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Στην Αθήνα σήμερα, 28 Ιουλίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.15΄, στην Αίθουσα Γερουσίας, 

συνήλθαν σε κοινή συνεδρίαση η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου και η Διαρκής 

Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, υπό την προεδρία της Προέδρου 

της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου , κυρίας Χαράς Καφαντάρη, με θέματα 

ημερήσιας διάταξης τη συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης των σχεδίων νόμων του Υπουργείου 

Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού:  
 
α) «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την 

ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις.» (3η συνεδρίαση) 
β) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ 

και 2014/25/ΕΕ)». (3η συνεδρίαση) 
Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, κ. Γεώργιος 

Σταθάκης, ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Χρήστος Σπίρτζης, ο Υπουργός 

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Νικόλαος Παρασκευόπουλος, η 

Υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κυρία Μαρίνα Χρυσοβελώνη, καθώς και 

αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες. 
Η Προεδρεύουσα των Επιτροπών, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης και έκανε την α΄ ανάγνωση του καταλόγου των μελών των Επιτροπών.  
Από την Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου παρόντες ήταν οι Βουλευτές κ.κ.: 
Από την Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης παρόντες ήταν οι 

Βουλευτές κ.κ.: 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού): 
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, τα δύο νομοσχέδια που εισάγονται 

σήμερα έχουν ένα ιστορικό, το οποίο αφορά την προέλευση της ιδέας αυτής. 
Υπενθυμίζω ότι η μεταρρύθμιση της νομοθεσίας σχετικά με τις δημόσιες 
συμβάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αποτέλεσε μία από τις δώδεκα δράσεις 

προτεραιότητας της πράξης για την εν ιαία αγορά, που δημοσιεύθηκε τον 
Απρίλιο του 2011.  
Στο πλαίσιο αυτό, υιοθετήθηκαν τον Ιανουάριο του 2014 και δημοσιεύθηκαν 

στην επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε., το 2014, οι τρεις νέες οδηγίες, η 214/23 που 
αφορά τις συμβάσεις παραχώρησης έργων και υπηρεσιών, η 2014/24 για τις 
κλασικές δημόσιες συμβάσεις και η 25 για τις συμβάσεις που συνάπτονται από 

φορείς στους τομείς του ύδατος, ενέργειας, μεταφορών και ταχυδρομικών 
υπηρεσιών. 
Τα δύο αυτά νομοσχέδια, πέρα από την ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής 

«οδηγίας», έχουν και πολλά άλλα στοιχεία, τα οποία εκπορεύονται από την ίδια 
την οδηγία, καθώς ένα μεγάλο μέρος των ρυθμίσεων επαφίεται εθν ική 
ρύθμιση και αυτό κάνουν τα δύο νομοσχέδια. Άρα, ενσωματώνουν την οδηγία 



αλλά, ταυτόχρονα, πολύ μεγάλο μέρος των ρυθμίσεων είναι εθνικές ρυθμίσεις 
που, από κοινού, ενσωματώνονται στο παρόν νομοσχέδιο. 

Ο λόγος της εν ιαίας αντιμετώπισης, είναι η αντιμετώπιση που θεωρήσαμε από 
την αρχή ότι ο νόμος αυτός μπορεί και πρέπει να αποτελέσει μια σημαντική 
μεταρρύθμιση στη χώρα μας, για όλο αυτό το πλέγμα των δημοσίων 

συμβάσεων. 
Ως εκ τούτου, η προσέγγιση που υιοθετήσαμε, ένα χρόνο πριν, και θα σταθώ 
λίγο στην προετοιμασία αυτού του νόμου, ήταν να υπάρξει: Πρώτον, ένα εν ιαίο 

κανονιστικό πλαίσιο και δεύτερον, να καταργηθεί το σύνολο της κείμενης 
νομοθεσίας, η οποία ήταν κατακερματισμένη, είχε δεκάδες διαφορετικά 
συστήματα ρυθμίσεων, πολλούς φορείς που διαμόρφωναν ο καθένας απ' 

