε απηή ηεο δηνηθεηηθήο 

ζχκβαζεο ή ησλ δεκνζίσλ έξγσλ φπσο γίλεηαη θάπνηε ζηε ζεσξία, νχηε 

ζπλδέεηαη κε ην δηαρσξηζκφ ηδησηηθνχ θαη δεκνζίνπ δηθαίνπ νισζδηφινπ.  

Ζ δεκφζηα ζχκβαζε δελ είλαη έλλνηα πνπ κπνξεί θαζνηνλδήπνηε ηξφπν λα 

ζεσξείηαη γεληθή θαη δεδνκέλε.  
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Αλ δελ νξίδεηαη ξεηά ζε θάπνην ζχζηεκα θαλφλσλ νπφηε πάλησο φπσο 

ζπκβαίλεη ζην θνηλνηηθφ δίθαην, γίλεηαη ιφγνο γηα δεκφζηα ζχκβαζε έξγσλ, 

πξνκεζεηψλ θιπ απνηειεί αληηθείκελν ηεο επηζηήκεο λα πξνζδηνξίζεη ηη 

εκπίπηεη ζην εχξνο ηεο.  

 

ηελ απφθαζε ηνπ Δπξσπαηθνχ Γηθαζηεξίνπ  κε αξηζκφ C-382/05 ηεο 18εο 

Ηνπιίνπ 2007 κεηαμχ Δπηηξνπήο θαηά Ηηαιηθήο Γεκνθξαηίαο αλαθέξεηαη ζηελ 

παξ. 30 ηεο απφθαζεο εηδηθά φηη: «ν νξηζκφο κηαο δεκφζηαο ζπκβάζεσο 

ππεξεζηψλ αλάγεηαη ζην θνηλνηηθφ δίθαην, νπφηε ν ραξαθηεξηζκφο ησλ 

επίκαρσλ ζπκβάζεσλ ζην ηηαιηθφ δίθαην δελ αζθεί επηξξνή γηα λα θξηζεί αλ νη 

ηειεπηαίεο εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο νδεγίαο 92/50. Όπσο εχθνια 

κπνξεί λα δηαπηζησζεί ν φξνο «Γεκφζηα» δελ ππάξρεη ζην ζψκα ηεο 

Κνηλνηηθήο Οδεγίαο 2014/23/ΔΔ.  

 

Ζ ζεκαληηθφηεηα ηεο ζέζπηζεο θαλφλσλ κε βάζε ηελ σο άλσ Κνηλνηηθή 

νδεγία αλαιχεηαη πνιχ εχζηνρα απφ ηελ θαζεγήηξηα Ννκηθήο ηνπ 

Αξηζηνηέιεηνπ Παλπεπηζηήκηνπ Θ θπξία Δπγελία Πξεβεδνχξνπ ε νπνία 

αλαθέξεη ζε άξζξν ηεο κε ηίηιν «Οη πκβάζεηο παξαρψξεζεο θαηά ηελ 

νδεγία 2014/23 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ φηη : « κε 

ηελ Οδεγία 2014/23/ΔΔ δεκηνπξγήζεθε γηα πξψηε θνξά έλα πιήξεο λνκηθφ 

πιαίζην γηα ηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο θαηά ην πξφηππν ησλ 

ζπκβάζεσλ  παξαρψξεζεο έξγσλ , πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ. 

Κσδηθνπνηήζεθαλ γεληθνί θαλφλεο γηα ην πεξηερφκελν , ηελ δηαδηθαζία 

ζχλαςεο , ηελ εμέιημε ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ έλλνκε πξνζηαζία νη νπνίνη 

αθνξνχλ ηηο ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο έξγσλ , πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ. 

Οη βαζηθνί ιφγνη γηα ηελ έθδνζε ηεο νδεγίαο ήηαλ αθελφο λα θαηαζηεί 

απινχζηεξν θαη πην επέιηθην θαη απνηειεζκαηηθφ ην λνκηθφ θαζεζηψο ησλ 

ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο θαη λα δηεπθνιχλεη ηελ πξφζβαζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ ζηελ αγνξά θαη αθεηέξνπ λα αμηνπνηεζεί ε 

ηερλνγλσζία ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη λα ζπκβάιεη ζηελ επίηεπμε 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη θαηλνηνκίαο θαη ζηελ πξνψζεζε ηνπ αληαγσληζκνχ , 

θαζφηη νη ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο απνηεινχλ ζεκαληηθά κέζα γηα ηελ 

καθξνπξφζεζκε δηαξζξσηηθή αλάπηπμε ησλ ππνδνκψλ θαη ζηξαηεγηθψλ 

ππεξεζηψλ.» 

 

Ζ Γεκνθξαηία έρεη ελαξκνληζηεί πιήξσο θαη έρεη ζπκκνξθσζεί κε ηελ νδεγία 

ηελ νπνία έρεη κεηαθέξεη νπζηαζηηθά απηνχζηα ζην εζσηεξηθφ δίθαην ηεο. ην 

άξζξν 3 ηνπ Νφκνπ πνπ πξνλνεί γηα ηελ ξχζκηζε ησλ δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο 

ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο θαη ζπλαθψλ ζεκάησλ Ν. 11(Η)/2017θαζνξίδεηαη 

ξεηά φηη ν ζθνπφο ηνπ λφκνπ είλαη ε ζέζπηζε θαλφλσλ γηα ηηο δηαδηθαζίεο 

ζχλαςεο ζπκβάζεσλ απφ αλαζέηνπζεο αξρέο θαη αλαζέηνληεο θνξείο κέζσ 

παξαρψξεζεο , γηα ζπγθεθξηκέλα πνζά σο απηά θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 7 

ηνπ λφκνπ. πλεπψο φηαλ αλαθεξφκαζηε ζηελ έλλνηα Γεκφζηα χκβαζε 
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ελλννχκε θαηά θαλφλα ηελ χκβαζε εθείλε ε νπνία ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ην 

αληηθείκελν πνπ ξπζκίδεη ε ηζρχνπζα λνκνζεζία πνπ είλαη ηα έξγα, νη 

πξνκήζεηεο ή νη ππεξεζίεο εθφζνλ ππεξβαίλνπλ έλα πνζφ θαη πνπ ν έλαο εθ 

ησλ πκβαιινκέλσλ είλαη πάληνηε ην Κξάηνο ή άιινη θνξείο κε εμνπζία. Δλψ 

ινηπφλ ε ειεπζεξία ηνπ ζπκβάιιεζζε είλαη ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλε αξρή 

θαη δελ ρσξεί επεκβάζεσλ φπσο ζα εμεγεζεί θαη απφ ηνπο θχξηνπο νκηιεηέο 

ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ εκθηινρσξνχλ θαλνληζκνί θαη 

πεξηνξηζκνί γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο .  

 

Σφζν ε εμνπζία ηνπ Κξάηνπο θαη γεληθά ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ θαη θνξέσλ 

λα αλαζέηνπλ έξγα θαη ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ην δεκφζην ζε ηδηψηεο φζν θαη 

ε άθξαηε βνχιεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ θηινδνμνχλ λα 

αλαιακβάλνπλ ηέηνηεο ζπκβάζεηο πξέπεη λα νξηνζεηεζνχλ θαη λα εληαρζνχλ 

ζε πιαίζην θαλφλσλ θαη πεξηνξηζκψλ . Κνηλή ζπληζηακέλε ε πξνζηαζία ηνπ 

Γεκνζίνπ πκθέξνληνο ε πξνζηαζία ηνπ δεκνζίνπ ρξήκαηνο , ε πξνζηαζία 

ησλ θνξνινγνπκέλσλ πνιηηψλ ελφο θξάηνπο δηθαίνπ νη νπνίνη νπζηαζηηθά ζα 

θαηαβάινπλ ην φπνην ηίκεκα. ηε βάζε απηή έξρεηαη ε ηζρχο ηεο πθηζηάκελεο 

λνκνζεζίαο ε νπνία απνηειεί ηελ ελζσκάησζε ηεο Κνηλνηηθήο Οδεγίαο ζην 

εζσηεξηθφ δίθαην. Όπσο είρα αλαθέξεη θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο 

καο κε ηελ Δξεπλεηηθή νκάδα ηνπ Αιεμάληεξ , κηα λνκνζεζία πξέπεη πξψηα 

λα εθαξκνζηεί θαη λα δνθηκαζηεί ζηελ πξάμε ψζηε λα δηαπηζησζνχλ 

ελδερφκελα θελά θαη παξαιείςεηο ή αθφκα θαη πξφλνηεο αληίζεηεο κε ηελ 

θνηλσληθή ζπλνρή θάζε θξάηνπο δηθαίνπ θαη σο εθ ηνχηνπ κε εθαξκνζηέεο ελ 

ηνηο πξάγκαηη θα κεηά ζηε βάζε απηή λα πξνσζεζεί ε δηαδηθαζία 

ελδερφκελεο ηξνπνπνίεζεο ηεο.   

 

Παξά ηαχηα έρσ ηελ άπνςε φηη σο Κππξηαθή Γεκνθξαηία δηαζέηνπκε πηα έλα 

ηζρπξφ λνκνζέηεκα ην νπνίν ξπζκίδεη ζε πνιχ ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηα 

δηάθνξα ζηάδηα κηαο Γεκφζηαο χκβαζεο απφ ηελ πξνθήξπμε ηεο κέρξη ηελ 

ππνγξαθή θαη ηελ νινθιήξσζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο. Δηδηθφηεξα ε 

πθηζηάκελε λνκνζεζία πηνζεηεί θαη πξνλνεί δηαηάμεηο αλαθνξηθά κε ηελ αξρήο 

ηεο Ηζφηεηαο , ηεο Γηαθάλεηαο , ηεο Δρεκχζεηαο θαη ηεο Καηαπνιέκεζεο ηεο 

δηαθζνξάο. Δλδεηθηηθά αλαθέξσ ην άξζξν 6 ηνπ λφκνπ ζχκθσλα κε ην νπνίν 

: «Οη αλαζέηνπζεο αξρέο θαη νη αλαζέηνληεο θνξείο ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια 

κέηξα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο, ηεο επλνηνθξαηίαο θαη ηεο 

δηαθζνξάο θαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πξφιεςε, ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ 

επαλφξζσζε ζπγθξνχζεσλ ζπκθεξφλησλ πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε 

δηεμαγσγή δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο, νχησο ψζηε λα 

απνθεχγνληαη ηπρφλ ζηξεβιψζεηο ηνπ αληαγσληζκνχ θαη λα δηαζθαιίδεηαη ε 

ίζε κεηαρείξηζε φισλ ησλ ππνςεθίσλ θαη πξνζθεξφλησλ» 

 

Ο λνκνζέηεο γλσξίδεη εθ ησλ πξνηέξσλ πφζν επαίζζεην είλαη ην δεδνκέλν 

ηεο θαηάξηηζεο κηαο δεκφζηαο ζχκβαζεο θαη ηνπο ζπλερείο θηλδχλνπο πνπ 

ππάξρνπλ γηα δηαθζνξά θαη θαηαζπαηάιεζε ηνπ δεκνζίνπ ρξήκαηνο. 
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Δπηδηψθεη λα ζέζεη ηηο βάζεηο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηέηνησλ θαηλνκέλσλ θαη 

πξνο ηνχην ελίζρπζε ηελ λνκνζεζία θαη κε πνηληθέο δηαηάμεηο θαη αλαθέξνκαη 

θπξίσο ζην άξζξν 43 φπνπ πξνλννχληαη ηα αδηθήκαηα θαη νη πνηλέο. Γελ 

πξφθεηηαη θαη νχηε ζθνπεχσ λα εκβαζχλσ πεξαηηέξσ. Δίκαη βέβαηνο φηη ηφζν 

ν Γεληθφο Διεγθηήο ηεο Γεκνθξαηίαο  φζν θαη νη ππφινηπνη νκηιεηέο ζα 

αλαιχζνπλ επαθξηβψο φια ηα αλαθπφκελα δεηήκαηα. 

 

Απηφ ην νπνίν αλακέλνπκε είλαη ηα Γηνηθεηηθά Όξγαλα θαηά ηελ άζθεζε ηεο 

εμνπζίαο ηνπο γηα αλάζεζε Γεκφζηαο χκβαζεο λα ηεξήζνπλ κε επιάβεηα ηηο 

πξφλνηεο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο θαη ηηο αξρέο ηεο λνκηκφηεηαο πνπ 

πξνλννχληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ Γίθαην θαη ηελ λνκνινγία ησλ Γηθαζηεξίσλ.  

 

Θα ήζεια ζην ζεκείν απηφ λα ζπγραξψ ηελ νκάδα ηνπ Δξεπλεηηθνχ Κέληξνπ 

Alexander θαη ηνλ Γηεπζπληή ηνπ θ. Κψζηα Υξηζηνδνπιίδε ηφζν γηα ηελ ζθέςε 

λα αζρνιεζνχλ θαη λα εληξπθήζνπλ ηνπ δεηήκαηνο φζν θαη γηα ην απνηέιεζκα 

ηεο επηζηεκνληθήο ηνπο έξεπλαο. Ζ φιε κειέηε απνηειεί πηζηεχσ έλα 

εμαηξεηηθφ εγρεηξίδην πνπ ζα βνεζήζεη ζηελ θαηαλφεζε ησλ δεηεκάησλ πνπ 

αθνξνχλ ηηο Γεκφζηεο πκβάζεηο .  

 

Σαπηφρξνλα ε ελαζρφιεζε θαη ε θαηαλφεζε ηνπ δεηήκαηνο απφ Φνηηεηέο θαη 

ζπλεπψο κειινληηθνχο λνκηθνχο , δηθεγφξνπο θαη ηερλνθξάηεο ζα βνεζήζεη 

ζηελ δεκηνπξγία εθείλεο ηεο θνπιηνχξαο  πνπ ιείπεη θαηά ηελ άπνςε κνπ θαη 

αθνξά ην αληηθείκελν ησλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ.    

 

Χο Γηθεγνξηθφο χιινγνο είκαζηε πάληα ζηελ δηάζεζε ηεο αθαδεκατθήο 

θνηλφηεηαο θαη εηδηθφηεξα ζε ζέκαηα θνηλνχ ελδηαθέξνληνο .  

 

Ζ ζπλεξγαζία ησλ Γηθεγνξηθψλ πιιφγσλ κε φινπο ηνπο ππιψλεο ηεο 

δηθαηνζχλεο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο ζπληείλεη 

ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ πξνψζεζε ηεο Ννκηθήο Δπηζηήκεο.  

 

αο επραξηζηψ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υαηξεηηζκφο θ. ηαχξνπ 

Μαπξνκάηε , Πξνέδξνπ 

Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ 

Ακκνρψζηνπ 
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1. III. Γ. Υαηξεηηζκόο θ. Φίιηππνπ Καηξάλε, Πξντζηάκελνο ηεο 

Γηεύζπλζεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Γεληθνύ Λνγηζηεξίνπ ηνπ 

θξάηνπο 

 

Αγαπεηνί θίινη, 

 

Δίλαη κε ηδηαίηεξε ραξά πνπ απνδέρηεθα ηελ πξφζθιεζε γηα λα ραηξεηήζσ ηε 

ζεκεξηλή εκεξίδα, φπσο κε κεγάιε επραξίζηεζε αληαπνθξίζεθα φηαλ ν θ. 

Υξηζηνδνπιίδεο επηθνηλψλεζε καδί κνπ γηα κηα ζπλέληεπμε κε νκάδα 

θνηηεηψλ ηνπ Alexander College. 

 

Δίλαη δπζηπρψο ζπάλην θαηλφκελν ζηελ Κχπξν λα γίλεηαη αθαδεκατθή 

ζεψξεζε θαη κηα δνκεκέλε πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο ηνπ ζέκαηνο  πνπ 

αθνχεη ζην φλνκα Γεκφζηεο πκβάζεηο ή Πξνζθνξέο φπσο ην μέξνπλ νη 

παιαηφηεξνη θαη γη‟ απηφ ζέισ πξσηίζησο θαη πάλσ απφ φια λα ζπγραξψ ηα 

παηδηά γηα ηελ πξνζπάζεηα ηνπο θαη ειπίδσ λα είλαη ε απαξρή κηαο πην 

επαγγεικαηηθήο αληηκεηψπηζεο ηνπ ηνκέα. 

 

Τπάξρεη απφ αλέθαζελ ε γεληθή αληίιεςε φηη φζνη εκπιέθνληαη ζηνλ ηνκέα 

ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ είλαη επηξξεπείο ζηε δηαθζνξά θαη φηη ε ιήςε 

απνθάζεσλ δηέπεηαη απφ επλνηνθξαηία ή θξηηήξηα άιια απφ ην ζπκθέξνλ ηνπ 

δεκνζίνπ. Γπζηπρψο απηφ είλαη απφηνθν πξαθηηθψλ πνπ αθνινπζνχληαλ 

θπξίσο κεηά ην 1960 θαη κέρξη ηελ είζνδν καο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ην 

2004 θαη ηελ κεηαθνξά ζην εζληθφ δίθαην ησλ Δπξσπατθψλ Οδεγηψλ ην 2006. 

Έθηνηε, θαηαβάιιεηαη κεγάιε πξνζπάζεηα αιιαγήο ηφζν απφ ην Γεληθφ 

Λνγηζηήξην ηεο Γεκνθξαηίαο σο Αξκφδηα Αξρή Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, φζν 

θαη απφ ηνλ Γεληθφ Διεγθηή ηεο Γεκνθξαηίαο γηα βειηίσζε ηνπ πιαηζίνπ κε 

ηελ ηππνπνίεζε εγγξάθσλ, ηελ εηζαγσγή βέιηηζησλ πξαθηηθψλ θαη ηελ 

ζηελφηεξε παξαθνινχζεζε ησλ δηαδηθαζηψλ αιιά θαη απφ ηελ ΑΑΠ πνπ 

ζπζηάζεθε γηα λα πξνζθέξεη απνηειεζκαηηθή ζεξαπεία ζε φζνπο πηζηεχνπλ 

φηη έρνπλ αδηθεζεί. Χζηφζν ε αιιαγή λννηξνπίαο, θνπιηνχξαο θαη αληίιεςεο 

είλαη αξθεηά δχζθνιε θαη ρξνλνβφξα, θαη ε ελαζρφιεζε λέσλ επηζηεκφλσλ κε 

ην πεδίν ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ απφ αθαδεκατθή ζθνπηά, είλαη πνιχ 

ελζαξξπληηθή θαη εληζρπηηθή ζηηο πξνζπάζεηεο ησλ δηαθφξσλ ζεζκψλ, αθνχ 

κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ηελ έμσζελ θαιή καξηπξία απνηππψλνληαο ηελ 

πξαγκαηηθή εηθφλα θαη ηελ φπνηα πξφνδν κπνξεί λα επηηεπρζεί ρσξίο 

ιατθηζκφ, εμππεξέηεζε ζπκθεξφλησλ ή ζθνπηκφηεηεο. 

 

Οη Γεκφζηεο πκβάζεηο είλαη ην νηθνζχζηεκα κέζσ ηνπ νπνίνπ ηα Κξάηε 

μνδεχνπλ ηα ιεθηά ηνπ θνξνινγνχκελνπ πνιίηε κε ζηφρν λα πεηχρνπλ ηελ 

βέιηηζηε πξνζιακβαλφκελε αμία θαη λα πινπνηήζνπλ ηηο πνιηηηθέο πνπ 

εμαγγέιινληαη. Αθξηβψο επεηδή ηα ρξήκαηα πνπ δαπαλνχληαη δελ αλήθνπλ 

ζηα άηνκα πνπ ιακβάλνπλ ηηο απνθάζεηο, ππάξρεη ε αλάγθε γηα έλα ζχζηεκα 

θαλφλσλ, λνκνζεζηψλ θαη κεραληζκψλ ειέγρνπ ψζηε λα δηαζθαιίδνληαη νη 
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αξρέο ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαηά ηξφπν πνπ λα κπνξεί λα 

ηεθκεξηψλεηαη φηη ε γπλαίθα ηνπ Καίζαξα θαη είλαη ηίκηα αιιά θαη θαίλεηαη ηίκηα. 

ήκεξα ε Κχπξνο σο δεκφζηνο θαη επξχηεξνο δεκφζηνο ηνκέαο μνδεχεη πέξαλ 

ησλ €700 εθ. εηεζίσο θαη δελ ππάξρεη θαλέλαο πνπ λα είλαη πξαγκαηηθά ε 

δνπιεηά ηνπ νη δεκφζηεο ζπκβάζεηο θαη απηφ είλαη θαη ε θχξηα πεγή 

πξνβιεκάησλ πνπ εληνπίδεηαη θαη κέζα απφ ηελ κειέηε πνπ παξνπζηάδεηαη. 

Γηα λα είκαζηε δίθαηνη κε ηελ πιεπξά ηνπ δεκνζίνπ, ν επαγγεικαηηζκφο 

απνπζηάδεη ζε κεγάιν βαζκφ θαη απφ ηνπο Οηθνλνκηθνχο Φνξείο πνπ 

αζρνινχληαη κε ηνλ ηνκέα ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, πξάγκα πνπ 

δεκηνπξγεί επηπξφζζεηεο ζηξεβιψζεηο. 

 

Ζ αγνξά ηεο Κχπξνπ ζπγθξηλφκελε κε ηα άιια Κξάηε Μέιε είλαη κηθξή ηφζν 

ζε αξηζκνχο ζπκβάζεσλ φζν θαη ζε χςνο αγνξψλ πνπ δπζθνιεχεη ηελ 

αλάπηπμε ηεο αγνξάο, ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηελ εμαζθάιηζε πγηνχο 

αληαγσληζκνχ ζε πνιινχο ηνκείο. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη απφ ηηο 4.000 

πεξίπνπ δηαδηθαζίεο, νη δηαγσληζκνί πέξαλ ησλ Δπξσπατθψλ Οξίσλ κε βάζε 

ηνπο νπνίνπο γίλνληαη νη αλαιχζεηο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο είλαη κεηαμχ 

350 θαη 400 εηεζίσο θαη ην 30% πεξίπνπ αθνξά ηελ αγνξά παηεληαξηζκέλσλ 

θαξκάθσλ ή ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηα νπνία δελ πθίζηαηαη αληαγσληζκφο. 

ε αλαινγία κεγεζψλ είκαζηε φζν έλαο Γήκνο ηεο Γαιιίαο, ηεο Γεξκαλίαο ή 

ηεο Αγγιίαο θαη ζπλεπψο ην λα ππάξρνπλ 700 Αλαζέηνπζεο Αξρέο δελ κπνξεί 

λα είλαη απνηειεζκαηηθφ. 

 

Καηαλννχκε φηη κηα θνηλφηεηα, έλαο κηθξφο Γήκνο ή έλαο κηθξφο Οξγαληζκφο 

Γεκνζίνπ Γηθαίνπ δελ κπνξεί λα αλαπηχμεη δεμηφηεηεο, εκπεηξνγλσκνζχλε ή 

επαγγεικαηηζκφ κε ην λα δηελεξγεί έλα ή δχν δηαγσληζκνχο ηνλ ρξφλν θαη 

κάιηζηα κε δηαθνξεηηθά άηνκα θάζε θνξά. 

 

Οη δεκφζηεο ζπκβάζεηο δελ είλαη κφλν ν λφκνο. Έρνπκε δεη άξηηνπο λνκηθά 

δηαγσληζκνχο λα θαηαιήγνπλ κε έλα ή ρσξίο θαλέλα πξνζθέξνληα πνπ ζε 

θακία πεξίπησζε δελ κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ επηηπρεκέλνη. Έρνπκε 

φκσο δεη θαη δηαγσληζκνχο κε ηα κηθξφ ιάζε ή παξαιείςεηο ηνπο πνπ 

επηηπγράλνπλ λα ζπγθεληξψζνπλ 5-10 αληαγσληζηηθέο πξνζθνξέο. Σν 

θαλνληζηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο δελ απνηειεί, θαηά ηελ 

άπνςε κνπ, εκπφδην ζηελ εθαξκνγή πνιηηηθψλ νχηε είλαη πεξίπινθν, νχηε 

πεξηνξηζηηθφ γηα ηελ αλάπηπμε αληαγσληζκνχ, παξφιν πνπ απφ πνιινχο 

ζεσξείηαη σο ηέηνην. Δίλαη ζπλεπψο εθ ησλ σλ νπθ άλεπ λα δεκηνπξγήζνπκε 

ηνπο επαγγεικαηίεο αγνξαζηέο, νη νπνίνη ζα κπνξνχλ λα θάλνπλ θηήκα ηνπο 

ην θαλνληζηηθφ πεξηβάιινλ θαη ηα εξγαιεία πνπ πξνζθέξνληαη, ζα κπνξνχλ 

λα θαηαλνήζνπλ ζσζηά ηελ αγνξά ζηελ νπνία απεπζχλνληαη θαη ζα είλαη 

ηθαλνί λα μερσξίζνπλ ηα ζέισ απφ ην ηη πξαγκαηηθά ρξεηάδεηαη κηα 

αλαζέηνπζα αξρή. 
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Δπηπξφζζεηα, ζα πξέπεη λα θηηζηεί θαη ε ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο ησλ 

ζπκβάζεσλ θαζψο είλαη εμίζνπ ζεκαληηθφ γηα ηελ δηαζθάιηζε ησλ αξρψλ πνπ 

δηέπνπλ ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο, ην δεκφζην λα ιακβάλεη ηηο ππεξεζίεο, ηηο 

πξνκήζεηεο ή ηα έξγα πνπ έρνπλ αλαηεζεί ζην ρξφλν, ηελ πνηφηεηα θαη ηελ 

ηηκή πνπ είρε αξρηθά πξνζθεξζεί. 

 

Κιείλνληαο, ζαο επραξηζηψ γηα ηελ πξφζθιεζε θαη ζέισ αθφκα κηα θνξά λα 

εθθξάζσ ηελ ηθαλνπνίεζε κνπ γηα ην παξάζπξν πνπ εζείο αλνίγεηε ζηελ 

αθαδεκατθή ζεψξεζε ηνπ ηνκέα ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ζηελ Κχπξν 

θαζψο θαη ηελ αλππνκνλεζία κνπ λα παξαθνινπζήζσ ηε ζεκεξηλή εκεξίδα 

θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ. 

