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ΠΡΟΔΓΡΟ 

 
Ακινα,       10/11/2022 

Αρ. πρωτ.: 5861 

 

Προσ: Πίνακασ Αποδεκτϊν 

                                                                          

 

ΘΕΜΑ: Διοργάνωςθ Ημερίδασ με τίτλο: «Η Αξιολόγηςη τησ εφαρμογήσ του νόμου 

4412/16 περί δημοςίων ςυμβάςεων, ζργων και προμηθειών από τισ αναθζτουςεσ 

αρχζσ και του βαθμοφ εξοικείωςησ του αρμόδιου προςωπικοφ με τισ 

προβλεπόμενεσ από το νόμο διαδικαςίεσ» 

 

Το Ινςτιτοφτο Τεκμθρίωςθσ, Ζρευνασ και Καινοτομιϊν (ΙΤΕΚ) του Εκνικοφ Κζντρου 

Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (ΕΚΔΔΑ), ςτο πλαίςιο τθσ αποςτολισ του, 

διερευνά τρόπουσ για τθν αντιμετϊπιςθ φαινομζνων δυςλειτουργίασ ςτο Δθμόςιο 

και ειςάγει καινοτόμεσ μεκόδουσ, διαδικαςίεσ και προςεγγίςεισ ςτθν Δθμόςια 

Διοίκθςθ. 

Στο πλαίςιο ανάδειξθσ και ςτιριξθσ νζων δθμόςιων πολιτικϊν ςε ςυνεργαςία με το 

Ινςτιτοφτο Επιμόρφωςθσ (ΙΝ.ΕΠ.), διοργανϊνει θμερίδα με τίτλο: 

Η Αξιολόγηςη τησ εφαρμογήσ του νόμου 4412/16 περί δημοςίων ςυμβάςεων, 

ζργων και προμηθειών από τισ αναθζτουςεσ αρχζσ και του βαθμοφ εξοικείωςησ 

του αρμόδιου προςωπικοφ με τισ προβλεπόμενεσ από το νόμο διαδικαςίεσ» 

 

(Κωδικόσ: 80165Ο22 ) 

 

Η θμερίδα κα πραγματοποιθκεί υβριδικά, με φυςικι παρουςία και διαδικτυακά 

τθν Τετάρτθ 16 Νοεμβρίου 2022 ςτισ 11:00 π.μ. 

 

Ο νόμοσ 4412 περί Δθμοςίων Συμβάςεων, ζργων και προμθκειϊν, όπωσ ιςχφει από 

το 2016, ειςζφερε αλλαγζσ ςτισ διαδικαςίεσ των διαγωνιςμϊν του δθμοςίου και του 

ευρφτερου δθμοςίου τομζα. Συγκεκριμζνα ο ανωτζρω νόμοσ κεςπίςτθκε ςε 
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εφαρμογι ενωςιακισ νομοκεςίασ με ειδικότερο ςκοπό τθν απλοφςτευςθ των 

διαδικαςιϊν και του πολφπλοκου προχπάρχοντοσ κεςμικοφ πλαιςίου.  

Παράλλθλα με τθν εφαρμογι του νόμου 4412/16 επιχειρικθκε ςε μεγάλο βακμό θ 

εμπζδωςθ τθσ διαφάνειασ ςε διαγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ και 

τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, με τθν απάλειψθ χρονοβόρων, αλλά και ιδιαίτερα 

κοςτοβόρων γραφειοκρατικϊν βαρϊν και τθσ ιςότιμθσ ςυμμετοχισ των οικονομικϊν 

φορζων.  

Ειδικότεροι ςτόχοι του νομοκετιματοσ, πζρα από τθν μεταφορά των ευρωπαίκϊν 

οδθγιϊν ςτθν ελλθνικι ζννομθ τάξθ, είναι: 

α) θ ενιαία ρφκμιςθ των διαδικαςιϊν ανάκεςθσ όλων των δθμοςίων 

ςυμβάςεων,  

β) θ ενιαία επίςθσ αντιμετϊπιςθ των ηθτθμάτων ζννομθσ προςταςίασ κατά 

το ςτάδιο που προθγείται τθσ ςφναψθσ των δθμοςίων ςυμβάςεων και  

γ) θ ενοποίθςθ τθσ νομοκεςίασ που ρυκμίηει το ςυμβατικό  ςτάδιο όςον 

αφορά ςτα δθμόςια ζργα, τισ μελζτεσ και τισ τεχνικζσ και ςυναφείσ επιςτθμονικζσ 

υπθρεςίεσ, κακϊσ και τισ προμικειεσ και υπθρεςίεσ.  

Σε αυτι τθν προςπάκεια «ομογενοποίθςθσ» του νομοκετικοφ πλαιςίου ςυμβάλλει 

και θ κζςπιςθ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν (ΑΕΠΠ). 

Ο ςκοπόσ τθσ ζρευνασ που κα παρουςιαςκεί ςτθν θμερίδα και κα αποτελζςει τθν 

αφετθρία διαλόγου είναι θ διερεφνθςθ του βακμοφ εξοικείωςθσ των ανακετουςϊν 

αρχϊν με τισ προβλεπόμενεσ από το νόμο 4412/2016 (Α’ 147) διαδικαςίεσ ανάκεςθσ 

και εκτζλεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων προμθκειϊν, υπθρεςιϊν και ζργων, κακϊσ και 

θ αξιολόγθςθ τουσ από αυτζσ. 