αυτούς δικό τους σύστημα ανάθεσης και εκτέλεσης προμηθειών, υπηρεσιών 
και έργων. 
Συνεπώς, η πρώτη πράξη ήταν η κατάργηση όλης της κείμενης νομοθεσίας 

γύρω από τα θέματα αυτά, κυρίως οτιδήποτε αφορούσε τον κατακερματισμό. 
Προφανώς, η κατάργηση των νόμων για το κανονιστικό πλαίσιο των 
προηγούμενων διατάξεων και η προσπάθεια να ενοποιηθεί όλο το σύστημα σε 

ένα εν ιαίο κανονιστικό πλαίσιο. 
Αυτή ήταν η επιδίωξη της συζήτησης για αυτά τα δύο νομοσχέδια. 
Να υπενθυμίσω, αναφέρθηκα στον ένα χρόνο. Ένας χρόνος ακριβώς, ήταν η 

διαδικασία προετοιμασίας αυτού του νόμου. Υπενθυμίζω ότι ο νόμος αυτός 
είναι αντικείμενο διαβούλευσης για όλο αυτό το χρονικό διάστημα, με 
συμμετέχοντες, προφανώς, τα τρία καθ' ύλη αρμόδια Υπουργεία, το 

Οικονομίας για αγαθά και υπηρεσίες, το Υποδομών για τα έργα και το Υγείας, 
φυσικά, για τον μεγάλο όγκο προμηθειών, αγαθών και υπηρεσιών. Επίσης, 
ήταν η Ρυθμιστική Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, από την αρχή, στην επιτροπή 

και εκπρόσωποι της Κομισιόν. 
Άρα, ήταν μια επιτροπή στην οποία έγινε εκτενής συζήτηση, εκτενής 
προετοιμασία και επίλυση δεκάδων θεμάτων που αφορούν σε κάθε ένα από τα 

θέματα τα οποία ενσωματώνονται στους δύο αυτούς νόμους. Είναι προϊόν 
μιας πολύ ρητής και συμμετοχικής διαδικασίας, στην οποία το πνεύμα 
παρέμεινε το ίδιο, η ανάγκη, δηλαδή, να αντιμετωπιστεί ο νόμος αυτός, ως μια 

βαθιά τομή στο κανονιστικό πλαίσιο. 
Η δεύτερη επισήμανση, που θέλω να κάνω, είναι ότι πρέπει να είναι σαφές ότι 
είναι ένα κανονιστικό πλαίσιο. 

Αυτά τα δύο Νομοσχέδια, ουσιαστικά, ρυθμίζουν ενιαίους κανόνες, για κάθε 
είδους και μορφή προμηθειών του Δημοσίου. Είναι προφανές ότι στην 
υλοποίηση, θα παίξει καθοριστικό ρόλο το πώς οι φορείς, θα προβαίνουν 

στην εφαρμογή αυτού του κανονιστικού πλαισίου. Και τα μεγάλα οφέλη, που 
μπορεί να προκύψουν, για το Ελληνικό Δημόσιο. Εξαρτώνται φυσικά και από 
τον τρόπο εφαρμογής των συγκεκριμένων διατάξεων. Εν τούτοις όμως, ως 

κανονιστικό πλαίσιο, έχει θέσει ένα σύνολο ρυθμίσεων, τις οποίες δεν μπορεί 
να παραβιάσει κανείς. Και αυτή είναι η σημασία, στο επίπεδο το οποίο, το 
εισάγουμε σήμερα. 