 

αο επραξηζηψ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υαηξεηηζκφο θ. Φίιηππνπ 

Καηξάλε, Πξντζηάκελν 

ηεο Γηεχζπλζεο 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ 

ηνπ θξάηνπο. 

 

 

 

Δγγξαθή ζπκκεηερφλησλ ζηελ 

επηζηεκνληθή εκεξίδα 

Γεκφζηεο πκβάζεηο. 
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1. III. Δ. Υαηξεηηζκόο θα. Έθεο Παπαδνπνύινπ, Πξόεδξνο ηεο 

Αλαζεσξεηηθήο Αξρήο Πξνζθνξώλ, ηέσο δηθαζηήο ηνπ Αλσηάηνπ 

Γηθαζηεξίνπ 

 

Δίλαη κε ηδηαίηεξε ραξά πνπ δέρζεθα ηελ πξφζθιεζε θαη ηελ ηηκεηηθή 

παξάθιεζε λα ραηξεηήζσ ηε ζεκεξηλή εκεξίδα γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο 

απφηνθν ηεο πξνζπάζεηαο ηνπ Δξεπλεηηθνχ Κέληξνπ ηνπ Alexander College.  

 

Πξηλ απφ έλα πεξίπνπ ρξφλν κηα κηθξή νκάδα θνηηεηψλ ηνπ Alexander 

College, καδί κε ην Γηεπζπληή ηνπ Δξεπλεηηθνχ Κέληξνπ θ. Κψζηα 

Υξηζηνδνπιίδε, ζηα πιαίζηα έξεπλαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ζηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία 

επηζθέθζεθε θαη ηα γξαθεία ηεο ΑΑΠ ζε κηα πξνζπάζεηα εληνπηζκνχ ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ ππάξρνπλ είηε ζην ζεζκηθφ πιαίζην είηε ζηελ εθαξκνγή 

ηνπ.  Μαδί κε ηνλ ηφηε Γξακκαηέα ηεο Αξρήο θν νθνθιή Ηνπιηαλνχ είρακε 

καδί ηνπο κηα πνιχ ελδηαθέξνπζα ζπδήηεζε κέζα απφ ηελ νπνία πξέπεη λα 

πσ δηαπίζησζα ην ελδηαθέξνλ αιιά θαη ηελ εηνηκφηεηα ηεο νκάδαο γηα 

εκβάζπλζε ζην ζέκα ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πξνο βειηίσζε ηνπ φινπ 

κεραληζκνχ.  Ζ δηαπίζησζε κνπ απηή εθ ησλ πξαγκάησλ δελ έρεη δηαςεπζζεί.  

Δπηβεβαηψζεθε κε ηελ έθζεζε κειέηε ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ 

ηεο νπνίαο αλακέλνπκε ζήκεξα κε ελδηαθέξνλ.  

 

Όπσο είλαη γλσζηφ ε νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ηνκέα δεκνζίσλ  

ζπκβάζεσλ απνηειεί έλα απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο δείθηεο απνηειεζκαηηθήο 

θαη ρξεζηήο δηνίθεζεο ηνπ δεκνζίνπ ρξήκαηνο.  Σν χςνο ησλ δεκνζίσλ 

δαπαλψλ γηα δεκφζηεο  ζπκβάζεηο σο πνζνζηφ ζην αθαζάξηζην εγρψξην 

πξντφλ δελ είλαη κηθξφ, πεξίπνπ 20% εηεζίσο ζηηο ρψξεο κέιε ηεο ΔΔ.  Σν 

γεγνλφο απηφ θαζηζηά ηνλ ηνκέα ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έλα απφ ηνπο 

βαζηθνχο ππιψλεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο, ηνκέα βέβαηα ηδηαίηεξα 

εθηεζεηκέλν γηα άλζεζε ηεο δηαθζνξάο ιφγσ ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ 

πνπ εκπιέθνληαη.  

 

Ζ ΔΔ εχινγα ινηπφλ θαη πξνο ηνλ ζθνπφ παξνρήο εγγπήζεσλ πξνο ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζε δηαδηθαζίεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ επηδηψθεη κέζσ ηνπ 

θνηλνηηθνχ δηθαίνπ ελίζρπζε ησλ εγγπήζεσλ γηα δηαθάλεηα θαη απνθπγή 

δηαθξίζεσλ.  Γηα ηελ επηηπρία ηνπ ζθνπνχ απηνχ είλαη θπζηθφ λα απαηηνχληαη 

εχρξεζηα θαη απνηειεζκαηηθά κέζα πξνζθπγψλ ζε πεξηπηψζεηο παξαβίαζεο 

ηνπ λφκνπ θαη ησλ θαλνληζκψλ.  ηελ Κχπξν ν έιεγρνο ηεο λνκηκφηεηαο ησλ 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έρεη αλαηεζεί απφ ην 2004 ζηελ ΑΑΠ νη απνθάζεηο ηεο 

νπνίαο βέβαηα εθφζνλ δελ ηθαλνπνηήζνπλ ηνλ πξνζθεχγνληα είλαη δεθηηθέο 

πξνζθπγήο ζχκθσλα κε ην Άξζξν  146 ηνπ πληάγκαηνο ελψπηνλ ηνπ  

Γηνηθεηηθνχ Γηθαζηεξίνπ. 
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Ζ ΑΑΠ αλεμάξηεην ζψκα κε αξκνδηφηεηα ηνλ έιεγρν ηεο λνκηκφηεηαο ησλ 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ιεηηνπξγεί κέζα ζε έλα επξχ λνκηθφ πιαίζην απφ ην 

νπνίν θαη εμαζθεί ηε δηθαηνδνζία ηεο.  ηφρνο ηεο είλαη ε ηαρεία εμέηαζε θαη 

νινθιήξσζε απνθάζεσλ κέζα απφ ηηο νπνίεο λα ελδπλακψλεηαη ε 

εκπηζηνζχλε ηνπ πνιίηε πξνο ην θξάηνο δηθαίνπ.   

 

Σειεηψλνληαο λα ζπγραξψ θαη πάιη ην εξεπλεηηθφ θέληξν Alexander γηα ηελ 

πξσηνβνπιία ηνπ απηή θαη ηδηαίηεξα ηελ νκάδα πνπ εξγάζηεθε γηα ηελ 

εηνηκαζία ηεο έθζεζεο θαη λα επρεζψ θαιή ζπλέρεηα ζην έξγν ηνπ ηνλίδνληαο 

φηη ηέηνηεο ελέξγεηεο  δείρλνπλ ηφζν ην αθαδεκατθφ φζν θαη ην πξαθηηθφ 

ελδηαθέξνλ πνπ ππάξρεη ζηελ Κχπξν γηα ζπλερή βειηίσζε ηνπ κεραληζκνχ 

πνπ δηέπεη ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο.  Αλακέλνπκε κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ηελ 

παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο θαη ηε δηάιεμε ηνπ Γεληθνχ 

Διεγθηή επί ηνπ ζέκαηνο. 

 

αο επραξηζηψ.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υαηξεηηζκφο θα. Έθε 

Παπαδνπνχινπ, Πξφεδξνο  

ηεο Αλαζεσξεηηθήο Αξρήο 

Πξνζθνξψλ, ηέσο δηθαζηή 

ηνπ Αλσηάηνπ 

Γηθαζηεξίνπ. 

 

 

 

 

Κα. Έθε Παπαδνπνχινπ, 

Κ. Άληεο Λφππαο θαη θ. 

Λνΐδνο Αλησλίνπ.   
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1. ΗΗΗ. Ε. Υαηξεηηζκόο θ. Λνΐδνο Αλησλίνπ, εθ κέξνπο ηεο Δξεπλεηηθήο 

Δπηηξνπήο Φνηηεηώλ, ηνπ Δξεπλεηηθνύ Κέληξνπ Alexander 

 

Αμηφηηκνη πξνζθεθιεκέλνη,  

Χο εθπξφζσπνο ηεο Δξεπλεηηθήο Δπηηξνπήο Φνηηεηψλ ηνπ Alexander 

College, απνηεινχκελεο απφ ηελ Σδσξηδίλα Μέληγνπηθ, ηνλ Αλδξέα 

Πξνδξφκνπ,  ηνλ Αλδξέα Βνπιθαλέζθνπ θαη εκνχ,  ζα ήζεια θαη εγψ κε ηελ 

ζεηξά κνπ λα απεπζχλσ ηνλ ραηξεηηζκφ κνπ ζε φινπο εζάο πξνζσπηθά θαη 

ηνλ θαζέλα μερσξηζηά πνπ ζήκεξα καο θάλαηε ηελ ηηκή λα είζηε εδψ ζηελ 

παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο καο <<Γεκφζηεο πκβάζεηο: 

ελαξκφληζε, εθαξκνγή, έιεγρνο θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ Κππξηαθή 

Γεκνθξαηία>> θαη ζηελ δηάιεμε πνπ ζα αθνινπζήζεη απφ ηνλ Έληηκν Γεληθφ 

Διεγθηή ηεο Γεκνθξαηίαο Γξ. Οδπζζέα Μηραειίδε κε ζέκα «Πξνθιήζεηο ζηνλ 

Έιεγρν ησλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ».   

 

Υαηξεηηζκφ θαη ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο ζα ήζεια λα απεπζχλσ ζηνλ Γξ. 

Οδπζζέα Μηραειίδε θαη ζηνπο πξνιαιήζαληεο ηνλ θ. ηαχξν Μαπξνκκάηε 

Πξφεδξν ηνπ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ Ακκνρψζηνπ, ηνλ θ. Φίιηππν Καηξάλε 

Πξντζηάκελν Γηεχζπλζεο Γεκνζηψλ πκβάζεσλ ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηεο 

Γεκνθξαηίαο θαη ηελ Δληηκφηαηε θα. „Έθε Παπαδνπνχινπ, ηέσο Γηθαζηή ηνπ 

Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ, Πξφεδξν ηεο Αλαζεσξεηηθήο Αξρήο Πξνζθνξψλ,  νη 

νπνίνη ζπκκεηείραλ ελεξγά ζηελ έξεπλα καο κε ηηο απφςεηο ηνπο, ηα ζηνηρεία 

θαη ηα δεδνκέλα πνπ παξέζεζαλ ζε εκάο.  Σειεπηαίν αιιά  φρη έζραην ζα 

ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θ. Κψζηα Υξηζηνδνπιίδε, Γηεπζπληή ηνπ Alexander 

Research Centre, ζηνλ νπνίν αλήθεη ε επηλφεζε απηήο ηεο έξεπλαο θαη 

αληηζηξέθνληαο ηελ ππεξβνιή ηνπ ζηνπο δηθνχο ηνπ ραηξεηηζκνχο ζηελ 

εηζαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο ζα έιεγα ρσξίο φκσο θακία 

ππεξβνιή φηη ρσξίο ηελ δηθή ηνπ ζπκβνιή ην πιηθφ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

έξεπλαο δελ ζα κπνξνχζε λα παξαρζεί ζηελ κνξθή πνπ ν αλαγλψζηεο θαη ν 

αθξναηήο ζήκεξα ην έρεη ελψπηνλ ηνπ.    

 

Θα ήζεια λα κνηξαζηψ ζε ζπληνκία καδί ζαο ηηο εκπεηξίεο θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηεο Δξεπλεηηθήο Δπηηξνπήο Φνηηεηψλ πνπ εξγάζηεθε ζηνλ 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε απηήο ηεο έξεπλαο ε νπνία είκαη ζίγνπξνο φηη 

είλαη ήδε αληηιεπηφ απφ φινπο εζάο φηη πξφθεηηαη γηα κία πξσηνπφξν έξεπλα 

θαη ζα έιεγα θαηλνηφκν ζηνλ ηνκέα ησλ Γεκφζησλ πκβάζεσλ ζηελ Κχπξν.  

Ζ έξεπλα έγηλε ζε πηπρηαθφ επίπεδν ηνπ Κιάδνπ Ννκηθήο θαη Γηνίθεζεο 

Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Κνιιεγίνπ, ζηνηρεία πνπ ηελ θαζηζηά θαηλνηφκν αθνχ 

ζπλήζσο νη έξεπλεο γίλνληαη ζε κεηαπηπρηαθφ επίπεδν.  

 

Γελ ζα ήζεια λα ζπαηαιήζσ ηνλ ρξφλν ζαο αιιά θαη ηνλ ρξφλν πνπ ζα 

αθνινπζήζεη ε παξνπζίαζε ηεο κειέηεο αιιά ελδεηθηηθά ζα έιεγα φηη ηα 

ζπλαηζζήκαηα καο αξρηθά είραλ λα θάλνπλ κε ηελ απνξία θαη ηελ πεξηέξγεηα 

γηα ην πψο ζα μεθηλνχζε θαη πψο ζα θαηέιεγε απηή ε πξνζπάζεηα. Δπίζεο, 
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ληψζακε θάπνην δηζηαγκφ θαη ήκαζηαλ επηθπιαθηηθνί σο πξνο ηελ πινπνίεζε 

ηεο έξεπλαο αιιά ζηελ ζπλέρεηα ζηεξηδφκελνη ζηελ νκαδηθφηεηα θαη ζηε 

ζπλεξγαζία πνπ είρακε κεηαμχ καο νδεγεζήθακε ζε αλέιπηζηα απνηειέζκαηα 

γηα ηα νπνία ζήκεξα ληψζνπκε πεξήθαλνη.  Γελ ζα ζαο θξχςσ φηη ππήξμαλ 

θάπνηεο δπζθνιίεο θαηά  ηελ δηάξθεηα ηεο κειέηεο  θαη ηεο έξεπλαο θπξίσο κε 

ηελ εηνηκαζία ηνπ εκηδνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη θαηά ηελ δηεμαγσγή 

ησλ πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ αιιά κε ηελ πξνζπάζεηα θαη ηνλ θφπν φιεο 

ηεο νκάδαο θαηαθέξακε λα μεπεξάζνπκε εκπφδηα θαη δπζθνιίεο πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ ζε φιν ην έξγν καο.   

 

αο επραξηζηψ μαλά  γηα ηελ εδψ παξνπζία ζαο θαη ηελ πξνζνρή ζαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Υαηξεηηζκφοθ. Λνΐδνπ 

Αλησλίνπ, εθ κέξνπο ηεο 

Δξεπλεηηθήο Δπηηξνπήο 

Φνηηεηψλ, ηνπ 

Δξεπλεηηθνχ Κέληξνπ 

Alexander. 

 

 

 

 

Ζ εξεπλεηηθή Δπηηξνπή Φνηηεηψλ 

ηνπ Alexander College, 

απνηεινχκελε απφ ηελ θα. 

Σδσξηδίλα Μέληγνπηθ, ηνλ θ. Αλδξέα 

Πξνδξφκνπ, ηνλ θ. Αλδξέα 

Βνπιθαλέζθνπ θαη ηνλ θ. Λνίδν 

Αλδξένπ καδί κε ην Γηεπζπληή ηνπ 

Δξεπλεηηθνχ Κέληξνπ θ. Κψζηα 

Υξηζηνδνπιίδε.  
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2. Παξνπζηάζεηο  

2. Η.  Παξνπζίαζε θ. Κώζηα Υξηζηνδνπιίδε, Γηεπζπληήο ηνπ Δξεπλεηηθνύ 

Κέληξνπ Alexander  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Δημόςιεσ ςυμβάςεισ: Εναρμόνιςη, Εφαρμογή, 
Ζλεγχοσ και Αποτελεςματικότητα ςτην Κυπριακή 

Δημοκρατία

Η ιςτορία μασ

Οριςμόσ και θμαςία

• Δθμόςια ςφμβαςθ μπορεί να νοθκεί θ διαδικαςία 
μζςω τθσ οποίασ κυβερνιςεισ και άλλεσ οντότθτεσ 
δθμοςίου δικαίου αγοράηουν (ι ενοικιάηουν) 
προϊόντα, υπθρεςίεσ και δθμόςια ζργα

• Διεκνϊσ, ο δθμόςιοσ τομζασ αντιπροςωπεφει 
ουςιαςτικό μζροσ τθσ ηιτθςθσ και επομζνωσ οι 
δθμόςιεσ ςυμβάςεισ μποροφν να επιδροφν ςτισ 
αγορζσ όςο αφορά για παράδειγμα ςτισ τάςεισ ςτουσ 
τομείσ τθσ παραγωγισ και τθσ κατανάλωςθσ προσ 
όφελοσ προϊόντων και υπθρεςιϊν που είναι φιλικά 
ςτο περιβάλλον, κοινωνικά υπεφκυνα και καινοτόμα 
(Edler και Georghiou, 2007; Lember et. al., 2011). 
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Ευρωπαϊκι Ζνωςθ: Αλλαγζσ;

• ε ολόκλθρθ τθν ΕΕ, περιςςότερεσ από 250, 000 
δθμόςιεσ αρχζσ ξοδεφουν περίπου «18% του 
ςυνολικοφ ΑΕΠ τθσ Ζνωςθσ ςτθν αγορά 
υπθρεςιϊν, εργαςιϊν και προμθκειϊν» 
(European Commission 2015).

• Σο εφροσ και θ επίδραςθ των δθμοςίων 
ςυμβάςεων καταδεικνφεται επίςθσ και από το 
γεγονόσ ότι θ ΕΕ ειςιγαγε το 2014 για πρϊτθ 
φορά, δφο οδθγίεσ για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 
ενοποιϊντασ το ςχετικό νομοκετικό πλαίςιο των 
χωρϊν.

Νζεσ Οδθγίεσ και Εφαρμογι τουσ από 
τθν Κφπρο

• Ρυκμίηουν κυρίωσ το πλαίςιο αγορϊν από τισ δθμόςιεσ αρχζσ όςο αφορά 
ςτθν εργαςία,  τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τισ διαδικαςίεσ προςφορϊν. 

• Βελτίωςθ του επαγγελματιςμοφ και τθσ ιδιότθτασ του δθμοςίου τομζα ωσ 
αγοραςτι, ςτθ διευκόλυνςθ τθσ αυξθμζνθσ ηιτθςθσ, ςτθν καταπολζμθςθ 
τθσ διαφκοράσ, ςτθ προϊκθςθ περιβαλλοντικϊν πρωτοβουλιϊν, ςτθ 
βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ και ςτθ μετάβαςθ ςτισ θλεκτρονικζσ 
δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, αυξάνοντασ τον ανταγωνιςμό. 

• Γιατί κατϊτατο όριο;;;: να λάβουμε υπόψθ τισ κακθμερινζσ ανάγκεσ και το 
εφροσ των δθμοςίων οργανιςμϊν, δεδομζνα που επιβάλλουν 
μθχανιςμοφσ που ενεργοφν άμεςα ςε αντιδιαςτολι με ζνα δυςκίνθτο, 
γραφειοκρατικό και αδφναμο να αντεπεξζλκει ςτισ απαιτιςεισ, οργανιςμό 
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Προβλιματα;

• Ιδανικά, ο δθμόςιοσ και ειδικά ο 
κυβερνθτικόσ τομζασ πρζπει να 
γνωρίηει με ακρίβεια τι κζλει να 
αγοράςει. Όμωσ όπωσ και θ 
φιλελεφκερθ αρχι του λεγόμενου 
«τζλειου ανταγωνιςμοφ» δεν μπορεί 
να εφαρμοςτεί, ζτςι και θ τζλεια 
γνϊςθ δεν υφίςταται.  Μια πιο 
ρεαλιςτικι προςζγγιςθ κα 
απαιτοφςε τθν επίγνωςθ ότι θ 
κυβζρνθςθ δεν ζχει ςαφι προτίμθςθ 
του προϊόντοσ που επικυμεί να 
αγοράςει, όπωσ επίςθσ ότι μπορεί να 
υπάρχει μόνο ζνασ πωλθτισ ικανόσ 
να παρζχει το αγακό. 

• Μζςα ςε αυτά άλλωςτε τα 
πλαίςια μπορεί να 
εντοπιςτοφν κίνθτρα για τουσ 
πωλθτζσ να δωροδοκιςουν 
αξιωματοφχουσ του δθμοςίου 
με ςκοπό είτε να 
«ςκοτϊςουν» τουσ 
ανταγωνιςτζσ τουσ είτε να 
αποκομίςουν αςυνικιςτα 
υψθλό κζρδοσ (Ferwerda et. 
al., 2017).  ε τζτοιεσ 
περιπτϊςεισ ο 
φορολογοφμενοσ λαμβάνει 
χαμθλότερθ ποιότθτα για 
περιςςότερα χριματα (Rose-
Ackerman, 1975).

Κφπροσ και Δθμόςιεσ υμβάςεισ

ΣΗΜΑΣΙΑ
• Σο 2006, είχαν ανατεκεί από 

Ανακζτουςεσ Αρχζσ 19,639 δθμόςιεσ 
ςυμβάςεισ αξίασ (ρεκόρ) φκάνοντασ 
ςτισ 819 εκατομμυρίων λίρεσ. 

• Η αξία των δθμόςιων ςυμβάςεων 
διατθρικθκε ςε υψθλά επίπεδα το 
2012, 853 εκ. ευρϊ για να ςθμειϊςει 
κάμψθ μετά το «κοφρεμα»

• Αντίκετα, θ ανοδικι πορεία τθσ 
επόμενθσ τριετίασ περιελάμβανε 
ςυμβάςεισ ςυνολικισ αξίασ 1,4 δισ 
ευρϊ και ςυμβόλαια που ξεπερνοφν ςε 
αρικμό τα 11,000.

• 2016: 3,440 δθμόςιεσ 
ςυμβάςεισ αξίασ 626 
εκατομμυρίων ευρϊ

Όρια Ελζγχου:Ιςοηφγιο
• Μεταξφ των ετϊν 2006 και 2012, θ αξία 

των δθμόςιων ςυμβάςεων κάτω των 
ορίων ελζγχου ζφταςαν ςτο κεόρατο 
ποςό των ςχεδόν 3 δισ. ευρϊ. Κατά τθν 
ίδια περίοδο, θ αξία των άνω των 
ορίων δθμοςίων ςυμβάςεων ζφταςε 
ςτα 3,9 δισ ευρϊ. 

• 2016: αξία των δθμοςίων ςυμβάςεων 
κάτω των ελάχιςτων ορίων, εκείνων 
δθλαδι που δεν ελζγχονται, ιταν 130 
εκατομμφρια ςε αντιδιαςτολι με τθν 
αξία των ςυμβάςεων άνω των 
κατϊτατων ορίων (εκείνων δθλαδι που 
ελζγχονται) που ανιλκε κατά το 2016 
ςτα 429 εκατομμφρια ευρϊ. 
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Πρόοδοσ;

• Πρόκειται για μια τάςθ που πικανϊσ να 
υποδεικνφει μια ποιοτικι μεταβολι από τον 
κατακερματιςμό προςφορϊν κατ’ ζτοσ ςε μια 
πιο ολιςτικι και μακροπρόκεςμθ προςζγγιςθ 
των δθμοςιονομικϊν αναγκϊν του κράτουσ. 

Σο αντικείμενο τθσ Ζρευνασ

• Σο νζο Ευρωπαϊκό νομικό πλαίςιο για τισ 
δθμόςιεσ ςυμβάςεισ είναι επαρκζσ;

• εφαρμόηεται κατά αποτελεςματικό τρόπο από 
τισ κυπριακζσ αρχζσ;

• Σι εμποδίηει τθν αποτελεςματικότερθ 
λειτουργία των Ανεξάρτθτων Αρχϊν του 
Δθμοςίου κακϊσ και των Ανακετουςϊν 
Αρχϊν.
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Μεκοδολογία

Ποιοτικι Μεκοδολογία
• Ημιδομθμζνα ερωτθματολόγια που 

απευκφνκθκαν με προςωπικζσ 
ςυνεντεφξεισ ςτισ Ανεξάρτθτεσ Αρχζσ οι 
οποίεσ είναι και αρμόδιεσ για τον 
ζλεγχο των δθμοςίων ςυμβάςεων ενϊ 
παρζχουν εκ κακικοντοσ εξειδικευμζνθ 
υπθρεςία ςτον τομζα των δθμοςίων 
ςυμβάςεων.  Σο θμιδομθμζνο
ερωτθματολόγιο και θ υποβολι του 
μζςω προςωπικϊν ςυνεντεφξεων 
επιλζγθκε ωσ τεχνικι γιατί μπορεί να 
προςφζρει εισ βάκοσ κατανόθςθ του 
κζματοσ, φωτίηοντασ ι 
ανακαταςκευάηοντασ αντιλιψεισ και 
νοιματα. 

Ποιουσ Ειδικοφσ;
• Οι ειδικοί:
• Πρόκειται για τον Γενικό Ελεγκτι Δρ 

Οδυςςζα Μιχαθλίδθ (Γ.Ε.), 
• τθν Πρόεδρο τθσ Ανακεωρθτικισ Αρχισ 

Προςφορϊν τζωσ δικαςτι του Ανωτάτου 
Δικαςτθρίου κα. Ζφθ Παπαδοποφλου 
(ΠΑΑΠ),

• τον Επικεφαλισ τθσ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων 
υμβάςεων του Γενικοφ Λογιςτθρίου τθσ 
Δθμοκρατίασ κ. Φίλιππο Κατράνθ (ΕΔΔ). 

• Εικόνα για το πϊσ βλζπουν τθ νομοκεςία οι 
δικθγόροι και για αυτό ςυνζντευξθ από τον 
Πρόεδρο του Δικθγορικοφ υλλόγου 
Αμμοχϊςτου και μζλουσ του υμβουλίου του 
Παγκφπριου Δικθγορικοφ υλλόγου κ. 
ταφρο Μαυρομμάτθ (ΠΔΑ).

Σαξινόμθςθ Ερευνθτικϊν 
Ενδιαφερόντων

Κατθγορία 1: Εκτίμθςθ για το νζο Νομοκετικό Πλαίςιο και τθσ

Ικανότθτασ Εφαρμογισ του

Κατθγορία 2: Εργαλεία για τθν επιτζλεςθ του ςκοποφ των

Ανεξάρτθτων Αρχϊν για τισ Δθμόςιεσ Συμβάςεισ

Κατθγορία 3: Προβλιματα και Εμπόδια ςτισ Δθμόςιεσ Συμβάςεισ

Κατθγορία 4: Σφγκρουςθ Συμφερόντων

Κατθγορία 5: Επί του Εδάφουσ λφςεισ Προβλθμάτων
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Αποτελζςματα Ζρευνασ
1. Εκτίμθςθ για το νζο Νομοκετικό Πλαίςιο και τθσ Ικανότθτασ 

Εφαρμογισ του

• το νζο κεςμικό πλαίςιο ςυνιςτά μια προοδευτικι 
εξζλιξθ θ εφαρμογι τθσ οποίασ αποτελεί 
πρόκλθςθ για τισ ςχετικζσ τοπικζσ υπθρεςίεσ. 

