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01 ΒΑΣΙΚΕΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΥΓΕΙΑΣ

Στόχος η σταθεροποίηση
του ΕΣΥ μέσα στο 2016

Στη σταθεροποίηση της λειτουργίας

του ΕΣΥ μέσα στο 2016 και
την ύπαρξη αισθητής αναβάθμισης
των παρεχόμενων υπηρεσιών Υγείας

στοχεύει η πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου Υγείας Προς αυτήν την
κατεύθυνση η Αριστοτέλους προχωρά

σε παρεμβάσεις που αφορούν
την αυξημένη χρηματοδότηση των
νοσοκομείων και του συστήματος
Υγείας για το 20 1 6 αύξηση των κονδυλίων

για τις εφημερίες και τις υπερωρίες

καθώς και την υλοποίη
ση του σχεδίου σταδιακής κάλυψης
των κενών θέσεων με μόνιμο προσωπικό

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης
της πολιτικής ηγεσίας με τους διοικητές

υποδιοικητές και τους διευθυντές

ιατρικής υπηρεσίας που εκτελούν

χρέη διοικητή σε όλα τα νοσοκομεία

της χώρας παρουσία και
των διοικητών των ΥΠΕ παρουσιάστηκαν

οι βασικές προτεραιότητες
του υπουργείου και οι ενέργειες που
έχουν δρομολογηθεί με στόχο τη
στήριξη του δημόσιου συστήματος

περίθαλψης Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε

στην καλή συνεργασία που
πρέπει να υπάρχει μεταξύ των διοικήσεων

των ΥΠΕ και του υπουργείου
αλλά και με το ανθρώπινο δυναμικό

των νοσοκομείων
Η αναγνώριση του δύσκολου έργου

που προσφέρουν οι εργαζόμενοι
στο ΕΣΥ κάτω από εξαιρετικά α¬

ντίξοες συνθήκες και ο σεβασμός
των δικαιωμάτων τους αποτελεί
προϋπόθεση εξασφάλισης ενός διαφορετικού

εργασιακού και κοινωνικού
ήθους στο δημόσιο σύστημα υγείας

τονίζει η Αριστοτέλους
Επιπλέον ζητήθηκε από τους διοικητές

η στενή παρακολούθηση
των καθημερινών λειτουργικών

προβλημάτων των νοσοκομείων και
η έγκαιρη παρέμβαση για την αντι
μετώπισή τους ενώ ιδιαίτερη αναφορά

έγινε στην ευαισθησία που
πρέπει να επιδεικνύεται για την αντιμετώπιση

των προβλημάτων και
των αναγκών αξιοπρεπούς φροντίδας

των ασθενών
Μ.ΚΑΛ
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ μπαίνει π μεταρρύθμιση
του συστήματος των διαγωνισμών για τις κρατικές 

προμήθειες, με τπν κυβέρνηση να φέρνει σε
δημόσια διαβούλευση στο τέλος του μήνα σχετικό 

νομοσχέδιο.
Στόχος των αλλαγών που θα ψηφιστούν τον Φεβρουάριο 

είναι η ετήσια εξοικονόμηση 3,7 δισ.
ευρώ, η μείωση της γραφειοκρατίας, η ενίσχυση
της διαφάνειας και του ανταγωνισμού, ενώ ήδη
οι ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί που διενεργούνται
από τον περασμένο Οκτώβριο για αγαθά και
υπηρεσίες άνω των 60.000 ευρώ έχουν φέρει
μείωση της δαπάνης κατά 60% σε ορισμένες
προμήθειες. Τους βασικότερους άξονες του νέου 

πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις παρουσίασε 

χθες ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και
Προστασίας Καταναλωτή, Αντώνης Παπαδερά-
κης, ο οποίος έκανε επίσης γνωστό ότι από το
2017 με ηλεκτρονικές διαδικασίες και με τους
καινούργιους όρους θα γίνονται και οι διαγωνισμοί 

για τα μεγάλα έργα. Το ύψος των κρατικών
προμηθειών, συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων 

έργων και μελετών, ανέρχονται σε 18,5 δισ.
ευρώ ετησίως και με τον νέο νόμο και τις μεθόδους 

διενέργειας των διαγωνισμών σκοπός είναι
να μειωθεί η δαπάνη αυτή κατά 20%.

Εργαλεία
Αναλυτικά, βασικά εργαλεία του συστήματος
των διαγωνισμών για τις κρατικές προμήθειες
παραμένουν το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), όπου μέσα
από την πύλη νννννν.ρΓοπη.Ιηθυς.ςον.ςΓ θα συνεχίσουν 

να διενεργούνται οι ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί 

και το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Μέσα σε αυτό
αναρτώνται όλα τα αιτήματα των δημόσιων φορέων 

για προμήθειες αξίας κάτω των 60.000
ευρώ. Οι προμήθειες γίνονται πια υπό ενιαίο
πλαίσιο και τρεις θα είναι οι Εθνικές Κεντρικές
Αρχές Αγορών για το Δημόσιο. Η πρώτη είναι η
Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων του
υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για τα
αγαθά και τις υπηρεσίες, η δεύτερη η Επιτροπή
Προμηθειών Υγείας και η Γενική Γραμματεία Δημοσίων 

Εργων. Αυτές θα κάνουν τον προγραμματισμό 

και θα συγκεντρώνουν τα αιτήματα των
δημόσιων φορέων, δήμων και λοιπών οργανισμών. 