Τώρα, ας ξεκινήσουμε με τα βασικά πλεονεκτήματα και τις τομές που κάνει ο 
Νόμος. Το πρώτο είναι ότι, απλουστεύει σημαντικά, τα διοικητικά βάρη και το 
περίπλοκο διοικητικό σύστημα που προϋπήρχε. Χρησιμοποιούνται ευρέως τα 

ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας και πληροφορικής. Υπάρχει εν ιαία ηλεκτρονική 
πλατφόρμα, για το σύνολο των προμηθειών του Δημοσίου, άνω των 60.000 €. 
Υπενθυμίζω ότι τα 60.000 € είναι εθν ική επιλογή. 135.000 € είναι η ευρωπαϊκή 

οδηγία. Εμείς θεωρήσαμε ότι πρέπει να διατηρήσουμε τα χαμηλότερα επίπεδα 
των 20 και 60 χιλιάδων, για απευθείας αναθέσεις και πρόχειρους 
διαγωνισμούς, που υπάρχουν ήδη στη Νομοθεσία μας. 



Η εν ιαία αυτή πλατφόρμα και υπάρχει αγωνία, ανοίγω μια μικρή παρένθεση 
για το εάν το πληροφορικό σύστημα είναι σε θέση να το αντιμετωπίσει. 

Υπενθυμίζω ότι οι αναρτήσεις στο ΚΙΝΔΙΣ, το 2013, ήταν 250.000, το 2014 ήταν 
500.000, το 2015 ήταν 800.000 και το πρώτο εξάμηνο του 2016 είναι 800.000. 
Άρα, προβλέπουμε διπλασιασμό.  
Τι σημαίνει αυτό πρακτικά; Ότι το σύστημα, μέχρι στιγμής, έχει προσαρμοστεί 
επιτυχώς, στις μεγάλες αυξήσεις και γίνεται συστηματική προσπάθεια για να 
μπορέσει να σηκώσει και το βάρος του νέου ρυθμιστικού πλαισίου. 

Το ένα λοιπόν, είναι ότι, χρησιμοποιούνται πλέον ηλεκτρονικά μέσα σε όλα τα 
επίπεδα. Και το δεύτερο στοιχείο είναι ότι, έχουμε νέους τρόπους ανάθεσης 
Δημοσίων Συμβάσεων. Εισάγεται για πρώτη φορά, το δυναμικό σύστημα 

αγορών, ως μια εξ ολοκλήρου ηλεκτρονική διαδικασία, μέσω της οποίας 
επιτρέπεται, οι αναθέτουσες Αρχές να έχουν στη διάθεσή τους, ένα ευρύ 
φάσμα προσφορών και συνεπώς, να εξασφαλίζουν την καλύτερη δυνατή 

χρησιμοποίηση των δημόσιων πόρων. Θεσμοθετείται η διαδικασία των 
ηλεκτρονικών πλειστηριασμών. Αναπτύσσονται νέες ηλεκτρονικές τεχν ικές 
αγορών, όπως είναι οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι και υιοθετούνται νέοι τρόποι 

ανάθεσης των Δημοσίων Συμβάσεων, που δεν υπήρχαν, μέσω του 
ανταγωνιστικού διαλόγου και της ανταγωνιστικής διαδικασίας με 
διαπραγμάτευση. Δύο καινούργιες διαδικασίες, οι οποίες μπορούν να 

προκαλέσουν. 
Επιπρόσθετα να επισημάνω ότι, το ΚΙΝΔΙΣ, αυτό καθαυτό, η ενοποίηση σε μια 
πλατφόρμα, κάθε μορφής προμηθειών, αγαθών, υπηρεσιών και έργων, 

προφανώς διασφαλίζει υψηλό βαθμό διαφάνειας, δημοσιότητα και 
ταυτόχρονα δημιουργεί ένα πλαίσιο, μέσα στο οποίο μπορούν να 
αναζητηθούν επιχειρηματικές ευκαιρίες, που προσφέρονται από το σύστημα 

προμηθειών του Δημοσίου. 
Το τέταρτο σημείο, είναι η εισαγωγή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου 
Σύμβασης, το οποίο μειώνει δραματικά το διοικητικό φόρτο, καθώς εισάγεται το 

εν ιαίο σύστημα του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης και υποχρεωτική 
χρήση του Ι -ΚΕΡΤΙΣ, όπου βασικός στόχος είναι να απλοποιηθεί και να 
διευκολυνθεί η ανταλλαγή πιστοποιητικών και άλλων αποδεικτικών εγγράφων. 