• Στον Εναρμονιςτικό Νόμο: αξιοποιείται ο 
χειριςμόσ των ςυμβάςεων κάτω από τα όρια, με 
ςχετικά αυςτθρζσ διαδικαςίεσ 

• H ικανότητα εφαρμογήσ του πλαιςίου ςυνδζεται 
με την «αναγκαιότητα πρόςληψησ  λειτουργϊν 
που να ζχουν πρακτική εμπειρία και εξειδίκευςη 
ςτον τομζα των δημόςιων ςυμβάςεων».

2. Εργαλεία για τθν επιτζλεςθ του ςκοποφ των 
Ανεξάρτθτων Αρχϊν για τισ Δθμόςιεσ Συμβάςεισ

Ελεγκτικι Υπθρεςία: Συςτάςεισ, Δθμοςιοποίθςθ

και Κοινοβοφλιο

Ανακεωρθτικι Αρχι Προςφορϊν: λιψθ

προςωρινϊν μζτρων, αναςτολι ανάκεςθσ, κθρφςςει

ανενεργζσ παράνομα ςυναφκείςεσ ςυμβάςεισ και

δυνατότθτα κυρϊςεων

Διεφκυνςθ Δθμοςίων Συμβάςεων: Νομοκεςία

και Κανονιςμοί, Αποφάςεισ του υπουργικοφ

ςυμβουλίου ι κζματα πολιτικισ, το Σφςτθμα του

eProcurement, Ζκδοςθ Εγκυκλίων
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2. Εργαλεία Εφαρμογισ νζου Πλαιςίου
Καινοτομία

• « Αρχι Δθμοςίων υμβάςεων ζχει δυνατότθτα 
να παραπζμπει υποκζςεισ ςτθν Ανακεωρθτικι 
Αρχι Προςφορϊν όταν διαπιςτϊνονται 
παραβιάςεισ».

• απόφαςθ δεςμευτικι για τθν Ανακζτουςα Αρχι.

3. Προβλιματα και εμπόδια ςτισ 
δθμόςιεσ ςυμβάςεισ

• Οι ειδικοί ςυμφωνοφν πωσ το μεγαλφτερο πρόβλθμα είναι 
πωσ δεν υπάρχει εξειδικευμζνο προςωπικό ςτισ 
Ανακζτουςεσ Αρχζσ, ενϊ το υπάρχον προςωπικό δεν ζχει 
τισ κατάλλθλεσ γνϊςεισ για να μπορεί να αντεπεξζλκει ςτα 
κακικοντα του. 

• τισ περιπτϊςεισ τθσ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων υμβάςεων, 
κατά πρϊτο και τθσ Ελεγκτικισ Τπθρεςίασ κατά δεφτερο, 
ςθμαντικό εμπόδιο αποτελεί θ ζλλειψθ ικανοφ αρικμοφ 
προςωπικοφ για να αςκιςει κακοδθγθτικό ζλεγχο. 

• Επιπλζον, διαπιςτϊνεται μια υφζρπουςα κουλτοφρα ςτον 
ευρφτερο, πζραν του κεντρικοφ κράτουσ τομζα, για 
απευκείασ ανακζςεισ και  (ενίοτε) κατάχρθςθσ εξουςίασ.
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3. Προβλιματα και εμπόδια ςτισ 
δθμόςιεσ ςυμβάςεισ

• Κατ’ επζκταςθ, διαπιςτϊνεται ότι ςθμαντικά 
κζματα που αφοροφν τα υψθλά ποςοςτά των 
ςυμβάςεων που ανατίκενται απευκείασ ι 
που μόνο ζνασ προςφοροδότθσ εκδθλϊνει 
ενδιαφζρον μπορεί να ςυνδζονται και με τισ 
δομικζσ αδυναμίεσ αλλά και ςυμπεριφορζσ 
που ζχουν προαναφερκεί και κα αναλυκοφν 
πιο κάτω. 

φγκριςθ Κφπροσ-ΕΕ

• Πιο ςυγκεκριμζνα θ απόδοςθ τθσ Κφπρου ςτον 
τομζα δθμοςίων ςυμβάςεων κρίκθκε από τθν 
Τπθρεςία Εςωτερικισ Αγοράσ και τα κριτιρια του 
Πίνακα ωσ μθ ικανοποιθτικι για το 2015 ενϊ με 
βάςθ τα πιο πρόςφατα ςτοιχεία τθσ ίδιασ 
υπθρεςία (2016), εξακολουκεί θ Κφπροσ να 
κρίνεται ωσ χϊρα με μθ ικανοποιθτικι απόδοςθ 
ςε ςειρά δεικτϊν που μετροφν ποιοτικά τθν 
πολιτικι κάκε κράτουσ ωσ προσ το αν ςυνιςτά 
καλι πρακτικι
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Ευρωπαϊκοί Δείκτεσ και Κφπροσ

«No Calls For Bids», 

• μετρά το ποςοςτό των 
διαδικαςιϊν ςφναψθσ 
ςυμβάςεων με μια 
εταιρεία, χωρίσ να γίνεται θ 
οποιαδιποτε πρόςκλθςθ 
υποβολισ άλλων 
προςφορϊν αγγίηει το 24% 
(ψθλότερο τθσ Ευρωπαϊκισ  
Ζνωςθσ το 2015).

“One Bidder” 

• αυξθτικι τάςθ ςτισ 
περιπτϊςεισ δθμόςιων 
ςυμβάςεων “One Bidder” 
με ζνα μόνο προςφοροδότθ
(40% των περιπτϊςεων 
κατά το 2015 ενϊ το 2011 
ιταν 22%). 

Ευρωπαϊκοί Δείκτεσ και Κφπροσ

One Bidder No Calls for Bids 
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“Τπόγειοι Μζκοδοι»

• υμπερίλθψθ ςε ζνα διαγωνιςμό, φωτογραφικϊν όρων και 
προχποκζςεων που μετατρζπουν το εγχείρθμα ςε δικεν ανοικτό 
διαγωνιςμό. Αυτοί οι όροι ευνοοφν μόνο ζνα οργανιςμό και είτε κανείσ 
άλλοσ δεν κα ενδιαφερκεί είτε αν οι ενδιαφερόμενοι είναι περιςςότεροι 
δεν κα είναι ςε κζςθ να τουσ πλθροφν και ζτςι θ Ανακζτουςα Αρχι τουσ 
απορρίπτει. 

• Εξίςου ςοβαρι είναι θ περίπτωςθ του ιςχυριςμοφ ότι επιτρζπεται νομικά 
θ απευκείασ ανάκεςθ μιασ προςφοράσ ςε μία εταιρεία. 

• Επιπλζον, μια άλλθ πιο περίπλοκθ ίςωσ μζκοδοσ είναι θ κατάτμθςθ των 
προςφορϊν. Για παράδειγμα, επειδι θ νομοκεςία επιτρζπει τθν 
απευκείασ ανάκεςθ μζχρι  €2.000, θ Αρχι προβαίνει ςε απευκείασ αγορά 
από μια επιχείρθςθ, αντί να γίνει ετιςιοσ προχπολογιςμόσ και 
προγραμματιςμόσ αναγκϊν με διαδικαςία πιο διαφανι αλλά και 
καλφτερθ διαχειριςτικά. 

• Η μζκοδοσ τθσ κατάτμθςθσ προςφορϊν, ενϊ απαγορεφεται από τθν 
νομοκεςία, ςυμβαίνει επί του εδάφουσ και ζχει εντοπιςτεί από τθν 
Ελεγκτικι Τπθρεςία θ οποία και το αναδεικνφει δθμόςια.  

3. Προβλιματα και εμπόδια ςτισ 
δθμόςιεσ ςυμβάςεισ

Ζλεγχοσ επί τθσ Ουςίασ;
• θ ΑΑΠ «δεν μπορεί να αςκιςει 

ζλεγχο ουςίασ και να 
υποκαταςτιςει  τθν κρίςθ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ ιδιαίτερα επί 
τεχνικϊν ηθτθμάτων ι επί 
εξειδικευμζνων γνϊςεων που 
μόνον κάποιοσ τεχνοκράτθσ ι 
κάποιοσ ειδικόσ κα μποροφςε να 
το κρίνει. Είναι ωσ να υπάρχει 
ζνα αόρατο ςκαλί που δεν 
μπορεί να υπερβεί θ 
Ανακεωρθτικι Αρχι Προςφορϊν 
-δεν μπορεί βάςει τθσ 
νομολογίασ και βάςει τθσ 
νομοκεςίασ». 

Τρικλοποδιά
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3. Προβλιματα και εμπόδια ςτισ 
δθμόςιεσ ςυμβάςεισ

• «οι περιςςότεροι που 
κάνουν διαγωνιςμοφσ 
δεν καταλαβαίνουν 
τουσ κανόνεσ τθσ 
αγοράσ» και 
προςπακοφν να κάνουν 
τουσ διαγωνιςμοφσ πριν 
να γνωρίηουν τισ 
ανάγκεσ του 
αγοραςτι». 

Αίτια των Προβλθμάτων;

• Οι Ανακζτουςεσ Αρχζσ αλλάηουν 
ςυνεχϊσ τα πρόςωπα.

• Οι Ανακζτουςεσ Αρχζσ δεν ζχουν 
ικανό αρικμό ςτελεχϊν που 
αςχολοφνται με τισ δθμόςιεσ 
ςυμβάςεισ. Σο ςθμαντικότερο 
πρόβλθμα που δθμιουργείται, 
ζγκειται ςτθν ζλλειψθ τθσ 
ςωςτισ και επαρκοφσ 
προετοιμαςίασ για τθν 
διενζργεια ενόσ διαγωνιςμοφ. 

• Επειδι τα μζλθ των Ανακετουςϊν 
Αρχϊν δεν είναι εξειδικευμζνα, 
αντιγράφουν τα πρότυπα ζγγραφα 
χωρίσ προςαρμογι ςε κάκε 
ξεχωριςτό διαγωνιςμό. Διμοι και 
κοινότθτεσ δεν ζχουν τθν ικανότθτα 
να προκθρφξουν διαγωνιςμοφσ

• ίγουρα δεν επαρκεί ο αρικμόσ των 
ςτελεχϊν ςτθν Αρχι Δθμοςίων 
υμβάςεων του ΓΛ για να 
πραγματοποιοφνται οι ζλεγχοι που 
είναι απαραίτθτοι. 
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4. Σφγκρουςθ Συμφερόντων

• Ο ΟΟΑ, ερμθνεφει τθν ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ωσ τθ «ςφγκρουςθ μεταξφ των 
δθμόςιων κακθκόντων και των ιδιωτικϊν ςυμφερόντων ενόσ δθμοςίου 
υπαλλιλου, ςτο πλαίςιο τθσ οποίασ ο δθμόςιοσ υπάλλθλοσ ζχει ιδιωτικά 
ςυμφζροντα που κα μποροφςαν να επθρεάςουν με ακζμιτο τρόπο τθν άςκθςθ 
των επίςθμων υποχρεϊςεων και κακθκόντων του».

• Είδθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων:
• Πραγματικι ςφγκρουςθ ςυμφερόντων: ο δθμόςιοσ υπάλλθλοσ ζχει ιδιωτικά 

ςυμφζροντα που κα μποροφςαν να επθρεάςουν με ακζμιτο τρόπο τθν άςκθςθ 
των επίςθμων υποχρεϊςεων και κακθκόντων του. 

• Φαινομενικι ςφγκρουςθ ςυμφερόντων: εικάηεται ότι τα ιδιωτικά ςυμφζροντα 
ενόσ δθμοςίου υπαλλιλου κα μποροφςαν να επθρεάςουν με ακζμιτο τρόπο τθν 
άςκθςθ των κακθκόντων του, αλλά αυτό δεν ςυμβαίνει ςτθν πραγματικότθτα. 

• Δυνθτικι ςφγκρουςθ ςυμφερόντων: ζνασ δθμόςιοσ υπάλλθλοσ ζχει ιδιωτικά 
ςυμφζροντα τζτοια ϊςτε κα προκαλείτο ςφγκρουςθ ςυμφερόντων εάν ο 
υπάλλθλοσ επρόκειτο να αναλάβει ςχετικά (ιτοι ςυγκρουόμενα) υπθρεςιακά 
κακικοντα ςτο μζλλον.

4. Σφγκρουςθ Συμφερόντων

• Η καινοφρια νομοκεςία 
προβλζπει για τθν 
«αποτελεςματικι πρόλθψθ, 
τον εντοπιςμό και τθν 
επανόρκωςθ ςυγκροφςεων 
ςυμφερόντων που 
προκφπτουν κατά τθ 
διεξαγωγι διαδικαςιϊν 
ςφναψθσ ςυμβάςεων, οφτωσ 
ϊςτε να αποφεφγονται τυχόν 
ςτρεβλϊςεισ του 
ανταγωνιςμοφ και να 
διαςφαλίηεται θ ίςθ 
μεταχείριςθ όλων των 
οικονομικϊν φορζων».
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4. Σφγκρουςθ Συμφερόντων

• ζχουν εντοπιςτεί προφανείσ περιπτϊςεισ 
ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων  και ςθμαντικζσ 
υποκζςεισ με παρατυπίεσ ι παρανομίεσ

• δεν ζχει ακόμα εμπεδωθεί η κουλτοφρα ότι δεν 
πρζπει ζνασ μόνο να είναι αλλά και να φαίνεται 
τίμιοσ.

• Μια ανακζτουςα αρχι αποκλείει ζναν 
οικονομικό φορζα, ενϊ άλλθ ανακζτουςα αρχι 
περίπου για το ίδιο πράγμα  δεν τον αποκλείει. 

4. φγκρουςθ υμφερόντων:Γιατί;

• Η διαδικαςία πάςχει εξαιτίασ τθσ αδυναμίασ 
προλθπτικοφ ελζγχου από τισ Αρμόδιεσ Αρχζσ, 
οι οποίεσ αν και καταβάλλουν φιλότιμεσ 
προςπάκειεσ δεν μποροφν να ενθμερϊνονται 
εκ των προτζρων για τισ εκατοντάδεσ  
ςυνεδρίεσ των Ανακετουςϊν Αρχϊν και τθν 
ςφνκεςθ τουσ ςε κάκε περίπτωςθ.
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5. Λφςεισ Ανάγκθσ

• Μζςα ςε αυτό το πλαίςιο οι Ανεξάρτθτεσ 
Αρχζσ επιδιϊκουν να υλοποιοφν λφςεισ 
ανάγκθσ ι και καινοτόμεσ «λφςεισ» επί του 
εδάφουσ για να περιορίςουν το χάςμα 
ελζγχου και κακοδιγθςθσ. 

5. Λφςεισ Ανάγκθσ: Ελεγκτικι 
Τπθρεςία

• Μεικτό μοντζλο. Ανακζτει μζροσ των ελζγχων 
ςτον ιδιωτικό τομζα μζςω ανοικτϊν 
προςφορϊν ενϊ διατθρεί για τθν ίδια τον 
οικονομικό ζλεγχο ςε κάποιουσ ελεγχόμενουσ 
οργανιςμοφσ και ςτο κεντρικό κράτοσ. 

• Επίςθσ, διατθρεί τον διαχειριςτικό ζλεγχο και 
τον ζλεγχο των δθμοςίων ςυμβάςεων, που 
γίνεται ςχεδόν αποκλειςτικά εςωτερικά
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5. Λφςεισ Ανάγκθσ:Αρχι Δθμοςίων 
υμβάςεων

• Αρχι Δθμοςίων υμβάςεων (ΓΛ) εκδίδει 
υμβάςεισ Πλαίςιο, ςυγκεντρϊνει τισ βαςικζσ 
ανάγκεσ του ευρφτερου δθμόςιου τομζα (π.χ. 
pc, χαρτικά κ.α.) και οργανϊνει κεντρικοφσ 
διαγωνιςμοφσ.

• Από τθν άλλθ αποκεντρϊνει με οδθγίεσ τισ 
Τπθρεςίεσ και επιτρζπει ςε περιφερειακζσ 
αρχζσ να επιλζγουν με βάςθ ζρευνα αγοράσ 
τοπικοφσ προςφοροδότεσ.

Διαπιςτϊςεισ

• Οι ειδικοί και πιο ςυγκεκριμζνα οι Επικεφαλείσ 
των Ανεξάρτθτων Αρχϊν επιβεβαιϊνουν ότι το 
νζο νομικό πλαίςιο ζχει ενταχκεί ομαλά ςτο 
κυπριακό ςφςτθμα και ςυνιςτά κετικό βιμα.

• Η εφαρμογι του και θ επιτυχία των ςτοχεφςεων 
εξαρτάται και από κάποιεσ άλλεσ παραμζτρουσ 
που κα περιορίςουν τθ διοικθτικι ανεπάρκεια 
που επιτρζπει ευκαιρίεσ για απάτεσ και 
κατάχρθςθ ενϊ αυξάνει τα κόςτθ και τισ 
κακυςτεριςεισ.
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  Σεχνογνωςία

• Οι διάςπαρτεσ Ανακζτουςεσ Αρχζσ, ειδικά ςε τοπικό-
δθμοτικό επίπεδο να αποκτιςουν τεχνογνωςία με 
μόνιμο και εκπαιδευμζνο προςωπικό, 
ςυμπλθρϊνοντασ ζνα ςοβαρό ζλλειμμα το οποίο 
οδθγεί ςε ςθμαντικζσ αςτοχίεσ. Οι δφο εφικτοί τρόποι 
ϊςτε να επιτευχκεί ο ςτόχοσ αυτόσ είναι είτε θ 
εκπαίδευςθ ςτο αντικείμενο του project management 
και public procurement του προςωπικοφ ι/και θ 
πρόςλθψθ προςωπικοφ

• Οι τρόποι αυτοί κα ενιςχφςουν τον επαγγελματιςμό 
ςτον τομζα των δθμοςίων ςυμβάςεων.

Ικανόσ Αρικμόσ τελεχϊν

• Να αυξθκεί θ ςτελζχωςθ των Τπθρεςιϊν Εξωτερικοφ Ελζγχου και 
Κακοδιγθςθσ, ϊςτε να ενεργοφν προλθπτικά ςε μεγαλφτερο 
βακμό

• Ειδικά, θ Διεφκυνςθ Δθμοςίων υμβάςεων πρζπει να αποκτιςει 
επιπλζον καταρτιςμζνο προςωπικό το οποίο κα κακοδθγεί τισ 
Ανακζτουςεσ Αρχζσ, κα διευκολφνει ςτθν περαιτζρω ςυμμετοχι 
και τθν προκιρυξθ διαγωνιςμϊν, ϊςτε να διαςφαλίηεται θ 
αποτελεςματικότθτα, αποδοτικότθτα, θ ιςότθτα και θ ορκι 
διαχείριςθ εμπράκτωσ. 

• Η ενδυνάμωςθ τθσ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων υμβάςεων κα 
ςυμβάλει ςτθν ενίςχυςθ  τθσ τάςθσ για ςυγκεντροποίθςθ των 
διαδικαςιϊν, υποςτιριξθ των μικρϊν οντοτιτων που παρζχουν 
δθμόςιεσ ςυμβάςεισ (αγοραςτζσ) και των πωλθτϊν υπθρεςιϊν με 
κετικότερα αποτελζςματα.
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Επί τθσ Ουςίασ Ζλεγχοσ;

• Να μελετθκεί θ ενίςχυςθ των εξουςιϊν τθσ 
Ανακεωρθτικισ Αρχισ Προςφορϊν ϊςτε να 
περιοριςκεί το κενό που υπάρχει ωσ προσ τον 
επί τθσ ουςίασ ζλεγχο. Η διοικθτικι 
υποςτιριξθ τθσ Αρχισ προβάλλει επίςθσ ωσ 
προαπαιτοφμενο.

Ανεξάρτθτθ Αρχι κατά τθσ Διαφκοράσ

• Η υπό εκκόλαψθ Ανεξάρτθτθ Αρχι κατά τθσ Διαφκοράσ, να 
μθν αποτελζςει φφλλο ςυκισ αλλά από τθν αρχι να 
ςτελεχωκεί επαρκϊσ ϊςτε να ανταποκρίνεται ςτουσ 
ςτόχουσ που το προτεινόμενο νομοςχζδιο προβλζπει. Περί 
φςταςθσ και Λειτουργίασ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ κατά τθσ 
Διαφκοράσ,

• Η ορκι ςτελζχωςθ και λειτουργία τθσ με επαρκζσ 
επιςτθμονικά και μόνιμο προςωπικό κα καλφψει 
αδυναμίεσ που εντοπίηονται και κα υλοποιιςει διεκνείσ 
ειςθγιςεισ. Επιπλζον κα πρζπει να διαςφαλίηεται θ 
ςυνζχεια ςτα πορίςματα τθσ Ελεγκτικισ Τπθρεςίασ και τισ 
ςυςτάςεισ για αποτελεςματικότερθ διαχείριςθ των 
δθμόςιων δαπανϊν.
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Νζα Κουλτοφρα ςτθν Πράξθ

• Η πιο πάνω ενίςχυςθ κα διευκολφνει τθν 
καλλιζργεια κουλτοφρασ καλϊν πρακτικϊν για 
αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ των απευκείασ 
ανακζςεων, τθσ κατάτμθςθσ προςφορϊν, των 
«διαγωνιςμϊν» με ζνα προςφοροδότθ, των 
φωτογραφικϊν διαγωνιςμϊν, των διοικθτικϊν 
κακυςτεριςεων που προάγουν τισ ανιςότθτεσ 
ςτον τομζα των δθμοςίων ςυμβάςεων και κα 
βελτιϊςουν τθ διεκνι εικόνα τθσ Κφπρου και τθν 
κατάταξθ τθσ ςτουσ Πίνακεσ Δθμοςίων 
υμβάςεων τθσ Εςωτερικισ Αγοράσ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.

Ο θ. Κψζηαο Υξηζηνδνπιίδεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνπζίαζεο 

ησλ επξεκάησλ ηεο έξεπλαο. 

 

 

 

 



 43 

2. II. Παξνπζίαζε Γξ Οδπζζέαο Μηραειίδεο, Γεληθόο Διεγθηήο ηεο 

Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο 
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Σφμβαςη για ζνα κατ’ αποκοπή ποςό

Η ζύμβαζε γηα έκα θαη’ απμθμπή πμζό (lump sum contract)
είκαη ε ζύμβαζε με βάζεη ηεκ μπμία μ ενγμιάβμξ
ακαιαμβάκεη κα ζομπιενώζεη έκα ζοκμιηθό ένγμ γηα έκα
ζογθεθνημέκμ (θαη’ απμθμπή) πμζό.

Γηα πανάδεηγμα, έκαξ ενγμιάβμξ ακαιαμβάκεη κα θηίζεη έκα
ζπίηη έκακηη πμζμύ €100.000. Εάκ ημ ζπίηη ζομπιενςζεί ζε
θάζε ιεπημμένεηα πμο θαζμνίδεηαη ζηε ζύμβαζε (ζοκήζςξ
ζε ζπέδηα θαη πνμδηαγναθέξ – specs & drawings) ηόηε ζα
ιάβεη ηηξ €100.000, εθηόξ εάκ ηοπόκ έγηκακ αηηημιμγεμέκεξ
ηνμπμπμηήζεηξ μπόηε ζα γίκεη ε δέμοζα πνμζζαθαίνεζε.
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Σφμβαςη ςτη βάςη μοναδιαίων τιμών

Η ζύμβαζε ζηε βάζε μμκαδηαίςκ ηημώκ, ε «επακαμεηνμύμεκμ
ζομβόιαημ», ή «ζομβόιαημ με θαηά πνμζέγγηζε πμζόηεηεξ»
(“measurement and value contract”, “schedule of rates
contracts”, “contracts with approximate quantities”) είκαη
ε ζύμβαζε με βάζεη ηεκ μπμία μ ενγμιάβμξ ακαιαμβάκεη κα
ζομπιενώζεη ενγαζίεξ (ή έκα ζοκμιηθό ένγμ) θαη κα
πιενώκεηαη με βάζε μμκαδηαίεξ ηημέξ.

Γηα πανάδεηγμα, έκαξ ενγμιάβμξ ακαιαμβάκεη κα θηίζεη έκα
ζπίηη έκακηη μμκαδηαίςκ ηημώκ γηα θάζε ενγαζία πμο
ζοκζέηεη ημ ζπίηη θαη πιενώκεηαη ζηε βάζε επακαμέηνεζεξ
ηςκ πναγμαηηθώκ πμζμηήηςκ.

Σφμβαςη ςτη βάςη κόςτουσ + μοναδιαίου κζρδουσ

Η ζύμβαζε ζηε βάζε θόζημοξ + πμζμζημύ θένδμοξ

(“cost plus percentage contracts”) είκαη ε ζύμβαζε με

βάζε ηεκ μπμία μ ενγμιάβμξ ακαιαμβάκεη κα

ζομπιενώζεη ενγαζίεξ (ή έκα ζοκμιηθό ένγμ) θαη κα

πιενώκεηαη με βάζε/ζύμθςκα με ημ πναγμαηηθό θόζημξ

ηςκ ενγαηηθώκ θαη οιηθώκ πμο «εηιηθνηκά θαη

θαηάιιεια» (“honestly and properly”) ζα οπμζηεί + έκα

πμζμζηό γηα κα θαιύρεη γεκηθά έλμδα θαη θένδμξ.
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Σφμβαςη τφπου Μελζτη – Καταςκευή 
ή – και Συντήρηςη

Ο Ενγμιάβμξ ακαιαμβάκεη κα ζπεδηάζεη θαη αθμιμύζςξ
θαηαζθεοάζεη ημ ένγμ, ζηε βάζε ηςκ απαηηήζεςκ πμο
έπεη ζέζεη μ Ενγμδόηεξ (“employer’s requirements”)
θαη θένεη ηεκ όιε εοζύκε ημο ένγμο. Σοκήζςξ ζε
ηέημημο ηύπμο ζομβάζεηξ μ Ενγμιάβμξ ακαιαμβάκεη θαη
ηεκ ζοκηήνεζε ημο ένγμο γηα ανηζμό εηώκ πμο ζα
πνμθαζμνηζηεί.