Ειδικότερα διερευνάται, κατά πρϊτον, εάν θ εφαρμογι του νόμου ζχει οδθγιςει 

ςτθν απλοφςτευςθ των διαδικαςιϊν και του πολφπλοκου προχπάρχοντοσ κεςμικοφ 

πλαιςίου. Κατά δεφτερον, αξιολογείται θ ςυμβολι του από το αρμόδιο προςωπικό 

των φορζων τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ και τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ. Τζλοσ, 

αποςκοπείται θ εξεφρεςθ των ςθμείων εκείνων όπου θ εφαρμογι του νόμου 

εξακολουκεί να προκαλεί δυςχζρειεσ ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ, λαμβάνοντασ υπόψθ 

και τισ τροποποιιςεισ που επζφερε ο νόμοσ 4782/2021.  

 

Κατά τον τρόπο αυτό αναμζνεται να βελτιωκεί θ πλοιγθςθ των ανακετουςϊν αρχϊν 

μζςα από τα δαιδαλϊδθ μονοπάτια των δθμοςίων ςυμβάςεων. 

 

Σκοπόσ τθσ θμερίδασ είναι θ παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων τθσ μελζτθσ που 

υλοποιικθκε από το ΙΤΕΚ-ΕΚΔΔΑ, με ςκοπό τθν ενθμζρωςθ των ςτελεχϊν του 

δθμοςίου και ευρφτερου δθμοςίου τομζα για τισ αλλαγζσ που επιλκαν από τθν 

εφαρμογι του ςυγκεκριμζνου κεςμικοφ πλαιςίου, κακϊσ και θ ςυμβολι τθσ 
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νομοκεςίασ ςτθν κακθμερινι λειτουργία των υπθρεςίων του δθμοςίου και 

ευρφτερου δθμοςίου τομζα. 

Από πλευράσ περιεχομζνου θ θμερίδα διαρκρϊνεται ωσ ακολοφκωσ:  

Χαιρετιςμοί  

Χαιρετιςμοί - τοποκετιςεισ επίςθμων προςκεκλθμζνων από τθν πολιτικι θγεςία και 

διοικθτικι ιεραρχία για τθν ςυμβολι τθσ υφιςτάμενθσ νομοκεςίασ ςτθν βελτίωςθ 

των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και τθν μείωςθ τθσ γραφειοκρατίασ ςτο περιβάλλον 

των δθμόςιων ςυμβάςεων.  

 

Α΄ Πάνελ ςυηιτθςθσ  

Παρουςίαςθ Μελζτθσ για τον Νόμο 4412/2016.  Ο βακμόσ εξοικείωςθσ των 

ανακετουςϊν αρχϊν με τισ προβλεπόμενεσ από το ν. 4412/2016 διαδικαςίεσ  

Θετικά ςθμεία και Προβλιματα από τθν εφαρμογι του. 

 

Β΄ Πάνελ ςυηιτθςθσ 

 Η ςυμβολι του Νόμου 4412/2016 ςτθν λειτουργικι απόδοςθ τθσ διοίκθςθσ και τθν 

ενίςχυςθ τθσ αρχισ τθσ διαφάνειασ.  

 

Ομάδα – Στόχοσ: Η ςυμμετοχι ςτθν θμερίδα είναι ανοικτι για όλουσ τουσ 

ενδιαφερόμενουσ που μπορεί να είναι υπάλλθλοι και ςτελζχθ τθσ Δθμόςιασ 

Διοίκθςθσ και τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ κακϊσ και των ΝΠΔΔ αυτϊν και που 

ςχετίηονται με τθν εφαρμογι τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και γενικότερα με τθν 

ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων όςον αφορά ςτα δθμόςια ζργα, τισ μελζτεσ και τισ 

τεχνικζσ και ςυναφείσ επιςτθμονικζσ υπθρεςίεσ, κακϊσ και τισ προμικειεσ και 

υπθρεςίεσ.  

Τα ςτελζχθ που επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτθν ανωτζρω θμερίδα κα πρζπει: 

 

1. να εγγραφοφν προθγουμζνωσ ςτθν υπθρεςία θλεκτρονικισ υποβολισ 

αιτιςεων του ΕΚΔΔΑ, (εφόςον δεν είναι ιδθ εγγεγραμμζνοι/εσ) ςτθν 

θλεκτρονικι διεφκυνςθ:  https://online.ekdd.gr/OnlineWeb/index.jsp  

 

2. να επιλζξουν από τον κεματικό κφκλο «Οικονομία και Δθμοςιονομικι 

Πολιτικι» τθν ςυμμετοχι τουσ ςτθν Ημερίδα: «Η Αξιολόγθςθ τθσ 

εφαρμογισ του νόμου 4412/16 περί δθμοςίων ςυμβάςεων, ζργων και 

προμθκειών από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ και του βακμοφ εξοικείωςθσ του 