Υπενθυμίζω ότι όλα γίνονται ηλεκτρονικά. 
Θέλω να επισημάνω ότι ο δεύτερος στόχος του νομοσχεδίου είναι η 
διευκόλυνση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις δημόσιες 

επεμβάσεις. Το υπογραμμίζω αυτό. Για πρώτη φορά εισάγεται ότι, αν υπάρχει 
υπεργολαβία, αυτή πρέπει να αναφέρεται, το οποίο σημαίνει ότι, αν κάποιος 
προτίθεται να πάρει το διαγωνισμό και να αναθέσει υπεργολαβία σε τρίτους, 

αυτό πρέπει να αναφέρεται ρητά. Αυτό ανοίγει τη δυνατότητα η αναθέτουσα 
αρχή να πηγαίνει απευθείας στους υπεργολάβους και να εν ισχύσει με αυτόν 
τον τρόπο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η ρητή αναφορά των υπεργολάβων 

που εμπλέκονται σε κάθε έργο ακριβώς είναι μια μεγάλη τομή, η οποία δίνει τη 
δυνατότητα να υπάρξει μια μεγαλύτερη εν ίσχυση των μικρομεσαίων. 
Το δεύτερο είναι η υποδιαίρεση των συμβάσεων σε τμήματα. Θέλω να σταθώ 

λίγο σε αυτό το σημείο. Έχουμε τρεις κεντρικές αρχές που αναθέτουν. Οι 
κεντρικές αρχές έχουν μεγάλο πλεονέκτημα, γιατί μπορούν να ενοποιούν 
διαγωνισμούς φορέων που είναι υπό τις τρεις αυτές κεντρικές αρχές. 

Υπενθυμίζω ότι οι τρεις κεντρικές αρχές είναι η Γεν ική Γραμματεία Υποδομών 
του Υπουργείου Υποδομών, η Γεν ική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου 
Οικονομίας και η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας του Υπουργείου Υγείας. Άρα, 

από τη μια μεριά, έχουμε δυνατότητες να ενοποιούμε διαγωνισμούς και να 
βρίσκουμε πιο συμφέρουσες λύσεις. 
Από την άλλη πλευρά, όμως, οι κεντρικές αρχές αγορών διερευνούν 



υποχρεωτικά τις συμβάσεις που αναθέτουν σε χωριστά τμήματα, 
καθορίζοντας το μέγεθος και το αντικείμενο των τμημάτων αυτών, χωρίς να 

έχουν τη δυνατότητα να αποκλίνουν από αυτό. Οι δε λοιπές αναθέτουσες 
αρχές ενθαρρύνονται να αναθέτουν μια σύμβαση υπό τη μορφή χωριστών 
τμημάτων, προκειμένου η αναθέτουσα αρχή να μπορεί να έχει μεγαλύτερη 

ευελιξία στην κατάτμηση και τον επιμερισμό αυτών των μεγάλων συμβάσεων 
για λόγους εν ίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της μεγαλύτερης 
πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αν, για οποιοδήποτε λόγο, 

επιλέγει την εν ιαία, την «μεγάλη», σε διαγωνισμό, οφείλει να εξηγεί τους λόγους 
και τα οφέλη που μπορεί να προκύψουν από αυτό. 
Ο τρίτος στόχος της νομοθεσίας, προφανώς, είναι η καταπολέμηση της 

διαφθοράς και η εν ίσχυση της διαφάνειας. Ενσωματώνεται όλη η νομολογία 
και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για το σχεδιασμό και την προετοιμασία της 
διαδικασίας, που είναι σημαντικό, την κατάρτιση προκήρυξης του 