Συμπράξεισ Δημοςίου και Ιδιωτικοφ Τομζα (1/3)

(Public Private Partnership) 

Ο όνμξ ΣΔΙΤ παναθηενίδεη μηα μμνθή ζοκενγαζίαξ ηςκ
δεμμζίςκ ανπώκ με ημκ θόζμμ ηςκ επηπεηνήζεςκ θαη
απμζθμπμύκ ζηεκ ελαζθάιηζε ηεξ πνεμαημδόηεζεξ, ηεξ
θαηαζθεοήξ, ηεξ ακαθαίκηζεξ, ηεξ δηαπείνηζεξ ή ηεξ
ζοκηήνεζεξ μηαξ οπμδμμήξ ή ζηεκ πανμπή μηαξ
οπενεζίαξ. Ο δεμόζημξ θαη μ ηδηςηηθόξ ημμέαξ
ζοκενγάδμκηαη ζημοξ ημμείξ ηςκ μεηαθμνώκ, ηεξ
δεμόζηαξ ογείαξ, ηεξ παηδείαξ θαη ηεξ αζθάιεηαξ, ηεξ
δηαπείνηζεξ ηςκ απμβιήηςκ, ηεξ δηακμμήξ κενμύ ή
εκένγεηαξ.
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Συμπράξεισ Δημοςίου και Ιδιωτικοφ Τομζα (2/3)

• Οη ΣΔΙΤ είκαη ζομβάζεηξ, θαηά θακόκα

μαθνμπνόκηεξ, μη μπμίεξ ζοκάπημκηαη μεηαλύ

δεμόζημο θμνέα θαη ηδηςηηθμύ, με ζθμπό ηεκ εθηέιεζε

ένγςκ ή ηεκ πανμπή οπενεζηώκ.

• Δεκ είκαη μέζμδμξ θαηαζθεοήξ αιιά εκαιιαθηηθή

μέζμδμξ πνεμαημδόηεζεξ ένγςκ.

• Έκα ένγμ ΣΔΙΤ δεκ είκαη δηαθμνεηηθό από ηα άιια.

Συμπράξεισ Δημοςίου και Ιδιωτικοφ Τομζα (3/3)

Ο ιδηςηηθόξ θμνέαξ :

• ακαιαμβάκεη ημ ζύκμιμ ή μένμξ ημο θόζημοξ 
οιμπμίεζεξ ημο ένγμο.

• ακαιαμβάκεη ζεμακηηθό μένμξ ηςκ θηκδύκςκ πμο 
ζπεηίδμκηαη με ηεκ θαηαζθεοή θαη ιεηημονγία ημο 
ένγμο.

• εθμεηαιιεύεηαη (ζηηξ ζομβάζεηξ παναπώνεζεξ) ημ 
ένγμ γηα μεγάιμ πνμκηθό δηάζηεμα.
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Συμβάςεισ Παραχώρηςησ (Concessions)

Ο ζεζμόξ ηεξ παναπώνεζεξ απμηειεί οπμζύκμιμ ημο
εκκμημιμγηθά θαη πναθηηθά εονύηενμο ζεζμμύ ηςκ ΣΔΙΤ.
Υπάνπμοκ ένγα ΣΔΙΤ:
(α) ακηαπμδμηηθά γηα θάπμημ ηδηώηε όπμο μέζα από

ηεκ εθμεηάιιεοζε ημοξ θαη ηεκ είζπναλε θάπμημο
ηέιμοξ πνήζεξ, όπςξ γηα πανάδεηγμα ηα δηόδηα,
απμπιενώκεηαη ε ηδηςηηθή πνεμαημδόηεζε θαη

(β) ένγα ζύμπναλεξ θμηκςκηθμύ παναθηήνα όπςξ π.π.
ζπμιεία, ηα μπμία επεηδή αθνηβώξ πνμζθένμκηαη
δςνεάκ ζημοξ πμιίηεξ δεκ είκαη ακηαπμδμηηθά.

Τμ ζημηπείμ ηεξ εθμεηάιιεοζεξ απμηειεί ηεκ εηδμπμηό δηαθμνά
μεηαλύ εκόξ απιμύ ΣΔΙΤ θαη μίαξ ζύμβαζεξ παναπώνεζεξ.
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Ο επίηηκνο θαιεζκέλνο ηεο 

επηζηεκνληθήο εκεξίδαο, Γξ 

Οδπζζέαο Μηραειίδεο, 

Γεληθφο Διεγθηήο ηεο 

Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. 

 

 

 

Ο Γξ Οδπζζέαο Μηραειίδεο, καδί κε 

ηνλ Γξ νθνθιή Ηνπιηαλνχ, ηέσο 

γξακκαηέα ηεο Αλαζεσξεηηθήο Αξρήο 

Πξνζθνξψλ θαη Αλψηεξν Λεηηνπξγφ 

Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο Βνπιήο ησλ 

Αληηπξνζψπσλ, ζε ζπδήηεζε κε ην 

αθξναηήξην ζην ηειεπηαίν ζθέινο ηεο 

εκεξίδαο. 

 

 

 

Φσηνγξαθηθφ πιηθφ απφ ηελ 

επηζηεκνληθή εκεξίδα 

Γεκφζηεο πκβάζεηο.  
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Κεθάιαην 2 

2. I. Έξεπλα: Δξεπλεηηθνύ Κέληξνπ Alexander 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δημόζιες ζσμβάζεις: Εναρμόνιζη, Εθαρμογή, Έλεγτος και 

Αποηελεζμαηικόηηηα ζηην Κσπριακή Δημοκραηία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 65 

2. I. Δπραξηζηίεο 

 

Ζ κειέηε απηή είλαη πξντφλ πνιχκελεο εξγαζίαο ηεο Δξεπλεηηθήο Δπηηξνπήο 

Φνηηεηψλ ηνπ Alexander College, ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ Δξεπλεηηθνχ 

Κέληξνπ Alexander. Υσξίο ηελ ζπλδξνκή ηεο Σδσξηδίλα Μέληγνπηθ, ηνπ 

Λνΐδνπ Αλησλίνπ, ηνπ Αλδξέα Πξνδξφκνπ, θαη ηνπ Αληξέα Βνπιθαλέζθνπ ην 

πιηθφ απηφ δελ ζα κπνξνχζε λα παξαρζεί ζηελ κνξθή πνπ ν αλαγλψζηεο ην 

έρεη ελψπηνλ ηνπ. εκαληηθή ππήξμε ε ζπλεηζθνξά ηνπ θαινχ ζπλεξγάηε, 

εξεπλεηή Παλαγηψηε Ζιία.  

 

Θεξκέο επραξηζηίεο απεπζχλνπκε ζηνλ Γεληθφ Διεγθηή ηεο Γεκνθξαηίαο θ. 

Οδπζζέα Μηραειίδε, ε ακεζφηεηα θαη γλεζηφηεηα ηνπ νπνίνπ ελέπλεπζε ηελ 

έξεπλα απηή. Υσξίο ηελ πξνζπκία θαη ζπκβνιή ηεο Πξνέδξνπ ηεο 

Αλαζεσξεηηθήο Αξρήο Πξνζθνξψλ έληηκεο πξψελ δηθαζηνχ Έθεο 

Παπαδνπνχινπ θαη ηηο πνιχηηκεο γλψζεηο θαη επαγγεικαηηζκφ ηνπ Γξ 

νθνθιή Ηνπιηαλνχ πξψελ δηεπζπληή ηεο Αξρήο θαζψο θαη ηελ 

νινθιεξσκέλε πιεξνθφξεζε απφ κέξνπο ηνπ Δπηθεθαιήο ηεο Γηεχζπλζεο 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηεο Γεκνθξαηίαο θ. Φίιηππνπ 

Καηξάλε δελ ζα κπνξνχζακε λα θαηαλνήζνπκε επηζηεκνληθά νχηε ζην 

ειάρηζην ην εγρείξεκα πνπ αθνχεη ζην φλνκα δεκφζηεο ζπκβάζεηο. 

 

Ζ Δξεπλεηηθή Οκάδα εθθξάδεη ηελ επγλσκνζχλε ηεο ζηνπο Γηθεγνξηθνχο 

πιιφγνπο Λάξλαθαο θαη Ακκνρψζηνπ θαη εηδηθά ζηνπο πξνέδξνπο ηνπο 

αληίζηνηρα, θπξίνπο ηαχξν Μαπξνκκάηε θαη Βάζν Θενδψξνπ γηα ηελ 

ππνζηήξημε ζηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο. Ζ εκπηζηνζχλε κε ηελ νπνία καο 

πεξηέβαιαλ απνηέιεζε ελζνπζηψδεο θίλεηξν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εξεπλεηηθνχ 

καο ηαμηδηνχ. 

 

Οη φπνηεο αζηνρίεο ζηελ κειέηε καο απηή, είλαη αζθαιψο απνηέιεζκα ηνπ 

καθξνχ απηνχ ηαμηδηνχ ηεο Δξεπλεηηθήο καο νκάδαο. Δμάιινπ, 

παξαθξάδνληαο ηνλ Antoinne de Saint-Exupery ζθνπφο καο δελ είλαη ε 

πξφβιεςε ηνπ κέιινληνο, αιιά ε ππνθίλεζε ηνπ.  

 

Κψζηαο Υξηζηνδνπιίδεο 

Γηεπζπληήο Δξεπλεηηθνχ Κέληξνπ Alexander 
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2.II. Πεξηερόκελα Έξεπλαο Γεκόζηεο πκβάζεηο 

 

 

 

Πξφινγνο 

Οη Γεκφζηεο πκβάζεηο θαη ε Δπίδξαζε ηνπο 

Πξνβιήκαηα; 

Δπξσπατθή Έλσζε θαη Δλαξκνληζηηθφ Πιαίζην  

Κχπξνο θαη Γεκφζηεο πκβάζεηο 

Μεζνδνινγία  

 

Κεθάιαην 1 

Ο ξφινο ησλ Αλεμάξηεησλ Τπεξεζηψλ ζηηο Γεκφζηεο πκβάζεηο 

Σν Γεληθφ Λνγηζηήξην 

Ζ Διεγθηηθή Τπεξεζία 

Ζ Αλαζεσξεηηθή Αξρή Πξνζθνξψλ 

 

Κεθάιαην 2-Αλάιπζε Γεδνκέλσλ 

Δθηίκεζε γηα ην Ννκνζεηηθφ Πιαίζην θαη γηα ηελ Ηθαλφηεηα Δθαξκνγήο 

ηνπ 

Δξγαιεία γηα ηελ Δπηηέιεζε ηνπ θνπνχ ησλ Αλεμάξηεησλ Αξρψλ γηα 

ηηο Γεκφζηεο πκβάζεηο  

Πξνβιήκαηα θαη Δκπφδηα ζηηο Γεκφζηεο πκβάζεηο 

χγθξνπζε πκθεξφλησλ  

Δπί ηνπ Δδάθνπο ιχζεηο Πξνβιεκάησλ 

Μέηξα θαη Πξνηάζεηο  

 

πδήηεζε  

 

Βηβιηνγξαθία  
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2. III. Πξόινγνο: 

 

 

 

Οη πξόζθαηεο αιιαγέο ζην λνκηθό πιαίζην πνπ δηέπεη ηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

ζε Επξσπατθό επίπεδν πξνζέζεζαλ ζε ξπζκηζηηθή δηαύγεηα ελώ επηβάιινπλ 

ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθαξκνγή ηνπο ζε εζληθό επίπεδν. Οη Αλεμάξηεηεο Αξρέο 

πνπ είλαη επηθνξηηζκέλεο κε ηελ επζύλε ειέγρνπ θαη θαζνδήγεζεο ηνπ 

πιαηζίνπ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ζηελ Κύπξν, απνηεινύλ ππιώλα γηα ηε 

δηαζθάιηζε ησλ θαλόλσλ, ζε κηα Επξώπε όπνπ ν ηνκέαο θαηαιακβάλεη ην 

18% ηνπ ΑΕΠ ελώ ζηελ Κύπξν κόλν θαηά ηελ ηξηεηία 2014-16 ε αμία ησλ 

δεκόζησλ ζπκβάζεσλ έθηαζε ζηα 1,4 δηο επξώ. Εληνύηνηο, αθνύ πηνζεηήζακε 

κηα πνηνηηθή πξνζέγγηζε ζηελ έξεπλα, ππνβάιινληαο εηδηθνύο ησλ 

Αλεμάξηεησλ Αξρώλ ζε ζπλεληεύμεηο κέζσ ελόο δπλακηθά δηακνξθσκέλνπ 

εκη-δνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ, δηαπηζηώλεηαη όηη ε έιιεηςε επαξθώο θαη 

επηζηεκνληθά θαηαξηηζκέλνπ πξνζσπηθνύ ζηηο Αλαζέηνπζεο Αξρέο γεγνλόο 

πνπ επηηξέπεη παξεξκελείεο, ιάζε θαη δηαθζνξά ζηελ εθαξκνγή ηνπ Πιαηζίνπ, 

νη αξηζκεηηθέο ειιείςεηο ζε δπλακηθό ησλ Αλεμάξηεησλ Αξρώλ πνπ απνηξέπεη 

ηελ νινθιεξσκέλε επνπηεία (εθ ησλ πξνηέξσλ θαη εθ ησλ πζηέξσλ)θαη  θελά 

ηεο λνκνζεζίαο, ζπκβάιινπλ ώζηε ν ηνκέαο λα παξνπζηάδεη ζνβαξέο 

αδπλακίεο όηαλ κάιηζηα νη εμνπζίεο ησλ Αξρώλ έρνπλ γεληθά ελδπλακσζεί. 

Παξά ηαύηα, νη Αξρέο θαίλεηαη λα εθαξκόδνπλ κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία 

πξσηόηππεο απόπεηξεο ιύζεσλ δεηεκάησλ πνπ εμνηθνλνκνύλ δεκόζην ρξήκα 

θαη δηαηεξνύλ ηελ πνηόηεηα ζηελ παξνρή ππεξεζηώλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 68 

2. IV. Ση είλαη νη δεκόζηεο ζπκβάζεηο θαη πνπ επηδξνύλ 

 

Ζ έλλνηα ηνπ φξνπ δεκφζηεο ζπκβάζεηο είλαη ζχλζεηε. Απνηειείηαη απφ ηξία 

ζηνηρεία: Σν ππνθείκελν πνπ θαηαθεχγεη ζε κηα ζχκβαζε θαη ην νπνίν είλαη ην 

θξάηνο ή ν επξχηεξνο δεκφζηνο ηνκέαο. Σελ νινθιεξσκέλε δηαδηθαζία ηεο 

απφθηεζεο δπλαηνηήησλ απφ ην ππνθείκελν πνπ κπνξεί λα είλαη αγαζά ή 

ππεξεζίεο κε δεκφζηα πιεξσκή. Σέινο, ηνλ ζθνπφ ηεο ζχκβαζεο θαη ησλ 

αλαγθψλ πνπ εμππεξεηεί. Ννείηαη φηη ε ζχκβαζε γηα λα ππνγξαθεί ρξεηάδεηαη 

θαη ηνλ πάξνρν ή πξνκεζεπηή ησλ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ ν νπνίνο είλαη 

ηδηψηεο. πλνπηηθά σο δεκφζηα ζχκβαζε κπνξεί λα λνεζεί ε δηαδηθαζία κέζσ 

ηεο νπνίαο θπβεξλήζεηο θαη άιιεο νληφηεηεο δεκνζίνπ δηθαίνπ αγνξάδνπλ (ή 

ελνηθηάδνπλ) πξντφληα, ππεξεζίεο θαη δεκφζηα έξγα (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 

2015).  

 

Ο θχθινο δσήο κηαο δεκφζηαο ζχκβαζεο μεθηλά φηαλ δηαπηζησζεί απφ ηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή ή ηνλ Αλαζέηνληα Φνξέα ε αλάγθε γηα ηελ εθηέιεζε ελφο 

έξγνπ, ηελ πξνκήζεηα πξντφλησλ ή ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη ηειεηψλεη κε 

ηελ νινθιήξσζε ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί κε ηνλ επηιεγέληα 

Αλάδνρν.  

 

Ο θύθινο δσήο κηαο Γεκόζηαο ύκβαζεο  

Ο φξνο «δεκφζηεο ζπκβάζεηο» πεξηιακβάλεη φια ηα ζηάδηα απφ ηε ζηηγκή 

πνπ θάπνηνο αγνξαζηήο δηαζέηεη αγαζά ή ππεξεζίεο πνπ αγνξάδνληαη κε 

ρξήκαηα ηνπ δεκνζίνπ γηα ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ δεκνζίσλ 

ζπκθεξφλησλ. Μηα δεκφζηα ζχκβαζε μεθηλά κε ηελ εμαθξίβσζε ησλ αλαγθψλ 

θαη ηειεηψλεη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ δηάζεζε ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.   

 

ε γεληθφ πιαίζην, ε δεκφζηα ζχκβαζε μεθηλά κε ην ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνχ 

φπνπ εληνπίδνληαη νη αλάγθεο, εθηηκάηαη ην θφζηνο ηεο επέλδπζεο, 

αλαπηχζζεηαη ε επηρεηξεκαηηθή ηδέα, πξαγκαηνπνηείηαη ε κειέηε 

ζθνπηκφηεηαο, ην θφζηνο θαη ν θίλδπλνο ππνινγίδνληαη. Σν ζρέδην (Fiche) 

εηνηκάδεηαη θαη εγθξίλεηαη θαη γίλεηαη νξηζκφο κέζσ ηνπ ζρεδίνπ κηαο Οκάδαο 

Γηαρείξηζεο. Αθνινπζεί ε θάζε πξνεπηινγήο πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ηνπο 

ζηξαηεγηθνχο πξνβιεκαηηζκνχο ζρεηηθά κε ηελ αγσγηκφηεηα ησλ 

Αλαζεηνπζψλ Αξρψλ. ηε ζπλέρεηα είλαη νη θάζεηο ηεο πινπνίεζεο φπνπ ηα 

έγγξαθα πξνζθνξάο εηνηκάδνληαη, ζηέιλνληαη πξνζθιήζεηο, αμηνινγνχληαη, 

γίλνληαη δεθηέο ή απνξξίπηνληαη. ην ηέινο έρνπκε ηελ απνλνκή ηεο 

ζχκβαζεο θαη ηε θάζε πινπνίεζεο φπνπ ε πινπνίεζε ηνπ ζπκβνιαίνπ γίλεηαη 

πξάμε.  
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Πξνβιήκαηα 

Ηδαληθά, ν δεκφζηνο θαη εηδηθά ν θπβεξλεηηθφο ηνκέαο πξέπεη λα γλσξίδεη κε 

αθξίβεηα ηη ζέιεη λα αγνξάζεη. Όκσο φπσο θαη ε θηιειεχζεξε αξρή ηνπ 

ιεγφκελνπ «ηέιεηνπ αληαγσληζκνχ» δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί, έηζη θαη ε 

ηέιεηα γλψζε δελ πθίζηαηαη.  Μηα πην ξεαιηζηηθή πξνζέγγηζε ζα απαηηνχζε 

ηελ επίγλσζε φηη ε θπβέξλεζε δελ έρεη ζαθή πξνηίκεζε ηνπ πξντφληνο πνπ 

επηζπκεί λα αγνξάζεη, φπσο επίζεο φηη κπνξεί λα ππάξρεη κφλν έλαο 

πσιεηήο ηθαλφο λα παξέρεη ην αγαζφ. Μέζα ζε απηά άιισζηε ηα πιαίζηα 

κπνξεί λα εληνπηζηνχλ θίλεηξα γηα ηνπο πσιεηέο λα δσξνδνθήζνπλ 

αμησκαηνχρνπο ηνπ δεκνζίνπ κε ζθνπφ είηε λα «ζθνηψζνπλ» ηνπο 

αληαγσληζηέο ηνπο είηε λα απνθνκίζνπλ αζπλήζηζηα πςειφ θέξδνο 

(Ferwerdaet. al., 2017).  ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο ν θνξνινγνχκελνο ιακβάλεη 

ρακειφηεξε πνηφηεηα γηα πεξηζζφηεξα ρξήκαηα (Rose-Ackerman, 1975). 

 

 

Σν θαηλόκελν ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ δελ είλαη αζθαιώο θππξηαθό 

πξνλόκην. ε νιόθιεξε ηελ ΔΔ, πεξηζζόηεξεο από 250, 000 δεκόζηεο 

αξρέο μνδεύνπλ πεξίπνπ «18% ηνπ ζπλνιηθνύ ΑΔΠ ηεο Έλσζεο ζηελ 

αγνξά ππεξεζηώλ, εξγαζηώλ θαη πξνκεζεηώλ» (European 

Commission 2015). 

 

 

Γηεζλψο, ν δεκφζηνο ηνκέαο αληηπξνζσπεχεη νπζηαζηηθφ κέξνο ηεο δήηεζεο 

θαη επνκέλσο νη δεκφζηεο ζπκβάζεηο κπνξνχλ λα επηδξνχλ ζηηο αγνξέο φζν 

αθνξά γηα παξάδεηγκα ζηηο ηάζεηο ζηνπο ηνκείο ηεο παξαγσγήο θαη ηεο 

θαηαλάισζεο πξνο φθεινο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ είλαη θηιηθά ζην 

πεξηβάιινλ, θνηλσληθά ππεχζπλα θαη θαηλνηφκα (Edler θαη Georghiou, 2007; 

Lemberet. al., 2011). Έλα παξάδεηγκα ηεο βαξχηεηαο ησλ δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ γηα κηα ζεηξά απφ ζέκαηα πνπ δηαθξίλνληαη απφ ηελ αλαγθαηφηεηα 

γηα ζπλέπεηα ζηηο αξρέο ηεο θνηλσληθήο επζχλεο θαη ηεο βησζηκφηεηαο, 

απνηειεί ην γεγνλφο φηη ε πιεηνςεθία ησλ ρσξψλ ζηνλ Δπξσπατθφ 

Οηθνλνκηθφ Υψξν έρεη ζέζεη Δζληθά ρέδηα Γξάζεο Βηψζηκσλ Γεκφζησλ 

πκβάζεσλ (ΒΓ). 

 

Δπξσπατθή Έλσζε θαη ελαξκνληζηηθό πιαίζην 

Σν εχξνο θαη ε επίδξαζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαηαδεηθλχεηαη επίζεο 

θαη απφ ην γεγνλφο φηη ε ΔΔ εηζήγαγε ην 2014 γηα πξψηε θνξά, δχν νδεγίεο 

γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο ελνπνηψληαο ην ζρεηηθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην ησλ 

ρσξψλ. 
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Οη νδεγίεο ηεο ΔΔ ξπζκίδνπλ θπξίσο ην πιαίζην αγνξώλ από ηηο 

δεκόζηεο αξρέο όζν αθνξά ζηελ εξγαζία,  ηα αγαζά, ηηο ππεξεζίεο 

θαη ηηο δηαδηθαζίεο πξνζθνξώλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ζηελ ζρεηηθή 

επξσπατθή λνκνζεζία ππάγνληαη πξνζθνξέο πάλσ από έλα 

ζπγθεθξηκέλν θαηώηαην όξην, ελώ αληίζεηα όζεο εκπίπηνπλ ζην 

θαηώηαην όξην δελ ειέγρνληαη κε βάζε ηε δηαδηθαζία. Σν γεγνλόο 

απηό κπνξεί λα εμεγεζεί εάλ ιάβνπκε ππόςε ηηο θαζεκεξηλέο 

αλάγθεο θαη ην εύξνο ησλ δεκνζίσλ νξγαληζκώλ, δεδνκέλα πνπ 

επηβάιινπλ κεραληζκνύο πνπ ελεξγνύλ άκεζα ζε αληηδηαζηνιή κε 

έλα δπζθίλεην, γξαθεηνθξαηηθό θαη αδύλακν λα αληεπεμέιζεη ζηηο 

απαηηήζεηο, νξγαληζκό (βι ζπλέληεπμε κε Πξόεδξν Γηθεγνξηθνύ 

πιιόγνπ). 

