
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Στην  δίνη  της  σημερινής,  ιδιαίτερα  δύσκολης  σε  πανευρωπαϊκό  επίπεδο,
κοινωνικοοικονομικής  συγκυρίας,  η  Ελλάδα  του  2016  μαστίζεται  από  πληθώρα
προβλημάτων,  τα οποία καλείται  να αντιμετωπίσει  άμεσα  -με μεγάλες  δημοσιονομικές
εξαρτήσεις- μέσω ενός ολοκληρωμένου μεταρρυθμιστικού προγράμματος λειτουργίας και
αναβάθμισης  της  ποιότητας  της  κρατικής  δράσης  σε  όλα  τα  επίπεδα  λειτουργίας  της
διοικητικής και εν γένει κρατικής δομής.

Μία  από  τις  δράσεις  του  μεταρρυθμιστικού  προγράμματος  της  Ελλάδας  είναι  ο
εκσυγχρονισμός  των  δημοσίων  συμβάσεων,  ενός  τομέα  κρατικής  δράσης,  η
αποτελεσματική λειτουργία του οποίου αποτελεί έναν από τους πλέον σημαντικούς δείκτες
ορθής και χρηστής διαχείρισης του δημοσίου χρήματος, μοχλό οικονομικής ανάπτυξης και
κοινωνικής  ευημερίας,  καθώς  και  εργαλείο  άσκησης  οικονομικής,  κοινωνικής  και
περιβαλλοντικής πολιτικής.

Η  χάραξη  εθνικής  στρατηγικής  στον  τομέα  δημοσίων  συμβάσεων  αποτελεί  μέρος  της
ευρύτερης  εθνικής  πολιτικής  της  χώρας  και  στοχεύει,  εκτός  των  παραπάνω,  στην
διαμόρφωση  και  την  προώθηση  της  πολιτικής  κατά  της  διαφθοράς  με  όρους  χρηστής
διακυβέρνησης, και την βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου των πολιτών, παράλληλα με την
εμπέδωση της εμπιστοσύνης των τελευταίων προς την Ελληνική Πολιτεία και τα όργανά της.

Στο πλαίσιο αυτό, η ελληνική δημόσια διοίκηση πρoβαίνει, μεταξύ άλλων, στην εκ βάθρων
αναθεώρηση των δομών της και της εν γένει φιλοσοφίας της εφαρμοζόμενης κυβερνητικής
πολιτικής  στον  τομέα  των  δημοσίων  συμβάσεων,  με  σκοπό  τη  χρηστή  δημοσιονομική
διαχείριση,  τον  εξορθολογισμό  των  κρατικών  δαπανών  και  διοικητικών  πρακτικών,  την
ανάδειξη  μιας  διαφανούς  και  ανταγωνιστικής  αγοράς  δημοσίων  συμβάσεων  ως  μοχλού
ανάπτυξης  της  ελληνικής  οικονομίας  και  την  υλοποίηση  των  αναγκαίων  διαρθρωτικών
αλλαγών. 

Από το ξεκίνημά της, η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων έθεσε ως πρωταρχικό
στόχο,  στο  πλαίσιο  άσκησης  των  κατά  νόμο  αρμοδιοτήτων  της,  την  εκπόνηση,  σε
συνεργασία  με  φορείς  της  Κεντρικής  Διοίκησης,  μιας  εθνικής  στρατηγικής  στον  τομέα
δημοσίων συμβάσεων και  σχετικού σχεδίου δράσης  με γνώμονα την  διαμόρφωση ενός
ολοκληρωμένου, σύγχρονου, απλού, ευέλικτου, δίκαιου και αποτελεσματικού συστήματος
που να εξασφαλίζει κανόνες ορθής διαχείρισης σε όλο τον κύκλο ζωής μιας σύμβασης με
την βέλτιστη αξιοποίηση των δημοσίων πόρων χάριν του κοινωνικού οφέλους. 

Το όραμα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. είναι η πρωτοπορία της Ελλάδας στον στρατηγικό σχεδιασμό του
τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έτσι ώστε η Χώρα μας να έχει έναν οδικό χάρτη για την
επόμενη πενταετία αναφορικά με όλες τις επιμέρους πτυχές της εν λόγω κρατικής δράσης
ξεκινώντας  από  τον  προγραμματισμό  των  αναγκών  των  αναθετουσών  αρχών  (κράτους,
περιφερειών, δήμων κλπ.) για ποιοτικά έργα, αγαθά και υπηρεσίες προς τους πολίτες, την
επίτευξη  σε  ανταγωνιστικές  συνθήκες  της  βέλτιστης  σχέσης  ποιότητας-τιμής  χάριν  του
δημοσίου συμφέροντος, την τήρηση της θεμελιώδους αρχής της νομιμότητας κλπ., μέχρι
την ακριβή εκτέλεση (pacta sunt servanda) από τον ανάδοχο των συμφωνηθέντων και την



παροχή έννομης προστασίας στους εμπλεκόμενους και τους πολίτες σε περίπτωση έγερσης
σχετικών αμφισβητήσεων.

Σήμερα,  βρίσκομαι  στην ευχάριστη θέση να παραδώσω το προτεινόμενο σχέδιο εθνικής
στρατηγικής δημοσίων συμβάσεων, - καρπό σκληρής και αποδοτικής δουλειάς της οικείας
ομάδας εργασίας-,  το πρώτο στο είδος του σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, με την προσδοκία
ότι  θα  συμβάλλει,  κατά  το  αντίστοιχο  μέρος,  στην  ευόδωση  των  προαναφερόμενων
κοινωνικοοικονομικών  στόχων  και  συνακόλουθα  στην  έξοδο  της  Πατρίδας  μας  από  την
δεινή οικονομική και κοινωνική κατάσταση, στην οποία έχει περιέλθει, ωθώντας την προς τα
εμπρός, εκεί δηλαδή που δικαιωματικά την κατατάσσει η ιστορική παράδοση, οι αξίες και ο
πολιτισμός της.
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