διαγωνισμού, την επιλογή των υποψηφίων και την ανάθεση της σύμβασης. 
Όλο αυτό το σύστημα έχει ενσωματωθεί υπό το πρίσμα της σύγκρουσης 
συμφερόντων, δηλαδή διαδικασίες μέσα από τις οποίες κάποιος που σχεδιάζει 

ή παρεμβαίνει στη διαδικασία προετοιμασίας του διαγωνισμού, συμμετέχει στη 
συνέχεια σε αυτόν και διάφορες άλλες κατηγορίες σύγκρουσης συμφερόντων, 
οι οποίες για πρώτη φορά εισάγονται με τόσο συγκεκριμένο τρόπο. Υπάρχουν 

οι λόγοι αποκλεισμού, όπως εγκληματική οργάνωση, δωροδοκίες, μη 
πληρωμή φόρων κ.λπ. και ρυθμίζεται και το πλαίσιο αυτό με ένα κανονιστικό 
πλαίσιο αρκετά σαφές. 

Ο τέταρτος στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός των διαδικασιών ανάθεσης και 
εκτέλεσης των έργων και των προμηθειών. Το κριτήριο που επιλέγεται είναι 
μοναδικό, αλλά θέλω να το διευκρινίσω. Είναι το κριτήριο της πιο οικονομικά 

συμφέρουσας προσφοράς, αλλά ισχύει και για τις δύο κατηγορίες 
αναθέσεων, και για αυτές που βασίζονται μόνο στην τιμή, και για αυτές που 
στηρίζονται στη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής. Απλώς την στη δεύτερη 

περίπτωση, εφόσον έχει προσδιοριστεί η βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής, 
καταλήγει στην αποκλειστικά οικονομικά πιο συμφέρουσα προσφορά, άρα 
ενσωματώνει και τη δυνατότητα να υπάρχει σχέση ποιότητας-τιμής στη 

διαδικασία της προκήρυξης ή των επιλογών που κάνει ένας φορέας. 
Επίσης, εισάγεται το δικαίωμα της αναθέτουσας αρχής να επιτρέπει να απαιτεί 
την υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Είναι μια πρακτική που μπορεί να 

ενθαρρύνει την καινοτομία και να ενισχύσει τον ανταγωνισμό. Άρα, έχει το 
δικαίωμα να απαιτήσει την υποβολή εναλλακτικών προσφορών, αν για 
οποιοδήποτε λόγο θεωρήσει ότι οι υπάρχουσες προσφορές δεν ικανοποιούν 

τους στόχους της προκήρυξης. 
Τίθεται όριο στην τροποποίησή των συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους, το όριο 
αυτό είναι το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας πλαίσιο. 

Ο πέμπτος στόχος είναι η εισαγωγή κοινωνικών και περιβαλλοντικών 
κριτηρίων. Για πρώτη φορά ενσωματώνονται στο κανονιστικό μας πλαίσιο 
περιβαλλοντικές, κοινωνικές και εργατικές απαιτήσεις της διαδικασίας 

ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Το θέμα αυτό έχει αυτονόητη διάσταση, η 
εταιρεία που εμπλέκεται στις δημόσιες συμβάσεις και παραβιάζει τη 
περιβαλλοντική, κοινοασφαλιστική και εργατική νομοθεσία, εξαιρείται ή 

αποκλείεται ή ακόμη και αν εκτελεί μια σύμβαση, τίθεται θέμα αλλαγής της 
συγκεκριμένης εταιρείας. Άρα, για πρώτη φορά εισάγεται σαφές το άρθρο 18 
η ανάγκη οποιαδήποτε εταιρείας να συναλλάσσεται με το δημόσιο, να τηρεί 

πλήρως και κατά την εκτέλεση τη περιβαλλοντική κοινωνικοασφαλιστική και 
εργατική νομοθεσία. 
Το δεύτερο στοιχείο για την κοινωνική διάσταση είναι ότι εισάγεται η 