 

 

 

 

 

 

Σν λέν πιαίζην ηεο ΔΔ, απνζθνπεί ζηε βειηίσζε ηνπ επαγγεικαηηζκνύ 

θαη ηεο ηδηόηεηαο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα σο αγνξαζηή, ζηε δηεπθόιπλζε 

ηεο απμεκέλεο δήηεζεο, ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο, ζηε 

πξνώζεζε πεξηβαιινληηθώλ πξσηνβνπιηώλ, ζηε βειηίσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη ζηε κεηάβαζε ζηηο ειεθηξνληθέο δεκόζηεο 

ζπκβάζεηο, απμάλνληαο ηνλ αληαγσληζκό.  Άιιεο πεγέο ηεο 

Δπξσπατθήο λνκνζεζίαο πνπ ξπζκίδνπλ ηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

απνξξένπλ από ηηο πλζήθεο ηεο ΔΔ θαζώο θαη ηνπο θαλόλεο θξαηηθώλ 

εληζρύζεσλ θαη αληαγσληζκνύ. Πξνζθνξέο πνπ δελ πιεξνύλ ηα 

ειάρηζηα θαηώηαηα όξηα θαη επνκέλσο δελ ξπζκίδνληαη από ηηο νδεγίεο 

ηεο ΔΔ πξέπεη παξά ηαύηα λα ζπκκνξθώλνληαη κε ηηο αξρέο πνπ 

ηίζεληαη ζηε πλζήθε ηεο ΔΔ θαζώο θαη ζε πην ζπγθεθξηκέλεο αξρέο 

πνπ αλαπηύρζεθαλ θύξηα δηα κέζσ πεξηπηώζεσλ ηνπ Δπξσπατθνύ 

Γηθαζηεξίνπ. Οη πιένλ ζρεηηθέο αξρέο ησλ πλζεθώλ πνπ επηδξνύλ 

ζηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο είλαη απηέο ηεο ειεύζεξεο θπθινθνξίαο 

αγαζώλ, ππεξεζηώλ, θεθαιαίσλ θαη αλζξώπσλ θαζώο θαη ε αξρή ηεο 

κε δηάθξηζεο ζηε βάζε ηεο εζληθόηεηαο. Οη αξρέο πνπ αλαπηύρζεθαλ 

πξσηαξρηθά από λνκνινγία ηνπ δηθαζηεξίνπ αθνξνύλ ηηο αξρέο ηεο 

δηαθάλεηαο, ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο, ηεο αλαινγηθόηεηαο θαη ηεο 

ακνηβαίαο αλαγλώξηζεο. 
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Κύπξνο θαη Γεκόζηεο πκβάζεηο 

 

 

Ζ ζεκαζία ησλ δεκόζησλ ζπκβάζεσλ θαη ην εύξνο ηνπο έρεη επεθηαζεί 

θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηώλ θαη ζηελ Κύπξν, όπνπ 

θαηά ην 2016 έηξεραλ 3,440 δεκόζηεο ζπκβάζεηο αμίαο 626 

εθαηνκκπξίσλ επξώ. Σν 2006, είραλ αλαηεζεί από Αλαζέηνπζεο Αξρέο 

19,639 δεκόζηεο ζπκβάζεηο αμίαο (ξεθόξ) θζάλνληαο ζηηο 819 

εθαηνκκπξίσλ ιίξεο. Ζ αμία ησλ δεκόζησλ ζπκβάζεσλ δηαηεξήζεθε ζε 

πςειά επίπεδα ην 2012, 853 εθ. επξώ γηα λα ζεκεηώζεη θάκςε κεηά ην 

«θνύξεκα», ρξνληά θαηά ηελ νπνία όπσο θαηαδεηθλύνπλ νη ζρεηηθνί 

πίλαθεο ζρεδόλ παξάιπζε ν ηνκέαο ζπκβάζεσλ κε αλαζέζεηο αμίαο 

κόιηο 614,000 επξώ . Αληίζεηα, ε αλνδηθή πνξεία ηεο επόκελεο ηξηεηίαο 

πεξηειάκβαλε ζπκβάζεηο ζπλνιηθήο αμίαο 1,4 δηο επξώ θαη ζπκβόιαηα 

πνπ μεπεξλνύλ ζε αξηζκό ηα 11,000. 

 

 

 

 

Μειεηώληαο ηηο ηάζεηο κε επίθεληξν θαηά πόζν νη ζπκβάζεηο 

ειέγρνληαη ή όρη δηαπηζηώλνπκε όηη κεηαμύ ησλ εηώλ 2006 θαη 2012 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ, ε αμία ησλ δεκόζησλ ζπκβάζεσλ θάησ ησλ 

νξίσλ ειέγρνπ έθηαζαλ ζην ζεόξαην πνζό ησλ ζρεδόλ 3 δηο.επξώ. 

Καηά ηελ ίδηα πεξίνδν, ε αμία ησλ άλσ ησλ νξίσλ δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ έθηαζε ζηα 3,9 δηο επξώ. Ζ αλαινγία ζπκβάζεσλ θάησ 

ησλ νξίσλ θαη ζπκβάζεσλ άλσ ησλ νξίσλ είρε ιόγν 3:3,9=0,76 θαηά 

ηελ ππό αλαθνξά πεξίνδν. ηελ πεξίνδν από ην 2014 κέρξη ην 2016 νη 

ζπκβάζεηο θάησ ησλ νξίσλ είραλ αμία 435 εθαηνκκύξηα επξώ ελώ νη 

ζπκβάζεηο άλσ ησλ νξίσλ είραλ αμία 1,017 δηζ.  

 

Ζ αμία ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θάησ ησλ ειάρηζησλ νξίσλ, εθείλσλ 

δειαδή πνπ δελ ειέγρνληαη, ήηαλ 130 εθαηνκκχξηα γηα ην 2016 ζε 

αληηδηαζηνιή κε ηελ αμία ησλ ζπκβάζεσλ άλσ ησλ θαηψηαησλ νξίσλ (εθείλσλ 

δειαδή πνπ ειέγρνληαη) πνπ αλήιζε θαηά ην 2016 ζηα 429 εθαηνκκχξηα 

επξψ. Πξφθεηηαη γηα κηα ηάζε πνπ πηζαλψο λα ππνδεηθλχεη κηα πνηνηηθή 

κεηαβνιή απφ ηνλ θαηαθεξκαηηζκφ πξνζθνξψλ θαη‟ έηνο ζε κηα πην νιηζηηθή 

θαη καθξνπξφζεζκε πξνζέγγηζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ αλαγθψλ ηνπ θξάηνπο. 

 

Ζ ηάζε απηή ζπκβαδίδεη κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο φπσο ηέζεθαλ ηφζν απφ ηελ 

Γηεχζπλζε Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηεο Γεκνθξαηίαο, 

φζν θαη απφ ηελ Διεγθηηθή Τπεξεζία, φπσο δηαπηζηψλνπκε κέζα απφ ηηο 

ζπλεληεχμεηο. Τπελζπκίδνπκε φηη ην 2013, ρξνληά ηεο έληαμεο ζε Μλεκφλην 

Οηθνλνκηθήο Πξνζαξκνγήο γηα ηελ Κχπξν θαη «θνπξέκαηνο» ησλ θαηαζέζεσλ 
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απνηειεί ζεκείν θακπήο γηα ηελ νηθνλνκία θαη ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο αθνχ 

παξέιπζε ν αλαπηπμηαθφο ηζηφο κε απνηέιεζκα λα επεξεαζηνχλ φπσο 

αλακελφηαλ θαη ν ηνκέαο ησλ δεκφζησλ ζπκβάζεσλ.  

 

 
Μέζα ζε απηά ηα δεδνκέλα επηρεηξήζακε λα εξεπλήζνπκε θαηά πόζν ην 
λέν Δπξσπατθό λνκηθό πιαίζην γηα ηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο είλαη 
επαξθέο θαη εθαξκόδεηαη θαηά απνηειεζκαηηθό ηξόπν από ηηο 
θππξηαθέο αξρέο. Δπίζεο ζέζακε θάπνηεο γεληθέο βάζεηο ζηε κειέηε 
πηζαλώλ αηηηώλ πνπ εκπνδίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε ιεηηνπξγία 
ησλ Αλεμάξηεησλ Αξρώλ ηνπ Γεκνζίνπ θαζώο θαη ησλ Αλαζεηνπζώλ 
Αξρώλ. Ζ έξεπλα δηαζέηεη ζηνηρεία εμεξεύλεζεο ελόο θεθαιαηώδνπο 
δεηήκαηνο ζην νπνίν θηινδνμείηαη λα ηεζνύλ νη βάζεηο γηα πεξαηηέξσ 
εκπεηξηθή έξεπλα. 
 

 

2. V. Μεζνδνινγία 

 

Γηα λα απαληήζνπκε ζε απηά ηα εξσηήκαηα ρξεζηκνπνηήζακε κεζφδνπο θαη 

ηερληθέο ηεο ζπγθξηηηθήο πνηνηηθήο έξεπλαο (qualitative research methods). 

Καηαζθεπάζακε εκηδνκεκέλα εξσηεκαηνιφγηα πνπ απεπζχλζεθαλ κε 

πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο ζηηο Αλεμάξηεηεο Αξρέο νη νπνίεο είλαη θαη αξκφδηεο 

γηα ηνλ έιεγρν ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ελψ παξέρνπλ εθ θαζήθνληνο 

εμεηδηθεπκέλε ππεξεζία ζηνλ ηνκέα ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.  Σν 

εκηδνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην θαη ε ππνβνιή ηνπ κέζσ πξνζσπηθψλ 

ζπλεληεχμεσλ επηιέγεθε σο ηερληθή γηαηί κπνξεί λα πξνζθέξεη εηο βάζνο 

θαηαλφεζε ηνπ ζέκαηνο, θσηίδνληαο ή αλαθαηαζθεπάδνληαο αληηιήςεηο θαη 

λνήκαηα. Δπηπιένλ ε πξνζσπηθή ζπλέληεπμε επηηξέπεη ηελ πξνζαξκνγή ή 

αθφκα θαη ηελ απφξξηςε εξσηήζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέιημεο ηεο 

ζπλέληεπμεο φηαλ απηέο θξίλνληαη θαηά ηνλ δηάινγν σο πεπεξαζκέλεο ή 

αλαπνηειεζκαηηθέο, παξέρνληαο έηζη ζεκαληηθή επειημία.  

 

 
Οη εηδηθνί πνπ επηιέρζεθαλ πξνέξρνληαη από ηξεηο αλεμάξηεηεο 
ππεξεζίεο ηνπ θξάηνπο. Πξόθεηηαη γηα ηνλ Γεληθό Διεγθηή Γξ Οδπζζέα 
Μηραειίδε (Γ.Δ.), ηελ Πξόεδξν ηεο Αλαζεσξεηηθήο Αξρήο Πξνζθνξώλ 
ηέσο δηθαζηή ηνπ Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ θα. Έθε Παπαδνπνύινπ 
(ΠΑΑΠ), ηνλ Δπηθεθαιήο ηεο Γηεύζπλζεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ 
Γεληθνύ Λνγηζηεξίνπ ηεο Γεκνθξαηίαο θ. Φίιηππν Καηξάλε (ΔΓΓ). 
Δπηπιένλ, ε ίδηα κέζνδνο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα αληιήζνπκε κηα 
εζσηεξηθή εηθόλα γηα ην πώο βιέπνπλ ηε λνκνζεζία νη δηθεγόξνη θαη γηα 
απηό ιάβακε ζπλέληεπμε από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Γηθεγνξηθνύ πιιόγνπ 
Ακκνρώζηνπ θαη κέινπο ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ Παγθύπξηνπ Γηθεγνξηθνύ 
πιιόγνπ θ. ηαύξν Μαπξνκκάηε (ΠΓΑ). 
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Σν εκηδνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην πξνέθπςε κέζα απφ ηε κειέηε ηνπ ξφινπ 

ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ, εθζέζεσλ πνπ δεκνζηεχνπλ, πνηνηηθά θαη 

πνζνηηθά δεδνκέλα ηεο Γηεχζπλζεο Δζσηεξηθήο Αγνξάο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο θαη άιισλ ζηνηρείσλ. Σα εξσηεκαηνιφγηα απνζθνπνχλ ζην λα 

εμεξεπλήζνπκε ηηο απφςεηο ησλ εηδηθψλ ζηνλ ηνκέα, λα ζπγθξηζνχλ νη κεηαμχ 

ηνπο απαληήζεηο αλάινγα αζθαιψο κε ηηο επζχλεο ηνπ θάζε εηδηθνχ θαη ζην 

ηέινο λα ζπλζέζνπκε ζηε βάζε ησλ απνηειεζκάησλ θάπνηα ζνβαξά 

ζπκπεξάζκαηα γηα πεξαηηέξσ έξεπλα. Ζ δνκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

πξνζαξκνδφηαλ απφ ηε κηα ζηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο θαη απφ ηελ άιιε ζηα 

θαζήθνληα θάζε μερσξηζηήο Αλεμάξηεηεο Αξρήο. Αλάινγα, κέζα απφ θάζε 

εξσηεκαηνιφγην λέα εξσηήκαηα πξνέθππηαλ ελψ ε εμέιημε ησλ εξσησ-

απαληήζεσλ πξνεγνχκελεο ζπλέληεπμεο κπνξεί λα αλαηξνθνδνηνχζε λέεο 

εξσηήζεηο-δηεπθξηλίζεηο ζην επφκελν εξσηεκαηνιφγην.  

 

Οη εξσηήζεηο δηακνξθψζεθαλ κε ηξφπν ακεξφιεπην θαη φρη ππνβιεηηθφ, 

ζηεξηγκέλεο ζηελ βηβιηνγξαθία, ηηο δεκνζηεπκέλεο εθζέζεηο, ζην πεξηερφκελν 

εγγξάθσλ (νδεγίεο, θαλνληζκνί, λφκνη). Κάζε εξψηεζε εληαζζφηαλ ζε 

θαηεγνξίεο ζεκάησλ, ηερληθή πνπ ππνβνεζά ζηελ ηαμηλφκεζε ησλ 

αληίζηνηρσλ θαηά ζέκα ηκεκάησλ απαληήζεσλ κε βάζε ηνπο ζθνπνχο ηεο 

έξεπλαο (DiCicco-Bloom θαη Crabtree, 2006). Γφζεθαλ θσδηθνί ζηηο εξσηήζεηο 

θαη απαληήζεηο θαη αθνινχζσο αμηνινγήζεθαλ πνηνηηθά σο πξνο ηελ 

θαηεγνξία πνπ εληάζζνληαη θαη σο πξνο ην πεξηερφκελν ηεο, εάλ δειαδή 

ζπληζηνχζε επηβεβαίσζε, άξλεζε, ζπκπιήξσζε, πξνζζήθε δεδνκέλσλ πξνο 

ηε κηα ή ηελ άιιε θαηεχζπλζε. Αμηνινγήζεθε αθφκα ν βαζκφο ζπκθσλίαο ησλ 

εηδηθψλ ζε θνηλέο εξσηήζεηο, γεγνλφο πνπ ζπληζηά ηζρπξή επηβεβαίσζε ησλ 

θαηλνκέλσλ πνπ πεξηγξάθνληαη απφ ηνπο ίδηνπο.  

 

Με ηελ απνζηνιή ηεο πξφζθιεζεο ζπλέληεπμεο θνηλνπνηνχληαλ κε μεθάζαξν 

ηξφπν νη ζηφρνη ηεο έξεπλαο θαη ε ζχλζεζε ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο. Πξηλ ηελ 

ζπλέληεπμε (2-3 εκέξεο πξνεγνπκέλσο) απνζηειιφηαλ ζρέδην 

εξσηεκαηνινγίνπ ζηνπο εηδηθνχο, ψζηε λα πξνεηνηκαζηνχλ θαη λα 

κεξηκλήζνπλ εάλ θαη εθφζνλ ην επηζπκνχζαλ, λα παξέρνπλ ηα ζηνηρεία πνπ 

δεηνχζε ην εξσηεκαηνιφγην. Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο έξεπλαο, νη εξεπλεηέο 

ελεκέξσλαλ ηνπο εηδηθνχο γηα ηελ πξφζεζε ηνπο λα αμηνπνηήζνπλ κε θάζε 

ζεκηηφ ηξφπν ηηο καγλεηνθσλεκέλεο ζπλεληεχμεηο, ελψ νη εηδηθνί ππέγξαθαλ 

φηη ζπκθσλνχζαλ ζηελ δεκνζηνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ζπλεληεχμεσλ.  

 

Με ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπλεληεχμεσλ, ην πεξηερφκελν απνκαγλεηνθσλείην 

άκεζα, ζε δηάζηεκα 24-48 σξψλ ψζηε λα κελ απέρεη απφ ηελ εκεξνκελία 

πνπ δφζεθε ε ζπλέληεπμε. Γηα ηελ απνκαγλεηνθψλεζε ν επηθεθαιήο 

εξεπλεηήο ζπλεξγαδφηαλ κε δχν βνεζνχο έξεπλαο. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο 

απνκαγλεηνθψλεζεο, ην ρεηξφγξαθν ειεγρφηαλ γηα ηελ αθξίβεηα ηνπ, ελψ ην 

πεξηερφκελν ηχγραλε αμηνιφγεζεο σο πξνο ην θαηά πφζν πξνζζέηεη αμηφινγα 

λέα δεδνκέλα θαη εξσηήκαηα ψζηε λα ηεζνχλ ζηνπο επφκελνπο εηδηθνχο.  
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Σν εξσηεκαηνιφγην καο δηακνξθψζεθε κε βάζε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

πνπ ζέζακε. Τπνδηαηξέζεθε θαηά βάζε ζε θαηεγνξίεο ζεκάησλ ελψ θαηά ηελ 

πξαγκαηηθή αλάπηπμε ηνπ, δηακνξθψζεθε αθφκα κηα θαηεγνξία ζεκάησλ. 

 

Με βάζε ηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο, ε ηαμηλφκεζε ησλ εξσηήζεσλ θαη 

απαληήζεσλ αθνξνχζε ηηο πην θάησ θαηεγνξίεο: 

 

 

 

 
Καηεγνξία 1: Δθηίκεζε γηα ην λέν Ννκνζεηηθό Πιαίζην θαη ηεο Ηθαλόηεηαο 
Δθαξκνγήο ηνπ 
 

 
Καηεγνξία 2: Δξγαιεία γηα ηελ επηηέιεζε ηνπ ζθνπνύ ησλ Αλεμάξηεησλ 
Αξρώλ γηα ηηο Γεκόζηεο πκβάζεηο 
 

 
Καηεγνξία 3: Πξνβιήκαηα θαη Δκπόδηα ζηηο Γεκόζηεο πκβάζεηο 
 

 
Καηεγνξία 4: ύγθξνπζε πκθεξόλησλ 
 

 
Καηεγνξία 5: Δπί ηνπ Δδάθνπο ιύζεηο Πξνβιεκάησλ 
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Μέξνο Α : Ο ξόινο ησλ Αλεμάξηεησλ Τπεξεζηώλ ζηηο Γεκόζηεο 

πκβάζεηο 

Α. Η. Γεληθό Λνγηζηήξην (ΓΛ) 

 

Σν Γεληθφ Λνγηζηήξην είλαη νξηζκέλν απφ ηελ λνκνζεζία σο ε αξκφδηα αξρή 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. ηελ απνζηνιή ηεο Τπεξεζίαο απηήο, ζηελ νπνία 

ιεηηνπξγεί ε Γηεχζπλζε Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, πεξηιακβάλνληαη ε 

παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ Κνηλνηηθψλ Οδεγηψλ θαη ηεο Κππξηαθήο 

Ννκνζεζίαο, ν έιεγρνο ηεο  ζπκκφξθσζεο απφ ηηο Αλαζέηνπζεο Αξρέο, κε ηε 

δηελέξγεηα ειέγρσλ κε γλψκνλα ηε δηαζθάιηζε ησλ βαζηθψλ αξρψλ ηεο 

δηαθάλεηαο θαη ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο πνπ δηέπνπλ ηηο Γεκφζηεο πκβάζεηο. Σν 

Γεληθφ Λνγηζηήξην θαη εηδηθά ε Γηεχζπλζε δηαζέηνπλ ζεηξά εξγαιείσλ πνπ 

κεηαθξάδνπλ ζε πξάμε ηηο εμνπζίεο κε θπξηφηεξε ηελ έθδνζε εγθπθιίσλ σο 

αξκφδηα αξρή δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαζνξίδνληαο δεζκεπηηθή πνιηηηθή ζηηο 

Αλαζέηνπζεο Αξρέο. Σα πξφηππα έγγξαθα πνπ εθδίδνληαη απφ ην ΓΛ 

αθνινπζνχληαη απφ ηηο Αλαζέηνπζεο Αξρέο έηζη ζηελ ζεσξεία δηαζθαιίδεηαη 

νκνηνκνξθία ζηηο πξνζθνξέο ελψ δηεπθνιχλνληαη νη νηθνλνκηθνί θνξείο λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε δηαγσληζκνχο αθνχ «θαηαιαβαίλνπλ ηη βιέπνπλ, πεξηκέλνπλ 

ην έληππν  ησλ εγγξάθσλ, μέξνπλ ηη λα ςάμνπλ, μέξνπλ ηη λα δνπλ θαη απηφ 

γίλεηαη θαηνξζσηφ κε ηελ εμνπζία πνπ έρνπκε λα βγάδνπκε εγθχθιηνπο θαη λα 

θαζνξίδνπκε πνιηηηθή» 3 .Σν ΓΛ επίζεο, έρεη ην δηθαίσκα παξνπζίαο ζε 

ζπλεδξίεο νξγάλσλ πνπ απνθαζίδνπλ γηα ζέκαηα ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, 

φπσο ζε επηηξνπέο αμηνινγήζεηο, ζπκβνχιηα πξνζθνξψλ θ.α.  

 

ην ΓΛ θνηλνπνηνχληαη φια ηα έγγξαθα ησλ δηαγσληζκψλ πνπ 

πξνθεξχζζνληαη απφ φιεο ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο. Δπίζεο ην ΓΛ δηαζέηεη ηνλ 

ξφιν ηεο έγθξηζεο ησλ εγγξάθσλ γηα ηα ρξεκαηνδνηνχκελα έξγα απφ ηελ 

Δπξσπατθή επηηξνπή άξα ειέγρεη φια ηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα έξγα θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηεο πξνθήξπμεο θαη δεκηνπξγίαο ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπο. 

Δπηπξφζζεηα, ζηελ εξγαιεηνζήθε ηνπ δηαζέηεη εμνπζίεο πνπ πεγάδνπλ απφ 

απνθάζεηο ηνπ ππνπξγηθνχ ζπκβνπιίνπ ή πξνηείλεη ζέκαηα πνιηηηθήο πνπ 

απνθαζίδνληαη απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην θαη ηα νπνία είλαη δεζκεπηηθά 

γηα ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο. 

Α. ΗΗ. Διεγθηηθή Τπεξεζία 

 

Σν ζχληαγκα θαη ν λφκνο πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγηά ηεο Διεγθηηθήο Τπεξεζίαο, 

νπζηαζηηθά ελαπνζέηνπλ ζηνλ Γεληθφ Διεγθηή θαη ηελ ππεξεζία ηνπ ηελ 

επζχλε ειέγρνπ θάζε δαπάλεο ηεο Γεκνθξαηίαο θαη θάζε είζπξαμεο φηαλ 

αλαθεξφκαζηε ζε δεκφζηεο ζπκβάζεηο. Κπξίσο, κηιάκε γηα δαπάλεο ηεο 

δεκνθξαηίαο, πιεξσκέο, αγνξά πξνκεζεηψλ, θαηαζθεπή έξγσλ, αγνξά 

                                                           
3
Φίιηππνο Καηξάλεο, Δπηθεθαιήο Γηεχζπλζεο Γεκφζησλ πκβάζεσλ ηνπ Γεληθνχ 

Λνγηζηεξίνπ ζε ζπλέληεπμε ηνπ ζηελ Δξεπλεηηθή Οκάδα. 
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ππεξεζηψλ, «άξα ε έλλνηα ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ είλαη απφ ηα πιένλ 

βαζηθά κέξε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ γεληθνχ ειεγθηή θαη ηεο ειεγθηηθήο 

ππεξεζίαο, γηαηί αθξηβψο νη δεκφζηεο ζπκβάζεηο είλαη ην κέζν, είλαη ην φρεκα 

κέζσ ησλ νπνίσλ ε δεκνθξαηία πξαγκαηνπνηεί ηηο δαπάλεο»4. Ζ βαξχηεηα 

ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ γηα ηελ Διεγθηηθή Τπεξεζία είλαη κεγάιε: « 

δίλνπκε πνιχ απμεκέλν ξφιν, πνιχ κεγάιε ζεκαζία ζην ζέκα ησλ δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ θαη εηδηθά επεηδή είλαη έλα θνκκάηη ην νπνίν είλαη κεγάιν θαη είλαη 

απφ ηα θνκκάηηα ηα νπνία είλαη πςεινχ θηλδχλνπ γηα ζέκαηα δηαθζνξάο ζε 

αληίζεζε αο πνχκε κε ην ζέκα ηνπ κηζζνχ»5.Γηα ηελ Διεγθηηθή Τπεξεζία, ηα 

κεγάια δεηήκαηα αθνξνχλ ζηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο θαη ηνλ έιεγρν ηνπο. Σν 

έλα κέξνο αθνξά ζηελ  νξζφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο 

πνπ εθαξκφδεηαη γηα ηελ αλάζεζε κηαο δεκφζηαο ζχκβαζεο γηα παξάδεηγκα 

φηη ε δηαδηθαζία φλησο πξαγκαηνπνηείηαη  κε δηαθαλή ηξφπν, ζα εμαζθαιηζζεί 

ε θαιχηεξε ηηκή ππφ ηνπο φξνπο πνπ έρνπλ πξνθαζνξηζηεί θηι. Σν δεχηεξν 

είλαη έλα επξχ θεθάιαην θαη ίζσο  πην πςεινχ θηλδχλνπ ζε ζέκαηα δηαθζνξάο.  

 

Αθνξά ζηε δηαρείξηζε κηαο ζχκβαζεο πνπ έρεη ππνγξαθεί θαη πεξηιακβάλεη 

ηηο πηζαλέο απαηηήζεηο πνπ ππνβάιινπλ νη εξγνιάβνη θαηά ηελ εθηέιεζε ελφο 

έξγνπ, ηηο απαηηήζεηο πνπ ππνβάιιεη θάπνηνο άιινο αλάδνρνο «ην λα ειέγμεηο 

φηη απηφ πνπ ζα ζνπ πξνκεζεχζεη έλαο πξνκεζεπηήο ζνπ είλαη ζχκθσλα κε 

ηνπο φξνπο πνπ έρεηο πξνθαζνξίζεη γηαηί αιιηψο κπνξεί λα ηνπ έρεηο θάλεη έλα 

ραηίξη θαη λα δερηείο λα πάξεηο θάηη ππνδεέζηεξν θαη λα ζνπ έρεη δψζεη 

θαθειάθη γηα λα θιείζεηο ηα κάηηα θαη λα παξαιάβεηο θάηη άιιν». Δίλαη ν 

ζπληαγκαηηθά αλαγθαίνο νηθνλνκηθφο έιεγρνο ηνπ θεληξηθνχ θξάηνπο θαη φισλ 

ησλ ππφ ηελ ππεξεζία ειεγρφκελσλ νξγαληζκψλ πνπ είλαη δεθάδεο. Απηφο ν 

έιεγρνο γίλεηαη, εηδηθά ν νηθνλνκηθφο πνπ είλαη αληίζηνηρε εξγαζία ελφο ηδηψηε 

ειεγθηή γηα κηα ηδησηηθή εηαηξία, απηφο ν έιεγρνο γίλεηαη αλαγθαζηηθά.  