Κάτω από τις Εθνικές Κεντρικές Αρχές
Αγορών θα είναι οι αναθέτουσες αρχές. Δηλαδή, 

δήμοι, νοσοκομεία, υπουργεία κ.λπ. Αυτές
από 5.000 που είναι σήμερα θα περιοριστούν
σε 1.000.
Το νομοσχέδιο θα ενσωματώσει όλους τους κανονισμούς 

και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων, 

ενώ καθίσταται για πρώτη φορά υποχρεωτική 
η διαίρεση του αντικειμένου. Δηλαδή οι διαγωνισμοί 

θα κατανέμονται είτε ανά αντικείμενο 
είτε ανά γεωγραφική περιοχή, ώστε να επιτυγχάνεται 

εξοικονόμηση και καλύτερες συμφωνίες 

με τους προμηθευτές.
Μειώνεται η γραφειοκρατία για όσους μετέχουν
στους διαγωνισμούς προμήθειας. Οι προθεσμίες
για την υποβολή προσφορών, από 52 ημέρες
που είναι για τους ανοικτούς διαγωνισμούς περιορίζονται 

σε 35 ημέρες, με δυνατότητα σύντμησης 

σε 30, όταν υποβάλλονται ηλεκτρονικά ή
σε 15 μέρες όταν έχει προηγηθεί προδημοσίευση 

της προκήρυξης.

προμηθέα
με διαφάνεια

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΛΟΝΑΣ
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Προσωρινή εξαίρεση δημόσιων έργων
από τους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς

► Του ΒΑΣΙΛΗ ΓΕΩΡΓΑ

κτός ενιαίου πλαισίου για τις κρατικές
προμήθειες μένουν τα δημόσια έργα Η
κυβέρνηση εξαιρεί για τουλάχιστον έναν
χρόνο την υποχρεωτική διενέργεια ηλεκτρονικών

διαγωνισμών για τις εργολαβίες
υπουργείων Περιφερειών δήμων κ.ά

μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών

Δημόσιων Συμβάσεων επικαλούμενη

ελλιπή προετοιμασία
Ετσι το νομοσχέδιο με το οποίο καθορίζεται

το νέο θεσμικό πλαίσιο που θα
ισχύει για όλες τις κρατικές προμήθειες
και το οποίο θα δοθεί εντός της άλλης
εβδομάδας για δημόσια διαβούλευση με
στόχο να ψηφιστεί τον Φεβρουάριο θα
αφορά μόνο τους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς

για τις προμήθειες αγαθών και
υπηρεσιών σε όλο το Δημόσιο Παρότι
το εθνικό σύστημα προμηθειών αποτελεί

μια από τις πιο φιλόδοξες παρεμβάσεις
που υλοποιούνται αυτή την περίοδο

στη χώρα και επιδιώκει να φωτίσει τον
σκοτεινό κόσμο των υπερτιμολογήσεων
και της διαφθοράς στις κρατικές προμήθειες

που με πρόχειρους υπολογισμούς

Οι υπουργοί
Οικονομίας Γιώργος
Σχαθάκης και
Υποδομών Χρήστος
Σπίρτζης διαφώνησαν
με τον τελευταίο να έχει
την άποψη πως πρέπει
να υπάρχει ξεχωριστό
θεσμικό πλαίσιο και
ξεχωριστή πλατφόρμα
για τους διαγωνισμούς
που αφορούν δημόσια
έργα και μελέτες
έργων και τον υπουργό
Οικονομίας να εμμένει
στη θέση ότι πρέπει
και οι διαγωνισμοί για
τα δημόσια έργα να
ενταχθούν στο Εθνικό
Σύστημα Ηλεκτρονικών
Δημόσιων Συμβάσεων

Ενόψει κατάθεσης του σχετικού νομοσχεδίου που αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση
η κυβέρνηση κατέληξε στη σολομώντεια λύση της παράτασης ενός χρόνου
του θέματος καθώς έχουν προκύψει διαφωνίες μεταξύ των συναρμόδιων
υπουργών Γιώργου Σταθάκη και Χρήστου Σπίρτζη

ελλείψει στοιχείων η κυβέρνηση εκτιμά
ότι ξεπερνούν σε αξία τα 18,5 δισ ευρώ
στοιχεία 2014 από την πλατφόρμα θα

εξαιρεθούν μέχρι τις 30 Απριλίου 2017 οι
διαγωνισμοί για τα δημόσια έργα και τις
μελέτες

Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα
Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή

Αντώνη Παπαδεράκη ο οποίος
παρουσίασε χθες τη λειτουργία του νέου
συστήματος η εξαίρεση έχει ζητηθεί από
το υπουργείο Υποδομών προκειμένου να
προσαρμοστούν οι φορείς και το ηλεκτρονικό