δυνατότητα, να προκηρύσσονται προμήθειες διαγωνισμοί ή έργα, στα οποία 
υπάρχει ειδική πρόβλεψη να αφορούν αποκλειστικά εταιρείες κοινωνικής 

οικονομίας. Συγκεκριμένα, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να παραχωρούν 
κατά αποκλειστικότητα το δικαίωμα συμμετοχής, σε διαδικασίες σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων. Πρώτο, σε προστατευμένα παραγωγικά εργαστήρια, 

δεύτερον, κοινωνικούς συνεταιρισμούς περιορισμένης ευθύνης, τρίτον 
κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις ένταξης και τέταρτον, κάθε άλλο 
οικονομικό φορέα που έχει ως κύριο σκοπό βάσει του καταστατικού του, την 

επαγγελματική και κοινωνική ένταξη ατόμων με μειονεκτικά χαρακτηριστικά ή 
αναπηρία ή οτιδήποτε άλλο, προκειμένου να εν ισχυθούν οι άνθρωποι και να 
μπορούν να υπάγονται και να εκτίθενται απευθείας στη διαδικασία αυτή.  

Η ενσωματωμένη Οδηγία 25, αναφέρεται στη σύναψη συμβάσεων έργων 
αγαθών και υπηρεσιών ανεξαρτήτως εκτιμώμενης αξίας αυτών, που αφορούν 
φυσικό αέριο, ηλεκτρισμό, νερό, μεταφορές λιμένες αερολιμένες, εξόρυξη 

πετρελαίου, ταχυδρομικές υπηρεσίες κλπ. Και εδώ, έχει επιλεγεί η κατάργηση 
των ειδικών καθεστώτων των αναθετόντων φορέων και εφαρμόζεται ένα εν ιαίο 
και ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο ανάθεση και εκτέλεσης συμβάσεων. Και 

επιμέρους ιδιαιτερότητες, θα αντιμετωπίζονται εκ των πραγμάτων που έχουν 
ανάλογα με τη φύση της οποίας δραστηριοποιούνται και των ανταγωνισμό, 
προφανώς προβλέπεται μια διαδικασία με την οποία αυτή η ευελιξία σε αυτούς 

τους τομείς θα τηρείται.  
Όπως προκύπτει από όσα ανέφερα με το νέο νόμο υιοθετείται ένα πλέγμα 
σημαντικών καινοτομικών ρυθμίσεων, με σκοπό την εξυγίανση και τη βελτίωση 

του συστήματος δημοσίων συμβάσεων, την απλοποίηση και επιτάχυνση των 
διαδικασιών, την αύξηση της αποδοτικότητας των δημόσιων πόρων, την 
εν ίσχυση του ανταγωνισμού και τη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.  

Το νομοσχέδιο αυτό από κοινού με άλλες νομοθετικές πρωτοβουλίες, επιδιώκει 
να διαμορφώσει ένα πολύ διαφορετικό θεσμικό πλαίσιο, για το σύνολο των 
δραστηριοτήτων που εμπλέκουν το δημόσιο φορέα, τομέα. Ο δημόσιος 

τομέας μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο παραγωγικής και 
οικονομικής ανάκαμψης της χώρας, μέρος αυτών των βημάτων που γίνονται 
τόσο σε διαφορετικά επίπεδα του αναπτυξιακού νόμου, την πολιτική τα ΕΣΠΑ 

στρατηγικές επενδύσεις, που επίκειται νέα πρωτοβουλία από την πλευρά μας 
και άλλες νομοθετικές πρωτοβουλίες, διαμορφώνουν ένα πλαίσιο το οποίο το 
δημόσιο συμφέρον θα εν ισχυθεί και ταυτόχρονα, διαμορφώνεται και οι 

συνθήκες και οι προοπτικές μιας ισχυρής και δίκαιης ανάκαμψης της ελληνικής 
οικονομίας. Σας ευχαριστώ. 