 

Ζ Διεγθηηθή Τπεξεζία εθδίδεη γλψκε ειεγθηή, «θαίλεηαη ε ππνγξαθή καο φηη 

ζα γίλεη απηφο ν έιεγρνο, ή αλ ην έρνπκε αλαζέζεη ζε ηδηψηε απφ ηνλ ηδηψηε, 

δελ ζα γίλεη απηφο ν έιεγρνο αλάινγα κε ην αλ έρνπκε θαηαγγειία ή φρη». ην 

φξακα απηνχ ηνπ ιεγφκελνπ νηθνλνκηθνχ έιεγρνπ ππάξρεη έλαο άιινο 

ππιψλαο ειέγρσλ ν νπνίνο ζχκθσλα κε ηηο πξαθηηθέο πνπ ππνβάιινπλ ηα 

δηεζλή πξφηππα ειέγρσλ φισλ ησλ παγθφζκησλ ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ, είλαη 

ν ιεγφκελνο δηαρεηξηζηηθφο έιεγρνο. Απηφο ν δηαρεηξηζηηθφο έιεγρνο 

νπζηαζηηθά είλαη απηφ πνπ νλνκάδεηαη ζηα αγγιηθά ηα “three Es”, Economic-

Efficient - Effective, δειαδή λα είλαη νηθνλνκηθφ, απνηειεζκαηηθφ θαη 

απνδνηηθφ. Απηφο ν έιεγρνο δελ πξνθαζνξίδεηαη θάπνπ. Τπάξρεη κεγάιν 

πεξηζψξην επειημίαο ζηελ Διεγθηηθή Τπεξεζία σο πξνο ην ηη ζα απνθαζίζεη. 

ηα πιαίζηα ηέηνησλ ειέγρσλ, νη νπνίνη νχησο ή άιισο γίλνληαη 

απηεπάγγειηα, ηπρψλ θαηαγγειίεο νη νπνίεο ππνβάιινληαη είλαη 

                                                           
4
Οδπζζέαο Μηραειίδεο, Γεληθφο Διεγθηήο ζε ζπλέληεπμε κε ηελ Δξεπλεηηθή Οκάδα 

5
Ο.π 
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ππνβνεζεηηθέο σο πξνο ην λα θαζνδεγήζνπλ ζε θάηη πνπ ελδερνκέλσο λα 

κελ ήηαλ ζε ζέζε ε Τπεξεζία ζε ζέζε λα εληνπίζεη απφ κφλε ηεο, είηε αθφκε 

θαη λα μεθηλήζεη θάπνην έιεγρν πνπ θαλνληθά «κπνξνχζακε λα είρακε πεη φηη 

δελ ζα αζρνιεζνχκε θέηνο κε απηφ ην ζέκα ζα ην θάλνπκε ηνπ ρξφλνπ θαη λα 

επηζπεχζνπκε θάπνην έιεγρν  ζηε βάζε  θάπνηαο θαηαγγειίαο». ίγνπξα 

φκσο είλαη κηθξφ ην κέξνο ησλ ειέγρσλ ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηεμάγεη ζηε βάζε 

θαηαγγειίαο απφ ηξίηνπο. 

Α. ΗΗΗ. Αλαζεσξεηηθή Αξρή Πξνζθνξώλ 

 

ηφρνο ηεο Αλαζεσξεηηθήο Αξρήο Πξνζθνξψλ ε νπνία ηδξχζεθε θαηά ηελ 

ελαξκφληζε κε ην θνηλνηηθφ θεληεκέλν, είλαη ν έιεγρνο νπζηαζηηθά ησλ 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πνπ ζπλάπηνληαη είηε κεηαμχ ηνπ θξάηνπο θαη 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ είηε κεηαμχ ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ είηε ελψζεσλ 

πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ δεκφζηνπο νξγαληζκνχο κε δεκνηηθέο αξρέο φπσο 

είλαη νη δήκνη θαη απνβιέπεη νπζηαζηηθά ζην λα γίλνληαη φιεο νη δεκφζηεο 

ζπκβάζεηο κε ζσζηή δηαρείξηζε ηνπ δεκνζίνπ ρξήκαηνο θαη θαηά ηξφπν 

λφκηκν. Ννείηαη φηη δελ ειέγρνληαη φιεο νη δεκφζηεο ζπκβάζεηο αιιά 

ππάξρνπλ ηα θαηψηαηα φξηα ηα νπνία εθθεχγνπλ απφ ηνλ έιεγρν ηεο 

Αλαζεσξεηηθήο Αξρήο Πξνζθνξψλ φκσο γηα ζπγθεθξηκέλεο ζπκβάζεηο 

ειέγρεηαη ε λνκηκφηεηα ηνπο θαη απηφο είλαη θαη ν θπξηφηεξνο ζηφρνο πνπ έρεη 

ε Αξρή λα επηηειέζεη.  

 

Δξγαιεία θαη κέζα πνπ έρεη ζηε δηάζεζε ηεο ε ΑΑΠ είλαη ε εμέηαζε θαη 

απφθαζε κεηά απφ πξνζθπγή πξάμεσλ ή απνθάζεσλ ησλ Αλαζεηνπζψλ 

Αξρψλ ή ησλ θνξέσλ πνπ πξνεγνχληαη ηεο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. Ζ ΑΑΠ 

κπνξεί λα απνθαζίζεη ηε ιήςε πξνζσξηλψλ κέηξσλ γηα λα επαλνξζσζεί ε 

εηθαδφκελε παξάβαζε ηνπ ηζρχνληνο δηθαίνπ ή λα απνηξαπεί ε πεξαηηέξσ 

δεκία ησλ ζηγνκέλσλ ζπκθεξφλησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κέηξσλ πνπ 

αλαζηέιινπλ ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ή ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ή ηελ 

εθηέιεζε νπνηαζδήπνηε απφθαζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ 

αλαζέηνληνο θνξέα, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. 

 

Έρεη αθφκα ηελ εμνπζία λα θεξχζζεη αλελεξγέο ηηο παξάλνκα ζπλαθζείζεο 

ζπκβάζεηο, ελψ ζηνλ εθηειεζηηθφ ηεο βξαρίνλα δηαζέηεη ηελ δπλαηφηεηα 

θπξψζεσλ. 
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Μέξνο Β : Αλάιπζε 

Β. Καηεγνξία 1: Δθηίκεζε γηα ην λέν Ννκνζεηηθό Πιαίζην θαη ηεο 

Ηθαλόηεηαο Δθαξκνγήο ηνπ 

 

πλνιηθά νη εηδηθνί απνηηκνχλ ζεηηθά ην λέν ζεζκηθφ πιαίζην. πληζηά κηα 

πξννδεπηηθή εμέιημε ε εθαξκνγή ηεο νπνίαο απνηειεί πξφθιεζε γηα ηηο 

ζρεηηθέο ηνπηθέο ππεξεζίεο. Πην ζπγθεθξηκέλα ν θ. Μηραειίδεο ζπλνςίδεη  φηη 

ε λέα λνκνζεζία «δελ είλαη έλα άικα δειαδή κηα επαλάζηαζε, είλαη όκσο έλα 

βήκα πξνο ηα εκπξόο». Ο ζρεηηθφο ελαξκνληζηηθφο λφκνο, ιέεη, είλαη 

«νπζηαζηηθά αληηγξαθή». Θεσξεί φηη ππάξρεη πιήξεο ζπκκφξθσζε ηεο 

Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο κε απηά πνπ απνξξένπλ απφ ηελ Δπξσπατθή νδεγία 

θαη απηή εμάιινπ ήηαλ θαη ππνρξέσζε, δελ κπνξνχζακε δηαθνξεηηθά». 

Δπηπξφζζεηα, ν Γ.Δ. εληνπίδεη κηα ζεηηθή πνηνηηθά πξνζζήθε ζηνλ 

ελαξκνληζηηθφ λφκν αθνχ αμηνπνηείηαη ν ρεηξηζκφο ησλ ζπκβάζεσλ θάησ απφ 

ηα φξηα, κε ηνλ λφκν, φπσο ζεκεηψλεη  «λα θαηαγξάθεη ζρεηηθά απζηεξέο 

δηαδηθαζίεο θαη γηα θάησ ησλ νξίσλ πεξηπηψζεηο κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο 

ζπλνπηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ ην φξην ήηαλ πξψηα 50.000 επξψ, ηψξα έρεη 

γίλεη 85.000 επξψ πνπ θαη εθεί απαηηείηαη θάπνηνπ είδνπο δηαδηθαζία ε νπνία 

ραιαξψλεη φζν πην κηθξφ γίλεηαη ην πνζφ». 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη εηδηθνί ζπκθσλνχλ πσο ην Δπξσπατθφ λνκνζεηηθφ 

πιαίζην πνπ πηνζεηήζεθε θαη νη θαλνληζκνί νη νπνίνη ππάξρνπλ είλαη αξθεηά 

ηθαλνπνηεηηθνί. Ο Γ.Δ. αλαθέξεη παξάιιεια πσο «ην Γεληθφ Λνγηζηήξην έρεη 

επίζεο εηζαγάγεη εδψ θαη θάπνηα ρξφληα ην ζχζηεκα ειεθηξνληθήο ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ πνπ ζεσξείηαη κάιηζηα πνιχ επηηπρεκέλν ζε παλεπξσπατθφ 

επίπεδν». Λεπηνκεξή αλαθνξά ζην λέν λνκνζεηηθφ πιαίζην θάλεη ν Πξφεδξνο 

ηνπ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ Ακκνρψζηνπ(ΠΓΑ) θαη θαηαιήγεη πσο 

«επηβάιιεηαη λα έρνπκε έλα αλαιπηηθφ θαη ηζρπξφ λνκνζέηεκα».  

 

Δίλαη νξζφηεξν λα ζεκεηψζνπκε φηη φπσο ηνλίδεη ν ΠΓΑ  «θάζε λνκνζέηεκα 

ρξεηάδεηαη έλα ρξνληθφ πεξηζψξην γηα λα κπνξέζεη λα απνηειέζεη ηελ βάζε, 

ρξεηάδεηαη ρξφλνο γηα λα γίλνπλ νη δηαδηθαζίεο κε βάζε ηελ λνκνζεζία απηή 

θαη κφλν ηφηε ζα δνχκε θαηά πφζν ππάξρνπλ θελά, ππάξρνπλ ηξσηά ηα νπνία 

ζα ηα αμηνινγήζνπκε γηα λα δνχκε αλ ζα ηξνπνπνηήζνπκε ή αλ ζα 

εληζρχζνπκε». Σηελ παξνύζα ηνπ κνξθή όκσο απνηειεί έλα ηζρπξό 

λνκνζέηεκα πνπ επηηξέπεη ζηηο αξρέο λα δνπιέςνπλ. 

 

Απφ ηελ έξεπλα καο πξνέθπςε ην επηκέξνπο εξψηεκα γηα ηελ ζθνπηκφηεηα 

θαη αλαγθαηόηεηα ηνπ νξηζκνύ ελόο θαηώηαηνπ εζληθνύ νξίνπ, θάησ από ην 

νπνίν νη δεκόζηεο ζπκβάζεηο δελ ειέγρνληαη. Οη απαληήζεηο πνπ ιάβακε απφ 

ηνπο εηδηθνχο καο πνηθίινπλ αιιά ζπκθσλνχλ ζηελ νπζία ηνπο. Ο πξφεδξνο 

ηνπ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ Ακκνρψζηνπ (ΠΓΑ) θ. Μαπξνκκάηεο δηεξκελεχεη 

ηελ πξνζζήθε ειάρηζηνπ νξίνπ θάησ απφ ην νπνίν νη ζπκβάζεηο δελ 
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ειέγρνληαη σο κηα νξζνινγηθή ξεαιηζηηθή πξάμε πνπ απνζθνπεί από ηε κηα λα 

πεξηνξίζεη ηελ γξαθεηνθξαηία θαη από ηελ άιιε λα επηηξέςεη ηελ εύξπζκε 

δξαζηεξηόηεηα ηνπ επξύηεξνπ δεκόζηνπ ηνκέα. Οη νξγαληζκνί ηνπ επξχηεξνπ 

δεκνζίνπ έρνπλ θαζεκεξηλέο αλάγθεο, πξέπεη λα ελεξγνχλ άκεζα θαη λα 

δηαζέηνπλ έλα κεραληζκφ ν νπνίνο λα θέξλεη εηο πέξαο ηελ δηαδηθαζία.«Αλ γηα 

νπνηαδήπνηε ελέξγεηα ή αλάγθε πνπ είραλ απηνί νη νξγαληζκνί, ρξεηάδεηαη λα 

αθνινπζήζνπλ πηζηά ηνπο θαλφλεο θαη ηελ δηαδηθαζία πνπ πξνλνεί ζε ζρέζε 

κε ηελ πξνθήξπμε  θαη ζε ζρέζε κε ηελ θαηάξηηζε ηνπ δεκφζηνπ βίνπ ζα 

δεκηνπξγνύζακε κηα ππεξεζία έλα νξγαληζκό δπζθίλεην, λσρειηθό, αδύλακν 

λα αληεπεμέιζεη άκεζα ζηηο δηαδηθαζίεο θαη έλα νξγαληζκό ν νπνίνο ζα 

κπιόθαξε εύθνια θαη ζα έιεγε «όρη πεξηκέλσ λα αθνινπζήζσ θάπνηα 

δηαδηθαζία». Απηφ βέβαηα δελ κπνξεί λα δψζεη ηελ αθνξκή ή ην δηθαίσκα ηεο 

θαηάρξεζεο ή ηεο ππέξβαζεο ή ηεο παξάθακςεο ησλ δηαδηθαζηψλ. Όπνην 

θαηψηαην φξην θαη λα ηεζεί εάλ εθείλνη νη νπνίνη ζα ηνπο αλαηεζεί ε επζχλε λα 

ρεηξηζηνχλ απηά ηα ζέκαηα αλ ζέινπλ λα ην παξαθάκςνπλ, ζα ην 

παξαθάκςνπλ άξα πάκε ζην ζεκείν φπνπ λαη κελ λα κπεη ην θαηψηαην φξην 

αιιά ην θαηψηαην φξην ζα πξέπεη λα γίλεη ζηελ βάζε ησλ αλαγθψλ πνπ έρεη 

έλα θξάηνο-κέινο. 

 

Όζν αθνξά ζηελ ηθαλφηεηα εθαξκνγήο ηνπ λένπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ 

ππάξρεη πλεχκα αηζηνδνμίαο απφ ηνπο εηδηθνχο φηη ζα είλαη επηηπρήο. ε θάζε 

πεξίπησζε, φινη ζπκθσλνχλ πσο ε Κχπξνο δεζκεχεηαη λα ηεξεί ηνπο λφκνπο 

ηεο Κνηλφηεηαο. Ζ ΠΑΑΠ πξνζζέηεη πσο ην πιαίζην είλαη «αξθεηά 

ηθαλνπνηεηηθφ κπνξεί λα επηηχρεη εθείλα ηα νπνία επηδηψθεη δειαδή ην λα 

ζπλάπηνληαη νη δεκφζηεο ζπκβάζεηο θαηά ηξφπν πνπ λα εμππεξεηείηαη ην 

δεκφζην ζπκθέξνλ».  

 

Ο Γ.Δ. ζεσξεί πσο ην «λέν λνκνζεηηθφ πιαίζην είλαη αληηγξαθή ηεο 

Δπξσπατθήο νδεγίαο σο εθ ηνχηνπ εμππεξεηεί απηέο ηηο αξρέο. Δθείλν ζην 

νπνίν ζα θξηζεί ε Κππξηαθή Γεκνθξαηία είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν, ζηε 

πξάμε ζα εξκελεπηεί απηφο ν λφκνο». 

 

Δπίζεο ε ΠΑΑΠ ζρεηηθά κε ηελ αλαγθαηφηεηα γηα αιιαγέο επηζεκάλεη πσο κηα 

ηξνπνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο ηεο αλαζεσξεηηθήο αξρήο ηεο 104/10 είλαη 

αλαγθαία γηα λα θαιπθζεί έλα θελφ πνπ δεκηνπξγείηαη ζε αληίζεζε κε ηελ 

πξφλνηα ηεο λνκνζεζίαο πνπ έρεη ςεθηζηεί.  

 

Ο ΔΓΓ δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνλ εκπινπηηζκφ ησλ πξνλνηψλ κε ζηνηρεία 

πνπ επηδεηθλχνπλ φηη «νπζηαζηηθά ην λα αγνξάδεηο είλαη κηα απνζηνιή, έλα 

αληηθείκελν κειέηεο θαη εμεηδηθεπκέλεο πξνεηνηκαζίαο» ελλνψληαο ζαθψο φηη 

πξνυπνζέηεη επίπεδα επηζηεκνληθφηεηαο θαη ζθαηξηθήο έξεπλαο. Σπλδέεη ηηο 

λέεο πξόλνηεο θαη ηελ ηθαλόηεηα εθαξκνγήο ηνπ πιαηζίνπ κε ηελ 

«αλαγθαηόηεηα πξόζιεςεο  ιεηηνπξγώλ πνπ λα έρνπλ πξαθηηθή εκπεηξία θαη 

εμεηδίθεπζε ζηνλ ηνκέα ησλ δεκόζησλ ζπκβάζεσλ». 
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Ο ΠΓΑ, ηέινο, ηνλίδεη πσο «ζεκαληηθφ θαη ην θχξην κέιεκα ηεο λνκνζεζίαο 

είλαη λα κπνξέζεη λα θαζνξίζεη ηηο αξρέο πνπ ζα δηέπνπλ ηελ φιε δηαδηθαζία 

απφ ηελ αξρή ηεο κέρξη ην ηέινο ηεο» θαη θαηαιήγεη ζην ίδην ζπκπέξαζκα κε 

ηνπο ππφινηπνπο εηδηθνχο πσο εθείλν πνπ κέλεη πιένλ είλαη λα δνχκε πσο ζα 

εθαξκνζηνχλ φια απηά ζηελ πξάμε. 

 

Β. Η. Καηεγνξία 2: Δξγαιεία γηα ηελ επηηέιεζε ηνπ ζθνπνύ ησλ 

Αλεμάξηεησλ Αξρώλ γηα ηηο Γεκόζηεο πκβάζεηο 

 

Ο ΓΔ ηνλίδεη πσο ην ηζρπξφηεξν εξγαιείν ζηελ θαηνρή ηεο ππεξεζίαο ηνπ 

είλαη ε δεκνζηνπνίεζε («βαζηθφηεξνο ζχκκαρνο ησλ ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ 

είλαη νη πνιίηεο») θαη o δεχηεξνο είλαη ην θνηλνβνχιην. Δπηζεκάλεη πσο ε 

Διεγθηηθή Τπεξεζία κπνξεί λα πξνβεί κφλν ζε ζπζηάζεηο θαη πσο ην έξγν 

ηεο ηειεηψλεη φηαλ ελεκεξσζνχλ νη πνιίηεο.  Ζ ΠΑΑΠ θαη ν ΠΓΑ δίλνπλ 

ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζην Νφκν σο εξγαιείν πνπ αλ εθαξκνζηεί νξζά κπνξεί λα 

απνλέκεη ίζε δηθαηνζχλε κε δηαθαλή θαη αλαιπηηθφ ηξφπν.  

 

Δπίζεο ε ΠΑΑΠ πξνζζέηεη πσο κέζσ ηεο λέαο λνκνζεζίαο ε «αξκφδηα αξρή 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ζα έρεη δπλαηφηεηα λα παξαπέκπεη ππνζέζεηο ζηελ 

αλαζεσξεηηθή αξρή πξνζθνξψλ φηαλ δηαπηζηψλνληαη παξαβηάζεηο». Χο 

απνηέιεζκα, αλ ε αξκφδηα αξρή θξίλεη φηη απηή ε δηαδηθαζία είλαη 

θαηαρξεζηηθή ή φηη ε ζρεηηθή δηαδηθαζία δελ είλαη επηηξεπηή αιιά ε 

αλαζέηνπζα αξρή αξλείηαη λα αθνχζεη ηελ αξκφδηα αξρή ηφηε ζα έρεη ην 

δηθαίσκα λα παξαπέκςεη ην δήηεκα ζηελ αλαζεσξεηηθή αξρή πξνζθνξψλ γηα 

έθδνζε απφθαζεο πνπ ζα είλαη δεζκεπηηθή γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή. 

 

Ο ΔΓΓ ηαμηλνκεί ηα εξγαιεία κε βάζε ηηο πεγέο ηνπο σο αθνινχζσο: 

λνκνζεζία θαη θαλνληζκνί, απνθάζεηο ηνπ ππνπξγηθνχ ζπκβνπιίνπ ή ζέκαηα 

πνιηηηθήο, ην ζχζηεκα ηνπ eProcurement 6 ζην νπνίν είλαη ππνρξεσηηθή ε 

δεκνζίεπζε φισλ ησλ δηαγσληζκψλ θαη ησλ εγγξάθσλ ησλ δηαγσληζκψλ. 

Σέινο, είλαη θαη ην Γεληθφ Λνγηζηήξην πνπ εθδίδεη εγθχθιηνπο. Μέζσ απηψλ 

ζεσξεί φηη ε ζεζκηθή ζρέζε θαη ε  δπλαηφηεηα ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηεο 

Γεκνθξαηίαο λα επεκβαίλεη ζηηο Αλαζέηνπζεο Αξρέο είλαη απηφ πνπ «θξαηά ηηο 

δεκφζηεο ζπκβάζεηο ζε κηα αξθεηά θαιή θάζε φζνλ αθνξά ζηελ δηαρείξηζε 

ησλ δηαδηθαζηψλ».  

 

                                                           
6
Σν ζχζηεκα ειεθηξνληθψλ ζπκβάζεσλ έρεη ζπκβάιεη ψζηε λα ζεσξείηαη ε Κχπξνο ζηα πην 

αλαπηπγκέλε θξάηε ηεο ΔΔ, ζηνλ ηνκέα απηφ (βιέπε  
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/how/improving-investment/public-
procurement/study/country_profile/cy.pdf )  . Ζ πιαηθφξκα πνπ δηαηίζεηαη απφ ην ζχζηεκα 
θαιχπηεη νιφθιεξν ηνλ θχθιν ησλ ζπκβάζεσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ηεο ειεθηξνληθήο 
εηδνπνίεζεο, ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο, ηεο ειεθηξνληθήο αμηνιφγεζεο θαη ηεο ειεθηξνληθήο 
ππνβνιήο. 
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Καηά ηελ άπνςε ηνπ Δπηθεθαιήο ηνπ ηνκέα Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Γ.Λ. 

«εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαζηζηνχλ ηελ Κχπξν πάξα πνιχ 

πξνρσξεκέλε ζηνλ ηνκέα ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη πσο ε νξγάλσζε 

πνπ έρνπκε θαη ην ζχζηεκα πνπ έρνπκε είλαη αξθεηά θάιν γηα λα κπνξεί λα 

δηδάζθεηαη θάπνηνο εξρφκελνο εδψ». 

 

Δξγαιεία γηα ηνλ Έιεγρν ησλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ από ηηο 

Αλεμάξηεηεο Αξρέο 

 

 
Διεγθηηθή Τπεξεζία: πζηάζεηο, Γεκνζηνπνίεζε θαη Κνηλνβνύιην 
 

 
Αλαζεσξεηηθή Αξρή Πξνζθνξώλ: Νόκνο 
 

 
Γηεύζπλζε Γεκνζίσλ πκβάζεσλ: Ννκνζεζία θαη Καλνληζκνί, 
Απνθάζεηο ηνπ ππνπξγηθνύ ζπκβνπιίνπ ή ζέκαηα πνιηηηθήο, ην 
ύζηεκα ηνπ eProcurement, Δγθύθιηνη 
 

 

Β. ΗΗ. Καηεγνξία 3: Πξνβιήκαηα θαη εκπόδηα ζηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

 

 
Οη εηδηθνί ζπκθσλνύλ πσο ην κεγαιύηεξν πξόβιεκα είλαη πσο δελ 
ππάξρεη εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό ζηηο Αλαζέηνπζεο Αξρέο, ελώ ην 
ππάξρνλ πξνζσπηθό δελ έρεη ηηο θαηάιιειεο γλώζεηο γηα λα κπνξεί λα 
αληεπεμέιζεη ζηα θαζήθνληα ηνπ. Όζν αθνξά ζην πξνζσπηθό ησλ 
Αλεμαξηήησλ Αξρώλ, ζηηο πεξηπηώζεηο ηεο Γηεύζπλζεο Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ, θαηά πξώην θαη ηεο Διεγθηηθήο Τπεξεζίαο θαηά δεύηεξν, 
ζεκαληηθό εκπόδην απνηειεί ε έιιεηςε ηθαλνύ αξηζκνύ πξνζσπηθνύ γηα 
λα αζθήζεη θαζνδεγεηηθό έιεγρν. Δπηπιένλ, δηαπηζηώλεηαη κηα 
πθέξπνπζα θνπιηνύξα ζηνλ επξύηεξν, πέξαλ ηνπ θεληξηθνύ θξάηνπο 
ηνκέα, γηα απεπζείαο αλαζέζεηο θαη  ελίνηε θαηάρξεζεο εμνπζίαο. 
 

 

Καη‟ επέθηαζε, δηαπηζηψλεηαη φηη ζεκαληηθά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηα πςειά 

πνζνζηά ησλ ζπκβάζεσλ πνπ αλαηίζεληαη απεπζείαο ή πνπ κφλν έλαο 

πξνζθνξνδφηεο εθδειψλεη ελδηαθέξνλ (θαη επηδξνχλ πηζαλψο ηνλ 

αληαγσληζκφ, ηε δηαθάλεηα θαη ηηο θαιέο πξαθηηθέο), κπνξεί λα ζπλδένληαη κε 

ηηο δνκηθέο αδπλακίεο αιιά θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ έρνπλ πξναλαθεξζεί θαη 

ζα αλαιπζνχλ πην θάησ.  

 

Δπηδηψμακε λα κειεηήζνπκε πηζαλέο εμεγήζεηο ζην θαηλφκελν ιακβάλνληαο 

ππφςε ζηνηρεία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηνλ Πίλαθα 
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Απνηειεζκάησλ ηεο Δληαίαο Αγνξάο αλά θξάηνο κέινο(Κχπξνο). Σα πην θάησ 

δεδνκέλα ηα ππνβάιακε ζηελ θξίζε ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ.  