αρμόδιου προςωπικοφ με τισ προβλεπόμενεσ από το νόμο διαδικαςίεσ» 

(Κωδικόσ 80165Ο22).                                                                                  

https://online.ekdd.gr/OnlineWeb/index.jsp
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Η ςυμμετοχι ςτθν θμερίδα με φυςικι παρουςία πρζπει να δθλωκεί ςτο 

αντίςτοιχο ςθμείο τθσ θλεκτρονικισ αίτθςθσ (επιλογι Όχι ςτο πεδίο: 

«Επικυμϊ να παρακολουκιςω το ςεμινάριο με τθ μζκοδο τθσ ςφγχρονθσ εξ' 

αποςτάςεωσ επιμόρφωςθσ»). 

Προκεςμία υποβολισ των αιτιςεων ορίηεται θ  Τρίτθ 15 Νοεμβρίου. 
 

Για περαιτζρω πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν θμερίδα οι ενδιαφερόμενοι/-εσ 

μποροφν να απευκφνονται ςτουσ Επιςτθμονικά Υπεφκυνουσ: 

κ. Αλζξανδρο Κουρτζςθ (τθλ.: 213-1306272, e-mail: akourtesis@ekdd.gr ) 

κα Νίκθ Μαχαίρα (τθλ. 213-1306394, email: nmachaira@ekdd.gr)    

και ςτον Οργανωτικά Υπεφκυνο τθσ θμερίδασ:  

κ. Γεώργιο Μακαντάςθ, (τθλ. 2131306250, e-mail: gmakantasis@ekdd.gr) 

 

Σε περίπτωςθ επιλογισ, θ ςυμμετοχι των ςτελεχϊν ςασ, εφόςον εγκρίνεται από τθν 

υπθρεςία, είναι υποχρεωτικι (Π.Δ. 57/2007, Αρ. 59) και ςυνεπάγεται τθν 

αποδζςμευςθ τουσ από τα υποχρεωτικά τουσ κακικοντα.  

 

Η δράςθ ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

 

 

 

Η Πρόεδροσ του ΕΚΔΔΑ 

 

 

 

Παραςκευι Δραμαλιώτθ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:akourtesis@ekdd.gr
mailto:nmachaira@ekdd.gr
mailto:gmakantasis@ekdd.gr
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Δσωτερική Γιανομή (μέζω ηλεκηρονικού ηαχυδρομείου): 

1. ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΔΓΡΟΤ Δ.Κ.Γ.Γ.Α  

2. ΓΡΑΦΔΙΟ ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟΤ Δ.Κ.Γ.Γ.Α 

3. ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ 

ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

4. ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΙΝ.ΔΠ.  

5. ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Δ..Γ.Γ.Α. 

6. ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟΤ ΣΔΚΜΗΡΙΩΗ, ΈΡΔΤΝΑ ΚΑΙ 

ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ 

7. ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΠΟΓΟΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ 

ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ 

8. ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ  

9. ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

10. ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΩΝ 

ΥΔΔΩΝ  

11. ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ 

ΟΡΓΑΝΩΝ 

12. ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟΤ ΈΡΓΟΤ ΙΝ.ΔΠ. 

13. ΣΜΗΜΑ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟΤ ΈΡΓΟΤ ΙΝ.ΔΠ.  

14. ΤΜΒΟΤΛΟ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΤ ΈΡΓΟΤ ΙΝ.ΔΠ. Κ. ΠΑΝΣΔΛΗ 

ΒΟΤΛΣΙΓΗ  

15. ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ  ΙΝ.ΔΠ.  

 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ (μέζω ηλεκηρονικού ηαχυδρομείου): 

 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Α) ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΔΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΣΔΩΝ   

Β) ΓΡΑΦΔΙΟ ΤΠΗΡΔΙΑΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ  

Α) ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΔΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΣΔΩΝ   

Β) ΓΡΑΦΔΙΟ ΤΠΗΡΔΙΑΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

Γ)ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΙΩΝ ΤΜΒΑΔΩΝ 

 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ 

Α) ΓΡΑΦΔΙΟ ΤΠΗΡΔΙΑΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΣΔΩΝ   

Β) ΓΡΑΦΔΙΑ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΩΝ ΓΔΝΙΚΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΤΠΗΡΔΙΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ 

ΤΠΗΡΔΙΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ– ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ 

 

ΔΝΙΑΙΑ ΑΡΥΗ ΓΗΜΟΙΩΝ ΤΜΒΑΔΩΝ (Δ.Α.ΓΗ.Τ.) 

 

ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΔ ΓΙΟΙΚΗΔΙ: 

ΑΣΣΙΚΗ 

ΑΙΓΑΙΟΤ 
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ΗΠΔΙΡΟΤ - ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 

ΘΔΑΛΙΑ - ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 

ΚΡΗΣΗ  

ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 

ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ - ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ – ΙΟΝΙΟΤ 

 

ΔΝΩΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ ΔΛΛΑΓΑ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ 

 

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΝΩΗ ΓΗΜΩΝ ΔΛΛΑΓΑ 

ΓΗΜΟΙ  
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