
 

 

 
Περίληψη για τον πολίτη 

 
Πρόταση της ΕΕ για δηµόσια διαβούλευση:  

αποτελεσµατική χρήση των ηλεκτρονικών δηµόσιων 
συµβάσεων 

 

Περί τίνος πρόκειται; 

• Οι δηµόσιες συµβάσεις είναι η διαδικασία που χρησιµοποιούν οι δηµόσιοι φορείς και 
οργανισµοί για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών και την εκτέλεση δηµόσιων έργων. 

• Οι ηλεκτρονικές δηµόσιες συµβάσεις πραγµατοποιούνται µέσω του ∆ιαδικτύου ή του 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, αντικαθιστώντας έτσι το χαρτί.  

• Η ΕΕ παροτρύνει τις εθνικές διοικήσεις να χρησιµοποιούν τις ηλεκτρονικές δηµόσιες 
συµβάσεις, έτσι ώστε οι σχετικές διαδικασίες να είναι ταχύτερες και απλούστερες τόσο για 
τους αγοραστές όσο και για τους προµηθευτές. 

• Η υιοθέτηση των ηλεκτρονικών δηµόσιων συµβάσεων στην ΕΕ πραγµατοποιείται µε αργούς 
ρυθµούς. Ακόµη και αν οι εθνικές διοικήσεις διαθέτουν τα κατάλληλα συστήµατα, δεν τα 
χρησιµοποιούν πάντα. 

Ποια µέτρα προτείνονται; 

• Η Επιτροπή επιθυµεί να ακούσει τη γνώµη των ενδιαφερόµενων µερών για το πώς θα 
µπορούσε να παροτρύνει τους αγοραστές και τους προµηθευτές να χρησιµοποιούν τις 
ηλεκτρονικές δηµόσιες συµβάσεις.  

• Το έγγραφο διαβούλευσης προτείνει διάφορα µέτρα για την πραγµατοποίηση των αναγκαίων 
αλλαγών, όπως: 

o να δοθούν ισχυρότερα κίνητρα στις εθνικές διοικήσεις για να χρησιµοποιούν τις 
ηλεκτρονικές δηµόσιες συµβάσεις 

o να απλουστευθεί η διαδικασία αγορών όταν αυτές γίνονται µέσω ηλεκτρονικών 
δηµόσιων συµβάσεων 

o να εξαλειφθούν τα εµπόδια που αποτρέπουν τις επιχειρήσεις να συµµετέχουν στα 
συστήµατα ηλεκτρονικών δηµόσιων συµβάσεων άλλων χωρών 

o να διαδοθούν οι βέλτιστες πρακτικές που θα οδηγήσουν σε καινοτόµες λύσεις. 

Γιατί πρέπει ν΄αναλάβει δράση η ΕΕ; 

• Οι κανόνες για τις δηµόσιες συµβάσεις µεγάλου ύψους που αναθέτουν τα κράτη µέλη 
καταρτίζονται σε επίπεδο ΕΕ, και είναι σε αυτό το επίπεδο στο οποίο µπορεί να δοθεί ώθηση 
στην ευρύτερη και καλύτερη χρήση των ηλεκτρονικών δηµόσιων συµβάσεων. 

• Τα συστήµατα και δίκτυα ηλεκτρονικών δηµόσιων συµβάσεων σχεδιάζονται από εθνικές ή 
περιφερειακές αρχές οι οποίες δεν λαµβάνουν πάντα υπόψη την ανάγκη πρόσβασης σε αυτά 
επιχειρήσεων από άλλες χώρες 

• Η ΕΕ µπορεί να διασφαλίσει ότι η µετάβαση στις ηλεκτρονικές δηµόσιες συµβάσεις δεν 
αποκλείει τη συµµετοχή ορισµένων επιχειρήσεων σε διαγωνισµούς για ανάληψη έργων στην 
Ευρώπη (για παράδειγµα, αν οι αγοραστές ζητούν ειδικές εθνικές ηλεκτρονικές ταυτότητες 
που δεν διαθέτουν επιχειρήσεις από άλλες χώρες ή που µπορούν να προµηθευτούν µε 
υψηλό κόστος) 



 

 

 • Η ΕΕ µπορεί καταρτίσει, να δοκιµάσει στην πράξη και να προωθήσει κοινές µεθόδους για την 
αποφυγή προβληµάτων που οφείλονται στη χρήση διαφορετικής τεχνολογίας .  

Πότε προβλέπεται να τεθεί σε ισχύ η πρόταση; 

• Η δηµόσια διαβούλευση (Πράσινη Βίβλος) θα δηµοσιευθεί στις 18 Οκτωβρίου 2010. Οι 
απαντήσεις πρέπει να σταλούν µέχρι τον Ιανουάριο του 2011.  
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