 

 

 
Πην ζπγθεθξηκέλα ε απόδνζε ηεο Κύπξνπ ζηνλ ηνκέα δεκνζίσλ 
ζπκβάζεσλ θξίζεθε από ηελ Τπεξεζία Δζσηεξηθήο Αγνξάο θαη ηα 
θξηηήξηα ηνπ Πίλαθα σο κε ηθαλνπνηεηηθή γηα ην 2015 (κε βάζε ηα 
ζηνηρεία πνπ ππήξραλ ηόηε), ελώ κε βάζε ηα πην πξόζθαηα ζηνηρεία 
ηεο ίδηαο ππεξεζία (2016), εμαθνινπζεί ε Κύπξνο λα θξίλεηαη σο ρώξα 
κε κε ηθαλνπνηεηηθή απόδνζε ζε ζεηξά δεηθηώλ πνπ κεηξνύλ πνηνηηθά 
ηελ πνιηηηθή θάζε θξάηνπο σο πξνο ην αλ ζπληζηά θαιέο πξαθηηθέο θαη 
θαηά δεύηεξνλ αμηνινγεί πξόζθαηα δεδνκέλα από θάζε ρώξα ζην 
ζρεηηθό πεδίν. 
 

 

Όζν αθνξά ζην 2015 θαη ζηνλ δείθηε  «No Calls For Bids», ν νπνίνο κεηξά ην 

πνζνζηφ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο ζπκβάζεσλ κε κηα εηαηξεία, ρσξίο λα 

γίλεηαη ε νπνηαδήπνηε πξφζθιεζε ππνβνιήο άιισλ πξνζθνξψλ αγγίδεη ην 

24% (ςειφηεξν ηεο Δπξσπατθήο  Έλσζεο ην 2015). Δπηπξφζζεηα, 

δηαπηζηψλεηαη απμεηηθή ηάζε ζηηο πεξηπηψζεηο δεκφζησλ ζπκβάζεσλ “No 

Bidder” κε έλα κφλν πξνζθνξνδφηε (40% ησλ πεξηπηψζεσλ θαηά ην 2015 

ελψ ην 2011 ήηαλ 22%). 

 

Σα αληίζηνηρα απνηειέζκαηα γηα ην 2016 εμαθνινπζνχλ λα είλαη αξλεηηθά, 

αθνχ ζηηο θαηεγνξίεο «έλαο πξνζθνξνδφηεο» θαη «ρσξίο πξνζθνξά», νη 

επηδφζεηο ζπλερίδνπλ λα είλαη κε ηθαλνπνηεηηθέο ( 38% θαη 38% αληίζηνηρα). 

 

Δάλ ζπλππνινγίζνπκε φηη νη δχν απηνί δείθηεο καδί κε ηνλ δείθηε «πρλφηεηαο 

Γεκνζηνπνίεζεο» (Publication Rate) αμηνινγνχληαη ζηνλ Πίλαθα σο έρνληεο 

ηξηπιή βαξχηεηα ηφηε ε ζέζε ηεο Κχπξνπ εδξαηψλεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ 

ρσξψλ κε κε ηθαλνπνηεηηθή απφδνζε ζηνλ ηνκέα ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

Αλ θαη ηα ζηνηρεία κε βάζε ησλ νπνίσλ πξαγκαηνπνηείηαη ε αμηνιφγεζε θαη ε 

θαηάηαμε ζε θάζε θαηεγνξία είλαη ελδεηθηηθά θαη παξέρνπλ κηα απινπνηεκέλε 

εηθφλα, δελ πξέπεη λα ππνηηκείηαη ην γεγνλφο φηη ππνγξακκίδνπλ ζεκαληηθέο 

πηπρέο ησλ δεκφζησλ ζπκβάζεσλ.   
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Σν κεγαιχηεξν πξφβιεκα πνπ εληνπίδεη ν Γεληθφο Διεγθηήο αθνξά θπξίσο 

ζηηο Αλαζέηνπζεο Αξρέο, εθηφο ηνπ θεληξηθνχ θξάηνπο, δειαδή ηηο αξρέο 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, δήκνπο-θνηλφηεηεο, ζπκβνχιηα απνρεηεχζεσλ, 

ζπκβνχιηα πδαηνπξνκήζεηαο, παλεπηζηήκηα, εκηθξαηηθνχο νξγαληζκνχο7. ε 

απηνχο φινπο ηνπο νξγαληζκνχο, φπσο ππνγξακκίδεη ν Γ.Δ. «λαη, ππάξρεη 

αξθεηά ζνβαξφ πξφβιεκα θαη κε ηηο ιεγφκελεο απεπζείαο αλαζέζεηο, ρσξίο 

λα γίλεη πξφζθιεζε ππνβνιήο άιισλ πξνζθνξψλ ή κε ηνλ έλα κφλν 

πξνζθνξνδφηε θαη πάξα πνιιέο θνξέο ππάξρεη θαηάρξεζε ηεο λνκνζεζίαο». 

 

Πξφζζεηα, ππνγξακκίδεη φηη δελ γίλεηαη δηαβνχιεπζε ηεο Τπεξεζίαο κε ηηο 

δηάθνξεο Αλαζέηνπζεο Αξρέο πξηλ λα πξνθεξχμνπλ θάπνην δηαγσληζκφ γηαηί 

δελ είλαη πξαθηηθφ απηφ ην πξάγκα. Απιψο θνηλνπνηνχληαη ζηελ ππεξεζία ηα 

έγγξαθα ελψ ν έιεγρνο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη είλαη δεηγκαηνιεπηηθφο γηαηί 

                                                           
7
Ζ Κχπξνο εθαξκφδεη έλα ζρεηηθά απνθεληξσκέλν ζχζηεκα δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ κε 

απνηέιεζκα νη Αλαζέηνπζεο Αξρέο ζε θεληξηθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν λα πξνζεγγίδνπλ ηηο 700, 
ε πιεηνςεθία ησλ νπνίσλ είλαη ηνπηθέο αξρέο (406). Βιέπε Public procurement – Study on 
administrative capacity in the EU-Cyprus Country Profile ζην 
 Directorate General for Regional and Urban Policy (2016) “Stock-taking of administrative 
capacity, systems and practices across the EU to ensure the compliance and quality of public 
procurement involving European Structural and Investment (ESI) Funds” 
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αθνξά ρηιηάδεο αηηήζεηο. Όπσο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά «ζίγνπξα δελ 

κπνξνχκε λα ηηο δνχκε φιεο». 

 

Ζ ΠΑΑΠ ππνγξάκκηζε ηελ «αλάγθε άιιεο ζηειέρσζεο, γηα λα κελ ππάξρνπλ 

θαζπζηεξήζεηο ζηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο γηα λα εμππεξεηείηαη ην δεκφζην» θαη 

πσο ηελ παξνχζα δελ ππάξρνπλ επαγγεικαηίεο γηα λα ρεηξίδνληαη ηα ζέκαηα.   

 

Αιιά κε πνην ηξφπν πηνζεηείηαη ε πξνζέγγηζε ηεο παξαηππίαο ζηηο δεκφζηεο 

πξνζθνξέο θαη ζπκβάζεηο; Καηά πφζν κπνξεί λα εμεγεζεί ε κε ηθαλνπνηεηηθή 

αμηνιφγεζε ηεο Κχπξνπ ζηνλ Πίλαθα Δζσηεξηθήο Αγνξάο φζν αθνξά ζηηο 

Γεκφζηεο πκβάζεηο αλαιχνληαο κεζφδνπο πνπ αθνινπζνχληαη; 

Οη κέζνδνη πνπ ππνγείσο εθαξκφδνληαη πνηθίινπλ: Πξφθεηηαη γηα ηε 

ζπκπεξίιεςε ζε έλα δηαγσληζκφ, θσηνγξαθηθψλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ 

πνπ κεηαηξέπνπλ ην εγρείξεκα ζε δήζελ αλνηθηφ δηαγσληζκφ. Απηνί νη φξνη 

επλννχλ κφλν έλα νξγαληζκφ θαη είηε θαλείο άιινο δελ ζα ελδηαθεξζεί είηε αλ 

νη ελδηαθεξφκελνη είλαη πεξηζζφηεξνη δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα ηνπο πιεξνχλ 

θαη έηζη ε Αλαζέηνπζα Αξρή ηνπο απνξξίπηεη. Δμίζνπ ζνβαξή είλαη ε 

πεξίπησζε ηνπ ηζρπξηζκνχ φηη επηηξέπεηαη λνκηθά ε απεπζείαο αλάζεζε κηαο 

πξνζθνξάο ζε κία εηαηξεία. Δπηπιένλ, κηα άιιε πην πεξίπινθε ίζσο κέζνδνο 

είλαη ε θαηάηκεζε ησλ πξνζθνξψλ. Γηα παξάδεηγκα, επεηδή ε λνκνζεζία 

επηηξέπεη ηελ απεπζείαο αλάζεζε κέρξη €2.000, αλ θαη πξέπεη λα ηεξνχληαη 

ζηνηρεησδψο νη δηαδηθαζίεο, ε Αξρή πξνβαίλεη ζε απεπζείαο αγνξά απφ κηα 

επηρείξεζε. Αληί λα γίλεη εηήζηνο πξνυπνινγηζκφο θαη πξνγξακκαηηζκφο 

αλαγθψλ πνπ ελψ ζα αλέβαδε θαηλνκεληθά ην θφζηνο γηα παξάδεηγκα ζηηο 

€20,000, ε δε δηαδηθαζία ζα ήηαλ θαη πην δηαθαλήο αιιά θαη νηθνλνκηθά 

πηζαλψλ θαιχηεξε δηαρεηξηζηηθά. Ζ κέζνδνο ηεο θαηάηκεζεο πξνζθνξψλ, 

ελψ απαγνξεχεηαη απφ ηελ λνκνζεζία, ζπκβαίλεη επί ηνπ εδάθνπο θαη έρεη 

εληνπηζηεί απφ ηελ Διεγθηηθή Τπεξεζία ε νπνία θαη ην αλαδεηθλχεη δεκφζηα. 

 

 Ζ Πξφεδξνο ηεο Αλαζεσξεηηθήο Αξρήο Πξνζθνξψλ επηζήκαλε πσο 

ζεκαληηθφ εκπφδην είλαη φηη  ε Αξρή «δελ κπνξεί λα αζθήζεη έιεγρν νπζίαο 

θαη λα ππνθαηαζηήζεη  ηελ θξίζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ηδηαίηεξα επί 

ηερληθψλ δεηεκάησλ ή επί εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ πνπ κφλνλ θάπνηνο 

ηερλνθξάηεο ή θάπνηνο εηδηθφο ζα κπνξνχζε λα ην θξίλεη. Δίλαη σο λα ππάξρεη 

έλα αφξαην ζθαιί πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ε Αλαζεσξεηηθή Αξρή 

Πξνζθνξψλ -φρη ιαλζαζκέλα δελ κπνξεί λα κελ παξεμεγεζνχκε-, δελ κπνξεί 

βάζεη ηεο λνκνινγίαο θαη βάζεη ηεο λνκνζεζίαο». Αθφκα, ε Αξρή πεξηνξίζηεθε 

ζην λα ειέγρεη ηελ λνκηκφηεηα θαη αλ αθνινπζνχληαη βαζηθέο αξρέο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ. 

 

Ο ΓΔ θαη ν ΠΓΑ ζπκθσλνχλ πσο πνιιέο θνξέο ππάξρεη θαηάρξεζε ηεο 

λνκνζεζίαο θαη ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ, κε ην ΓΔ λα ππνζηεξίδεη πσο απηφ 

γίλεηαη θπξίσο εθηφο ηνπ θεληξηθνχ θξάηνπο.  Ο Πξφεδξνο ηνπ Γηθεγνξηθνχ 

πιιφγνπ Ακκνρψζηνπ επί ηνχηνπ ζρνιηάδεη πσο κπνξεί λα δεκηνπξγεζνχλ 
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δεηήκαηα δηαθάλεηαο, δεηήκαηα δηαθζνξάο θαη  δεηήκαηα ιαλζαζκέλσλ 

δηαδηθαζηψλ θαη πσο απηφ πνιχ πηζαλφλ λα ζπλδέεηαη θαη «ιίγν κε ηελ 

θνπιηνχξα θαη ηελ ηδηνζπγθξαζία ησλ Κχπξησλ». ην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα 

θνπιηνχξα ελλνείηαη πσο εάλ θάπνηνο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πην 

ζπκπαζήο απφ ηνπο άιινπο ηφηε είλαη πηζαλφηεξν λα πάξεη ηελ πξνζθνξά. 

 

Ο ΔΓΓ ζεσξεί πσο ε θχξηα πεγή πξνβιεκάησλ ζηνπο δηαγσληζκνχο είλαη 

ην γεγνλφο φηη «νη πεξηζζφηεξνη πνπ θάλνπλ δηαγσληζκνχο δελ 

θαηαιαβαίλνπλ ηνπο θαλφλεο ηεο αγνξάο» θαη πξνζπαζνχλ λα θάλνπλ ηνπο 

δηαγσληζκνχο πξηλ λα γλσξίδνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ αγνξαζηή. Δπίζεο 

πξνζζέηεη πσο είλαη θαη ζέκα πξνθαηάιεςεο πνπ έρεη ν θφζκνο πξνο ηνλ 

ηξφπν πνπ δηεμάγνληαη νη δηαγσληζκνί γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα ε αλάιπζε καο δείρλεη φηη ηα βαζηθά πξνβιήκαηα έγθεηληαη 

ζηα εμήο: 

 

 
Οη Αλαζέηνπζεο Αξρέο δελ έρνπλ ζηειέρε πνπ ζηαζεξά θαη δηαρξνληθά 
αζρνινύληαη κε ηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο. Αιιάδνπλ ζπλερώο ηα 
πξόζσπα. Οη Αλαζέηνπζεο Αξρέο δελ έρνπλ ηθαλό αξηζκό ζηειερώλ 
πνπ αζρνινύληαη κε ηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο. Σν ζεκαληηθόηεξν 
πξόβιεκα πνπ δεκηνπξγείηαη, έγθεηηαη ζηελ έιιεηςε ηεο ζσζηήο θαη 
επαξθνύο πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ δηελέξγεηα ελόο δηαγσληζκνύ. Δπεηδή 
ηα κέιε ησλ Αλαζεηνπζώλ Αξρώλ δελ είλαη εμεηδηθεπκέλα, αληηγξάθνπλ 
ηα πξόηππα έγγξαθα ρσξίο πξνζαξκνγή ζε θάζε μερσξηζηό 
δηαγσληζκό. Γήκνη θαη θνηλόηεηεο δελ έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα 
πξνθεξύμνπλ δηαγσληζκνύο. ίγνπξα δελ επαξθεί ν αξηζκόο ησλ 
ζηειερώλ ζηελ Αξρή Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ ΓΛ γηα λα 
πξαγκαηνπνηνύληαη νη έιεγρνη πνπ είλαη απαξαίηεηνη. Δπηπιένλ ε 
θπξίαξρε θνπιηνύξα κπνξεί λα δηακνξθώλεηαη ζηε βάζε ησλ πην πάλσ 
αηειεηώλ, επηηξέπνληαο λα παξεηζθξήζνπλ παξαηππίεο, παξαλνκίεο, 
ζπγθξνύζεηο ζπκθεξόλησλ, δηόγθσζε δεκνζηνλνκηθνύ θόζηνπο. 
 

 

Γηα παξάδεηγκα, ε Γηεχζπλζε Γεκνζίσλ πκβάζεσλ επηζπκεί λα 

παξαθνινπζεί θάζε θνξά ηηο αηδέληεο ησλ ζπκβνπιίσλ θαη λα είλαη ηθαλή λα 

ζπκκεηέρεη θαη λα έρεη άκεζε παξαθνινχζεζε απφ θνληά. Γελ είλαη ζε ζέζε 

φκσο λα πινπνηήζεη απηή ηελ αλάγθε θαη «αλαγθαδφκαζηε λα πεξηκέλνπκε λα 

δνχκε αλ πξνέθπςε θάπνην ζέκα, λα καο πεη θάπνηνο θάηη δεηγκαηνιεπηηθά λα 

ην θάλνπκε». «Να εληζρπζεί ε δηεχζπλζε γηα λα κπνξέζεη αθξηβψο κ‟ απηφ ην 

ζθεπηηθφ πνπ ζαο είπα πξηλ φηη κφλν λα δεηο ηα λνχκεξα φηη ην κηζφ 

δηζεθαηνκκχξην μνδεχεηαη γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο θάζε ρξφλν ζεσξνχκε φηη 

είλαη κηα επέλδπζε πνπ έρεη πεδίν δφμεο ιακπξφ λα απνδψζεη εάλ γίλεη 

ζσζηά θαη θηηζηεί ζσζηά ε εκπεηξνγλσκνζχλε θαη ν επαγγεικαηηζκφο ζε 

απηφλ ηνλ ηνκέα». Μηα απφ ηηο εηζεγήζεηο ηεο ΓΓ είλαη λα ηεο δνζεί 

πξνζσπηθφ ην νπνίν ζα ηνπνζεηεζεί ζε ππνπξγεία, εηδηθά  ζηα ππνπξγεία 
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πνπ έρνπλ πνιιέο θαη κεγάιεο πξνζθνξέο ηεο ηάμεο ησλ Δπξψ 50-100 

εθαηνκκπξίσλ γηα λα κπνξνχλ λα βνεζνχλ επί ηφπνπ ηνλ θφζκν, λα θηίδνπλ 

ηνλ επαγγεικαηηζκφ, λα δηαηίζεηαη κφληκα θάπνηνο ζηαζεξφο ππξήλαο πνπ ζα 

γλσξίδεη ηηο δηαδηθαζίεο, ηα ειεθηξνληθά εξγαιεία θαη ζα ππνβνεζά λα γίλνληαη 

δεκνπξαζίεο. Δπηπιένλ ην θαηλνχξην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ζα είλαη ηθαλφ 

θαη θαηαξηηζκέλν ψζηε λα βνεζήζεη λα δεκηνπξγεζνχλ δπλακηθά ζπζηήκαηα 

αγνξψλ8 ηα νπνία είλαη κνληέξλα εξγαιεία πνπ δπζηπρψο δελ κπνξνχκε λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ιφγν ηνπ φηη δελ έρνπκε θφζκν λα ηα ππνζηεξίμεη, λα 

ζηαζεί δίπια απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο θαη λα ηνπο κάζεη πψο λα ηα θάλνπλ. 

ηηο εκέξεο καο, ε πξνζθπγή ζε δπλακηθά ζπζηήκαηα αγνξψλ γίλεηαη απφ ηηο 

Αλαζέηνπζεο Αξρέο (άξζξν 33 Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ, άξζξν 15 Οδεγίαο 

2004/17/ΔΚ) κέζσ αλνηθηψλ δηαγσληζκψλ θαη θαη‟ επέθηαζε πιεξψλνπλ γηα 

ηελ εθαξκνγή ηνπο. Αληίζεηα, κε ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε απφ εηδηθεπκέλν 

πξνζσπηθφ ην θφζηνο απηφ απνθιείεηαη ελψ κπνξεί λα εληζρπζεί ε 

εκπεηξνγλσκνζχλε.  

 

Άιια πξνβιήκαηα εθπεγάδνπλ απφ ηελ Αλαζεσξεηηθή Αξρή Πξνζθνξψλ: 

«Δπηπξφζζεηα, ππάξρνπλ θαη πεξηπηψζεηο πνπ ε θαζπζηέξεζε νθείιεηαη θαη 

ζε λνκηθνχο ή/θαη νπζηαζηηθνχο/πξαθηηθνχο ιφγνπο φπσο, κεηαμχ άιισλ, ηελ 

ππνβνιή πξνεμεηαζηηθψλ ελζηάζεσλ, ζέκαηα εκπηζηεπηηθφηεηαο ησλ 

δηαθφξσλ εγγξάθσλ θαη άξλεζε απνθάιπςήο ηνπο (πνπ κεξηθέο θνξέο 

νδεγνχλ ζε έθδνζε ελδηάκεζεο απφθαζεο απφ ηελ Αλαζεσξεηηθή Αξρή 

Πξνζθνξψλ), ηεξάζηηνο φγθνο δηνηθεηηθψλ θαθέισλ πνπ πξνθαινχλ 

δηαδηθαζηηθά πξνβιήκαηα, ηαπηφρξνλε επηζεψξεζε ησλ θαθέισλ απφ δχν ή 

ηξεηο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ έρνπλ πξνζθχγεη ζηελ Αξρή γηα ηνλ ίδην 

δηαγσληζκφ. Υσξίο λα παξαβιέπεηαη ε ζεκαζία ησλ πην πάλσ,  έλαο άιινο 

παξάγνληαο πνπ επηδξά ζηνλ ρξφλν έθδνζεο κηαο απφθαζεο, είλαη ν αξηζκφο 

ησλ ππνζέζεσλ θαη ν ξπζκφο θαηαρψξηζεο ησλ πξνζθπγψλ», θαηλφκελν πνπ 

ζα κπνξνχζε λα ακβιπλζεί κε ηελ αχμεζε ηνπ εηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ. 

 

Β. ΗΗΗ. Καηεγνξία 4: ύγθξνπζε πκθεξόλησλ 

 

ηνλ λφκν πεξί ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (73 Η 2016) άξζξν 6 εδάθην 

1, δηαιακβάλεηαη φηη νη «νη αλαζέηνπζεο αξρέο ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια 

κέηξα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πξφιεςε, ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ επαλφξζσζε 

ζπγθξνχζεσλ ζπκθεξφλησλ πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε δηεμαγσγή δηαδηθαζηψλ 

ζχλαςεο ζπκβάζεσλ, νχησο ψζηε λα απνθεχγνληαη ηπρφλ ζηξεβιψζεηο ηνπ 

                                                           
8
 Ο πεξί ηεο Ρχζκηζεο ησλ Γηαδηθαζηψλ χλαςεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη γηα πλαθή 

Θέκαηα Νφκνο ηνπ 2016 (73(I)/2016) 31.-(1) Γηα αγνξέο ηξέρνπζαο ρξήζεο ησλ νπνίσλ ηα 
ραξαθηεξηζηηθά, φπσο είλαη γεληθψο δηαζέζηκα ζηελ αγνξά, ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ 
αλαζεηνπζψλ αξρψλ, νη αλαζέηνπζεο αξρέο δχλαληαη λα ρξεζηκνπνηνχλ δπλακηθφ ζχζηεκα 
αγνξψλ. Τν δπλακηθό ζύζηεκα αγνξώλ ιεηηνπξγεί σο κηα εμ νινθιήξνπ ειεθηξνληθή 
δηαδηθαζία θαη είλαη αλνηθηό θαζ’ όιε ηελ πεξίνδν ηζρύνο ηνπ ζπζηήκαηνο αγνξώλ ζε θάζε 
νηθνλνκηθό θνξέα πνπ πιεξνί ηα θξηηήξηα επηινγήο  
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αληαγσληζκνχ θαη λα δηαζθαιίδεηαη ε ίζε κεηαρείξηζε φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ 

θνξέσλ». Αθνινχζσο νξίδεηαη κε ζαθήλεηα ε έλλνηα ηεο ζχγθξνπζεο 

ζπκθεξφλησλ. Με βάζε ηνπο ειέγρνπο πνπ δηεμάγνληαη κειεηήζακε θαηά 

πφζν γίλεηαη έγθαηξε δηαβνχιεπζε ησλ δεκφζησλ αξρψλ κε ηελ Διεγθηηθή 

Τπεξεζία θαη ηελ Αξρή Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ψζηε 

λα πξνιακβάλνληαη ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ. 

 

«Ζ ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ έρεη εμειηρζεί ζε επαλαιακβαλφκελν πξφβιεκα, 

ηδίσο ζηνλ ηνκέα ησλ δεκφζησλ ζπκβάζεσλ γηα ηηο δηαξζξσηηθέο δξάζεηο, 

δηφηη κπνξεί λα πιήμεη ζνβαξά ηνλ δεκφζην πξνυπνινγηζκφ θαη ηε θήκε ηεο 

ΔΔ θαη ηεο εκπιεθφκελεο ρψξαο». Ζ ζέζε απηή ππνγξακκίδεηαη ζην εγθξηζέλ 

ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2013 απφ ηελ νκάδα πξφιεςεο ηεο απάηεο COCOLAF 

έγγξαθν9. Δηδηθνί θαη αξκφδηεο αξρέο απφ 13 ρψξεο θαηέιεμαλ ζηε  ζχληαμε 

ελφο πξαθηηθνχ νδεγνχ γηα ηε δηαρείξηζε πεξηπηψζεσλ ζχγθξνπζεο 

ζπκθεξφλησλ, ν νπνίνο απεπζχλεηαη ζε δηαρεηξηζηέο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 

ζην πιαίζην πξνγξακκάησλ δηαξζξσηηθψλ δξάζεσλ θαη πξνγξακκάησλ γηα 

ηελ πνιηηηθή ζπλνρήο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ ΔΔ. 

 

χγθξνπζε ζπκθεξφλησλ αλαθχπηεη φηαλ δίλεηαη ζε έλα πξφζσπν ε επθαηξία 

λα ζέζεη ζε πξνηεξαηφηεηα ηα ηδησηηθά ηνπ ζπκθέξνληα εηο βάξνο ησλ 

επαγγεικαηηθψλ ηνπ θαζεθφλησλ. Όηαλ ε ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ζην 

πιαίζην δηαδηθαζίαο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ δελ αληηκεησπίδεηαη 

απνηειεζκαηηθά, έρεη αληίθηππν ζηελ θαλνληθφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ θαη 

νδεγεί ζε παξαβίαζε ησλ αξρψλ ηεο δηαθάλεηαο, ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ή/θαη 

ηεο κε δηάθξηζεο, νη νπνίεο πξέπεη λα ηεξνχληαη ζηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο 

φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 102 ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ θαλνληζκνχ. Καη‟ 

επέθηαζε, ε ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ δηαδηθαζία ελφο δηαγσληζκνχ 

είλαη κεγάιεο ζεκαζίαο.  

 

 
Ο ΟΟΑ10, εξκελεύεη ηελ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ σο ηε «ζύγθξνπζε 
κεηαμύ ησλ δεκόζησλ θαζεθόλησλ θαη ησλ ηδησηηθώλ ζπκθεξόλησλ  

                                                           
9
Δπξσπατθή Δπηηξνπή (2013) Δπξσπατθή Τπεξεζία Καηαπνιέκεζεο ηεο Άπαηεο (OLAF).  

Δληνπηζκφο ζπγθξνχζεσλ ζπκθεξφλησλ ζε δηαδηθαζίεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ γηα 
δηαξζξσηηθέο δξάζεηο Πξαθηηθφο νδεγφο γηα δηαρεηξηζηέο πνπ εθπνλήζεθε απφ νκάδα 
εκπεηξνγλσκφλσλ ησλ θξαηψλ κειψλ ππφ ηνλ ζπληνληζκφ ηεο Μνλάδαο Γ.2 «Πξφιεςε ηεο 
απάηεο» ηεο OLAF.  https://ec.europa.eu/sfc/sites/sfc2014/files/sfc-files/guide-conflict-of-
interests-EL.pdf 
10

 Βι. «Managing Conflict of Interest in the Public Service – OECD GUIDELINES AND 
COUNTRY EXPERIENCES» (Γηαρείξηζε ηεο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ ζηνλ δεκφζην ηνκέα 
– ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΖΡΗΔ ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΤ ΟΟΑ ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΔ ΔΜΠΔΗΡΗΔ), ζ. 24 θαη 25, 
http://www.oecd.org/corruption/ethics/48994419.pdf. Ο ΟΟΑ έρεη πξνζδηνξίζεη επίζεο ηα 
αθφινπζα ηξία είδε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ: Πξαγκαηηθή ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ: 
ζχγθξνπζε κεηαμχ ησλ δεκφζησλ θαζεθφλησλ θαη ησλ ηδησηηθψλ ζπκθεξφλησλ ελφο 
δεκνζίνπ ππαιιήινπ, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο ν δεκφζηνο ππάιιεινο έρεη ηδησηηθά 
ζπκθέξνληα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ κε αζέκηην ηξφπν ηελ άζθεζε ησλ επίζεκσλ 
ππνρξεψζεσλ θαη θαζεθφλησλ ηνπ. Φαηλνκεληθή ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ: κπνξεί λα 

https://ec.europa.eu/sfc/sites/sfc2014/files/sfc-files/guide-conflict-of-interests-EL.pdf
https://ec.europa.eu/sfc/sites/sfc2014/files/sfc-files/guide-conflict-of-interests-EL.pdf
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ελόο δεκνζίνπ ππαιιήινπ, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο ν δεκόζηνο 
ππάιιεινο έρεη ηδησηηθά ζπκθέξνληα πνπ ζα κπνξνύζαλ λα 
επεξεάζνπλ κε αζέκηην ηξόπν ηελ άζθεζε ησλ επίζεκσλ 
ππνρξεώζεσλ θαη θαζεθόλησλ ηνπ». 
 

 

Ζ θαηλνχξηα λνκνζεζία ε νπνία αζθαιψο πεγάδεη απφ ην λέν επξσπατθφ 

ζεζκηθφ πιαίζην, νξίδεη κε ζαθήλεηα ηελ έλλνηα ηεο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ 

θαη πξνβιέπεη γηα ηελ «απνηειεζκαηηθή πξφιεςε, ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ 

επαλφξζσζε ζπγθξνχζεσλ ζπκθεξφλησλ πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε 

δηεμαγσγή δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο ζπκβάζεσλ, νχησο ψζηε λα απνθεχγνληαη 

ηπρφλ ζηξεβιψζεηο ηνπ αληαγσληζκνχ θαη λα δηαζθαιίδεηαη ε ίζε κεηαρείξηζε 

φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ».  Απφ ην ελδηαθέξνλ ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο 

δελ κπνξνχζε λα δηαθχγεη ην ζέκα ηεο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ. 

 

 
Πξάγκαηη, δηαπηζηώλεηαη όηη παξά ην γεγνλόο όηη δελ απνηειεί ζπρλό 
θαηλόκελν, έρνπλ εληνπηζηεί πξνθαλείο πεξηπηώζεηο ζύγθξνπζεο 
ζπκθεξόλησλ  θαη ζεκαληηθέο ππνζέζεηο θαη κεγάιεο ζε αξηζκό 
παξαηππίεο ή παξαλνκίεο, όπσο αλαθέξεη ν Γεληθόο Διεγθηήο. Παξά ην 
γεγνλόο όηη ππάξρεη δηαδηθαζία θαη κέζσ ησλ πξόηππσλ εγγξάθσλ 
αιιά θαη νδεγηώλ από ην Γεληθό Λνγηζηήξην θαη ηελ αξκόδηα Αξρή πξνο 
ηεο Αλαζέηνπζεο Αξρέο λα ππνγξάθεηαη δήισζε όηη ηα κέιε δελ έρνπλ 
ην όπνην ζπκθέξνλ ζηε δηαδηθαζία θαη όπνπ δηαπηζηώλεηαη παξαδνρή 
ζπκθέξνληνο λα κελ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία, δεν έτει ακόμα 
εμπεδωθεί η κοσληούρα όηι δεν πρέπει ένας μόνο να είναι αλλά και να 
θαίνεηαι ηίμιος. 
 

 

ε απηφ ην ζπκπέξαζκα θαηαιήγνπκε ζπγθξίλνληαο ηηο ζρεηηθέο αλαθνξέο 

φισλ ησλ εηδηθψλ. Δλψ ν Δπηθεθαιήο ηεο Τπεξεζίαο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

ζεκεηψλεη φηη ππήξμαλ κεξηθέο αλάινγεο πεξηπηψζεηο, ε ΠΑΑΠ ππνγξακκίδεη 

φηη «νη Αλαζέηνπζεο Αξρέο, γλσξίδνπλ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο. Δάλ 

ζπκπαζνχλ ηνλ έλα νηθνλνκηθφ θνξέα ή ηνλ άιιν νηθνλνκηθφ θνξέα, απηά ηα 

πξάγκαηά δελ κπνξνχκε εκείο λα ηα δηαπηζηψζνπκε κέζα απφ ηνλ έιεγρν ν 

νπνίνο γίλεηαη αιιά θαίλεηαη, φηη ζε απηφλ ηνλ ηνκέα ε θνπιηνχξα καο δελ 

είλαη απηή πνπ ζα έπξεπε λα είλαη. Γειαδή λα είλαη αληηθεηκεληθή, θαηά ηξφπν 

πνπ λα κελ μερσξίδνπλ πνηνλ έρνπλ απέλαληη ηνπο θαη απηφ δπζθνιεχεη θαη ην 

δηθφ καο ην έξγν. Μηα αλαζέηνπζα αξρή γηα έλαλ ζπγθεθξηκέλν πξάγκα λα 

απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ελψ άιιε αλαζέηνπζα αξρή πεξίπνπ γηα ην 

                                                                                                                                                                      
ζεσξεζεί φηη ππάξρεη θαηλνκεληθή ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ζε πεξηπηψζεηο φπνπ εηθάδεηαη 
φηη ηα ηδησηηθά ζπκθέξνληα ελφο δεκνζίνπ ππαιιήινπ ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ κε 
αζέκηην ηξφπν ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, αιιά απηφ δελ ζπκβαίλεη ζηελ 
πξαγκαηηθφηεηα. Γπλεηηθή ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ: δπλεηηθή ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ 
αλαθχπηεη φηαλ έλαο δεκφζηνο ππάιιεινο έρεη ηδησηηθά ζπκθέξνληα ηέηνηα ψζηε ζα 
πξνθαιείην ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ εάλ ν ππάιιεινο επξφθεηην λα αλαιάβεη ζρεηηθά (ήηνη 
ζπγθξνπφκελα) ππεξεζηαθά θαζήθνληα ζην κέιινλ. 
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ίδην πξάγκα  δελ ηνλ απνθιείεη. Απηφ δεκηνπξγεί κηα αδπλακία ζηνλ ρψξν ησλ 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ δηφηη ζα έπξεπε λα ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα ζεκεία γηα 

ηα νπνία θάπνηνο εμαηξείηαη απφ κηα δεκφζηα ζχκβαζε». Αληηθεηκεληθέο 

αδπλακίεο ζηνλ έιεγρν επηβάιινπλ «νη ίδηεο νη Αλαζέηνπζεο Αξρέο λα 

ιακβάλνπλ κέηξα ψζηε λα απνθιείνπλ ηελ εκθάληζε ηέηνησλ θαηλνκέλσλ 

ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαη ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο πνπ έρεη δηαπηζησζεί 

φηη παξεηζέθξεζαλ ηέηνηα θαηλφκελα ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ είηε θαηά ηελ 

αμηνιφγεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ είηε θαηά ηελ εηνηκαζία φξσλ θιπ», φπσο 

ηνλίδεη ν Γεληθφο Διεγθηήο.  

 

Απφ ηα πην πάλσ δεδνκέλα πξνθχπηεη αβίαζηα ε ζέζε φηη νη Αλαζέηνπζεο 

Αξρέο επηβάιιεηαη λα είλαη θαηάιιεια ζηειερσκέλεο ψζηε λα εξκελεχνπλ θαη 

λα δξνπλ πξνιεπηηθά σο πξνο ηελ απνθπγή ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ αιιά 

θαη λα είλαη εζηθά άκεκπηεο. Δληνχηνηο, δελ κπνξεί παξά λα ζεκεησζεί κε 

θίλδπλν λα θαηαζηεί θνξηηθφ, ην γεγνλφο φηη ε δηαδηθαζία πάζρεη ελ κέξεη 

εμαηηίαο ηεο αδπλακίαο πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ απφ ηηο Αξκφδηεο Αξρέο, νη 

νπνίεο αλ θαη θαηαβάιινπλ θηιφηηκεο πξνζπάζεηεο δελ κπνξνχλ λα 

ελεκεξψλνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηηο εθαηνληάδεο  ζπλεδξίεο ησλ 

Αλαζεηνπζψλ Αξρψλ θαη ηελ ζχλζεζε ηνπο ζε θάζε πεξίπησζε. 

 

B. IV. Καηεγνξία 5: Δπί ηνπ εδάθνπο ιύζεηο πξνβιεκάησλ: 

 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, νη Αλαζέηνπζεο Αξρέο δελ έρνπλ επαξθέο 

πξνζσπηθφ λα ρεηξίδεηαη ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο. Δπίζεο δελ έρνπλ 

εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. Οη Αλεμάξηεηεο Τπεξεζίεο (ΓΛ, Γ.Δ., ΑΑΠ), δελ 

δηαζέηνπλ ηθαλφ αξηζκφ ζηειερψλ γηα λα αληεπεμέξρνληαη πξνιεπηηθά 

θαζνδεγψληαο ή ειέγρνληαο ηνπο φξνπο δηαθνξεηηθψλ δηαγσληζκψλ γη‟ απηφ 

πξνβαίλνπλ ζε δεηγκαηνιεπηηθνχο ειέγρνπο κφλν φζν αθνξά ζηνπο φξνπο 

πνπ ζέηνπλ νη Αλαζέηνπζεο Αξρέο. Σν πξφβιεκα ζηειέρσζεο ησλ Αξκφδησλ 

Αξρψλ επηηάζεθε κε ηελ παγηνπνίεζε ησλ πξνζιήςεσλ θαη ηελ έμνδν 

δεκνζίσλ ππαιιήισλ ππφ ηνλ θφβν ηεο απψιεηαο δηθαησκάησλ ησλ 

δεκνζίσλ ππαιιήισλ. Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην νη Αλεμάξηεηεο Αξρέο 

επηδηψθνπλ λα πινπνηνχλ ιχζεηο αλάγθεο ή θαη θαηλνηφκεο «ιχζεηο» επί ηνπ 

εδάθνπο γηα λα πεξηνξίζνπλ ην ράζκα ειέγρνπ θαη θαζνδήγεζεο. Ζ Διεγθηηθή 

Τπεξεζία, θαηαθεχγεη ζε Διεγθηηθνχο Οίθνπο δηαηεξψληαο ηνλ δηαρεηξηζηηθφ 

έιεγρν. Γηα λα δηεθπεξαηψζεη φιεο ηεο ηηο ζρεηηθέο απνζηνιέο, πηζαλψο δελ 

ζα αξθνχζε ην πξνζσπηθφ πνπ έρεη νχηε θαη αλ απμάλνληαλ θαηά πνιχ γη‟ 

απηφ ε Τπεξεζία έρεη απφ θαηξφ απνθαζίζεη λα εθαξκφζεη έλα κεηθηφ 

κνληέιν. Αλαζέηεη κέξνο ησλ ειέγρσλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα κέζσ αλνηθηψλ 

πξνζθνξψλ ελψ δηαηεξεί γηα ηελ ίδηα ηνλ νηθνλνκηθφ έιεγρν ζε θάπνηνπο 

ειεγρφκελνπο νξγαληζκνχο θαη ζην θεληξηθφ θξάηνο. Δπίζεο, δηαηεξεί ηνλ 

δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν θαη ηνλ έιεγρν ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, πνπ γίλεηαη 
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φπσο ππνγξάκκηζε ν Γ.Δ ζρεδφλ απνθιεηζηηθά εζσηεξηθά (ελλνεί απφ ηελ 

Τπεξεζία ηνπ). 

 

Ζ Αξρή Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΓΛ) εθδίδεη πκβάζεηο Πιαίζην, απφ ηε κηα 

ζπγθεληξψλεη ηηο βαζηθέο αλάγθεο ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα (π.ρ. pc, 

ραξηηθά θ.α.) θαη νξγαλψλεη θεληξηθνχο δηαγσληζκνχο. Απφ ηελ άιιε 

απνθεληξψλεη κε νδεγίεο ηεο Τπεξεζίεο θαη επηηξέπεη ζε πεξηθεξεηαθέο αξρέο 

λα επηιέγνπλ κε βάζε έξεπλα αγνξάο ηνπηθνχο πξνζθνξηνδφηεο. 

 

Πξφθεηηαη γηα κέηξα πνπ έρνπλ ζεηηθή επίδξαζε ηφζν ζηελ ηαρχηεηα ηνπ 

ειέγρνπ φζν θαη ζηελ θαζνδήγεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαη ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο ζπαηάιεο. Αλ θαη ηα κέηξα απηά δελ 

κπνξνχλ λα επηιχζνπλ ηα δηαξζξσηηθά πξνβιήκαηα πνπ ζα αλαιχζνπκε πην 

θάησ, εληνχηνηο είλαη ζνβαξέο ελδείμεηο ηεο ζέιεζεο ησλ Τπεξεζηψλ λα 

ζπκβάινπλ ζηελ δηνηθεηηθή επάξθεηα ησλ ππεξεζηψλ.  
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Μέξνο Γ :  Μέηξα Πξνηάζεηο 

 

πλνιηθά ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο παξαπέκπνπλ ζε ελδηαθέξνληα 

ζπκπεξάζκαηα 

 

Πίλαθαο: Πξνβιήκαηα θαη Πξννπηηθέο ζηηο Γεκφζηεο πκβάζεηο 

 

 
 

Οη εηδηθνί θαη πην ζπγθεθξηκέλα νη Δπηθεθαιείο ησλ Αλεμάξηεησλ Αξρψλ 

επηβεβαηψλνπλ φηη ην λέν λνκηθφ πιαίζην έρεη εληαρζεί νκαιά ζην θππξηαθφ 

ζχζηεκα θαη ζπληζηά ζεηηθφ βήκα. 

 

Ζ εθαξκνγή ηνπ θαη ε επηηπρία ησλ ζηνρεχζεσλ εμαξηάηαη θαη απφ θάπνηεο 

άιιεο παξακέηξνπο πνπ ζα πεξηνξίζνπλ ηε δηνηθεηηθή αλεπάξθεηα πνπ 

επηηξέπεη επθαηξίεο γηα απάηεο θαη θαηάρξεζε ελψ απμάλεη ηα θφζηε θαη ηηο 

θαζπζηεξήζεηο. Μεξηθέο ρξήζηκεο εηζεγήζεηο είλαη νη πην θάησ: 

 

1. Οη δηάζπαξηεο Αλαζέηνπζεο Αξρέο, εηδηθά ζε ηνπηθφ-δεκνηηθφ επίπεδν 

λα απνθηήζνπλ ηερλνγλσζία κε κφληκν θαη εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ, 

ζπκπιεξψλνληαο έλα ζνβαξφ έιιεηκκα ην νπνίν νδεγεί ζε ζεκαληηθέο 

4-5

3-4

2-3

1-2

0-1
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αζηνρίεο. Οη δχν εθηθηνί ηξφπνη ψζηε λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο απηφο 

είλαη είηε ε εθπαίδεπζε ζην αληηθείκελν ηνπ project management θαη 

public procurement ηνπ πξνζσπηθνχ ή/θαη ε πξφζιεςε-ζπλεξγαζία κε 

ηελ κέζνδν ησλ ζπκβνιαίσλ. Οη ηξφπνη απηνί ζα εληζρχζνπλ ηνλ 

επαγγεικαηηζκφ ζηνλ ηνκέα ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

 

2. Να απμεζεί ε ζηειέρσζε ησλ Τπεξεζηψλ Δμσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη 

Καζνδήγεζεο, ψζηε λα ελεξγνχλ πξνιεπηηθά ζε κεγαιχηεξν βαζκφ, 

θάηη πνπ ζρεδφλ απνθιείεηαη απφ ηηο πθηζηάκελεο δνκέο ιφγσ ηεο 

ππνζηειέρσζεο πνπ ηηο δηαθξίλεη. Δηδηθά, ε Γηεχζπλζε Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ πξέπεη λα απνθηήζεη επηπιένλ θαηαξηηζκέλν πξνζσπηθφ 

ην νπνίν ζα θαζνδεγεί ηηο Αλαζέηνπζεο Αξρέο, ζα δηεπθνιχλεη ζηελ 

πεξαηηέξσ ηε ζπκκεηνρή θαη ηελ πξνθήξπμε δηαγσληζκψλ, ψζηε λα 

δηαζθαιίδεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα, απνδνηηθφηεηα, ε ηζφηεηα θαη ε 

νξζή δηαρείξηζε εκπξάθησο. Ζ ελδπλάκσζε ηεο Γηεχζπλζεο Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ ζα ζπκβάιεη ζηελ ελίζρπζε  ηεο ηάζεο γηα 

ζπγθεληξνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ, ππνζηήξημε ησλ κηθξψλ νληνηήησλ 

πνπ παξέρνπλ δεκφζηεο ζπκβάζεηο (αγνξαζηέο) θαη ησλ πσιεηψλ 

ππεξεζηψλ κε ζεηηθφηεξα απνηειέζκαηα. 

 

3. Να κειεηεζεί ε ελίζρπζε ησλ εμνπζηψλ ηεο Αλαζεσξεηηθήο Αξρήο 

Πξνζθνξψλ ψζηε λα πεξηνξηζζεί ην θελφ πνπ ππάξρεη σο πξνο ηνλ 

επί ηεο νπζίαο έιεγρν. Ζ δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ηεο Αξρήο πξνβάιιεη 

επίζεο σο πξναπαηηνχκελν. 

 

4. Ζ ππφ εθθφιαςε Αλεμάξηεηε Αξρή θαηά ηεο Γηαθζνξάο, λα κελ 

απνηειέζεη θχιιν ζπθήο αιιά απφ ηελ αξρή λα ζηειερσζεί επαξθψο 

ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηνπο ζηφρνπο πνπ ην πξνηεηλφκελν 

λνκνζρέδην πξνβιέπεη 11 . Ζ νξζή ζηειέρσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο κε 

επαξθέο επηζηεκνληθά θαη κφληκν πξνζσπηθφ ζα θαιχςεη αδπλακίεο 

πνπ εληνπίδνληαη θαη ζα πινπνηήζεη δηεζλείο εηζεγήζεηο12. Δπηπιένλ ζα 

πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη ε ζπλέρεηα ζηα πνξίζκαηα ηεο Διεγθηηθήο 

Τπεξεζίαο θαη ηηο ζπζηάζεηο γηα απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ 

δεκφζησλ δαπαλψλ. 

 

5. Ζ πην πάλσ ελίζρπζε ζα δηεπθνιχλεη ηελ θαιιηέξγεηα θνπιηνχξαο 

θαιψλ πξαθηηθψλ γηα αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ απεπζείαο 

αλαζέζεσλ, ηεο θαηάηκεζεο πξνζθνξψλ, ησλ «δηαγσληζκψλ» κε έλα 

                                                           
11

 Πεξί χζηαζεο θαη Λεηηνπξγίαο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο θαηά ηεο Γηαθζνξάο, 
Νφκνο ηνπ 2017. 
 
12

 Βιέπε Public Procurement – Study on administrative capacity in the EU-Cyprus Country 
Profile 2016 θαη Έθζεζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο πνπ πεξηιακβάλεη εκπεξηζηαησκέλε 
επηζθφπεζε ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε θαη ηε δηφξζσζε ησλ καθξννηθνλνκηθψλ αληζνξξνπηψλ 
2017. 
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πξνζθνξνδφηεησλ θσηνγξαθηθψλ δηαγσληζκψλ, ησλ δηνηθεηηθψλ 

θαζπζηεξήζεσλ πνπ πξνάγνπλ ηηο αληζφηεηεο ζηνλ ηνκέα ησλ 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ζα βειηηψζνπλ ηε δηεζλή εηθφλα ηεο Κχπξνπ 

θαη ηελ θαηάηαμε ηεο ζηνπο Πίλαθεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηεο 

Δζσηεξηθήο Αγνξάο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 
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πδήηεζε 

 

Δπηρεηξήζακε λα εξεπλήζνπκε θαηά πφζν ην λέν Δπξσπατθφ λνκηθφ 

πιαίζην γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο είλαη επαξθέο θαη εθαξκφδεηαη θαηά 

απνηειεζκαηηθφ ηξφπν απφ ηηο θππξηαθέο αξρέο. Αζθαιψο δελ είλαη 

δπλαηφ λα θξηζεί θάηη ηέηνην κε ηξφπν ζηαηηθφ. Υξεηάδεηαη ρξφλνο. Δλψ 

ε Κχπξνο έρεη ελαξκνληζζεί θαη ζε θάπνηνπο κάιηζηα ηνκείο έρεη 

πξνρσξήζεη (ειεθηξνληθέο δεκφζηεο ζπκβάζεηο) ην εγρείξεκα ηηο 

επνπηείαο απφ ηηο Αλεμάξηεηεο Αξρέο θαζψο θαη ηεο θαζνδήγεζεο 

θαληάδεη άληζα θαηαλεκεκέλν. Μέηξα πνιηηηθήο απφ πιεπξάο ηνπ 

θξάηνπο είλαη πεξηζζφηεξν απφ αλαγθαία ψζηε λα εληζρπζνχλ νη 

Αλαζέηνπζεο Αξρέο θαη νη Αλεμάξηεηεο Τπεξεζίεο.  

 

Δπηπιένλ, ζέζακε θάπνηεο γεληθέο βάζεηο ζηε κειέηε πηζαλψλ αηηηψλ 

πνπ εκπνδίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ησλ Αλεμάξηεησλ 

Αξρψλ ηνπ Γεκνζίνπ θαζψο θαη ησλ Αλαζεηνπζψλ Αξρψλ. Ζ κειέηε 

απηή απνηειεί εμεξεχλεζε ελφο θεθαιαηψδνπο δεηήκαηνο θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο θηινδνμνχκε λα απνηειέζνπλ βάζε γηα πεξαηηέξσ 

έξεπλα αιιά θαη ζεκείν αλαθνξάο γηα δηεχξπλζε ηεο πνιηηηθήο δξάζεο 

ζηνλ ηνκέα ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. Μειινληηθέο έξεπλεο κπνξνχλ 

λα επηθεληξσζνχλ ζε ζεηξά αιιεινζπλδεφκελσλ ζεκάησλ ζηνλ ηνκέα.  

 

Δμαηξεηηθήο ζεκαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε εξγαιείσλ θαη θηλήηξσλ ψζηε 

έλα κέξνο ηνπιάρηζηνλ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ λα πξνθαιεί ή λα 

πξνζθαιεί ηελ θαηλνηνκία απφ κέξνπο ησλ πσιεηψλ ππεξεζηψλ 

γεγνλφο πνπ ζα σθειήζεη ηνλ Οξγαληζκφ, λννπκέλνπ φηη ε πξνθήξπμε 

ηνπ δηαγσληζκνχ ζα αθνξά δηφξζσζε πξνβιεκάησλ θαη φρη δηαηψληζε 

(Georghiouetal, 2014). Δπηπιένλ, ε έξεπλα ζα κπνξνχζε κειινληηθά 

λα εζηηάζεη ζε πεξηβαιινληηθέο κνξθέο ησλ ζπκβάζεσλ θαη θαηά πφζν 

ε εθαξκνγή ηνπο ζηελ Κχπξν ζπκβάιεη ζε πην βηψζηκε αλάπηπμε 

(Pacheco - Blanco, Bastante Ceca, 2016). Πνιχ ελδηαθέξνπζα είλαη ε 

πξννπηηθή λα εμεηαζηεί θαηά πφζν ηα κεγάια πνζνζηά πνπ 

παξαηεξνχληαη ζηηο απεπζείαο αλαζέζεηο (38%) ή ζε δηαγσληζκνχο κε 

έλα κφλν πξνζθνξνδφηε (επίζεο 38%) είλαη θαηλφκελν πνπ 

δηαζπλδέεηαη κε ην κέγεζνο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αγνξάο ζηελ 

Κχπξν πεξηζζφηεξν απφ φηη κε άιινπο παξάγνληεο φπσο 

επηζηεκνληθέο θαη δηνηθεηηθέο ειιείςεηο ή ηεο χπαξμεο κηαο θνπιηνχξαο 

ζειθηηθήο ζηε δηαθζνξά. 

 

Σέινο, ίζσο πην ζεκαληηθή πηπρή ηεο κειινληηθήο έξεπλαο είλαη ε 

πνζνηηθνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ψζηε κε πην κεηξήζηκα θξηηήξηα 

λα δηεπθνιχλεηαη ε βειηίσζε ζηνλ ηνκέα ησλ ζπκβάζεσλ θαη ε 

αληηκεηψπηζε πξνθιήζεσλ φπσο ε δηαθζνξά θαη ε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ θαη έξγσ. 
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