σύστημα στις αυξημένες απαιτήσεις

των τεχνικών έργων και να ολοκληρωθεί
η εκπαίδευση του προσωπικού Στο

μεσοδιάστημα

οι διαγωνισμοί θα συνεχίσουν

να τρέχουν μέσω του υπουργείου
Υποδομών ενώ οι προκηρύξεις θα δημοσιεύονται

κανονικά στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό

Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων
ΚΗΜΔΗΣ

Η προσωρινή εξαίρεση των δημόσιων
έργων από το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών

Δημόσιων Συμβάσεων δημιουργεί
ερωτήματα όχι μόνο επειδή ο σχεδιασμός

για τη δημιουργία ενιαίου πλαισίου
προμηθειών είναι γνωστός ήδη από τον

νόμο του 2013 αλλά και εξαιτίας των διαφορετικών

απόψεων που επικρατούν
σύμφωνα με πληροφορίες εντός της

κυβέρνησης
Για το θέμα υπήρξαν στο πρόσφατο

παρελθόν διαφωνίες μεταξύ των συναρμόδιων

υπουργών Οικονομίας Γιώργου
Σταθάκη και Υποδομών Χρήστου Σπίρτζη
με τον τελευταίο να έχει την άποψη πως
πρέπει να υπάρχει ξεχωριστό θεσμικό
πλαίσιο και ξεχωριστή πλατφόρμα για
τους διαγωνισμούς που αφορούν δημόσια
έργα και μελέτες έργων και τον υπουργό

Οικονομίας να εμμένει στη θέση ότι

πρέπει και οι διαγωνισμοί για τα δημόσια
έργα να ενταχθούν στο Εθνικό Σύστημα
Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων
την ευθύνη του οποίου θα έχει η Γενική
Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του
Καταναλωτή η οποία ανήκει στο ΥΠΑΝ

Ενόψει κατάθεσης του νομοσχεδίου
που αποτελεί και μνημονιακή υποχρέωση

η κυβέρνηση φαίνεται πως κατέληξε
στη σολομώντεια λύση να ενταχθούν
μεν τα δημόσια έργα στο ενιαίο σύστημα
κρατικών προμηθειών και να μην υπάρξει
ξεχωριστό πλαίσιο γι αυτά αλλά να παραταθεί

για έναν ακόμη χρόνο σε σχέση με
όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες προμηθειών

η διενέργεια των διαγωνισμών δημόσιων

έργων μέσω του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων

Η παράταση αυτή δεν είναι η μοναδική
Στον νόμο του 2013 προβλεπόταν ως καταληκτική

ημερομηνία για την ηλεκτρονική

διενέργεια όλων των διαγωνισμών
από όλους τους φορείς η 1η Οκτωβρίου

Οι 5 Βασικοί amoves του σχεδίου
ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ για τις κρατικές προμήθειες έχει μεταξύ

άλλων βασικούς άξονες

ΟΤην ενοποίηση του κανονιστικού πλαισίου
των δημοσίων συμβάσεων ώστε η χώρα να

αποκτήσει ενιαίο πλαίσιο και προδιαγραφές για
τους κρατικούς διαγωνισμούς

ΟΤην υποχρεωτική διαίρεση των διαγωνισμών
με διαφορά κριτήρια π.χ γεωγραφικά κ.λπ

ώστε να διευκολυνθεί η συμμετοχή περισσότερων
επιχειρήσεων

ΟΤην απλοποίηση των διαδικασιών υποβολής
με ελάχιστα πιστοποιητικά

ΟΤη μείωση των προθεσμιών υποβολής προσφορών

από τις 52 ημέρες σε 35 με δυνατότητα

περαιτέρω μείωσης στις 30 ή και στις 1 5 μέρες

αν γίνεται προδημοσίευση διαγωνισμού

©Τη δημιουργία νέων μορφών προμηθειών
όπως οι συμφωνίες-πλαίσιο 4ετούς διάρκειας

οι πράσινες συμβάσεις και οι συμβάσεις με
συνεταιρισμούς

Τρεις Αρχές Προμηθειών
Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ του
συστήματος θα στηρίζεται
πλέον σε τρεις Εθνικές Αρχές

Προμηθειών μία για τα
αγαθά και τις υπηρεσίες που

προμηθεύεται το Δημόσιο
μία για τις υπηρεσίες Υγείας
και μία για δημόσια έργα
Κάτω από αυτές θα διακλαδώνονται

οι κεντρικές αρχές
αγορών και οι αναθέτουσες

αρχές που από 5.000 θα περιοριστούν

σε περίπου 800
έως 1000 θα δημιουργηθούν

επίσης ανεξάρτητες
αρχές εξωδικαστικής αντιμετώπισης

προσφυγών καθώς

και δομές υποστήριξης
του συστήματος Σταδιακά
από το 201 4 μέχρι σήμερα
μέσω του Εθνικού Συστήματος

Ηλεκτρονικών Δημόσιων

Συμβάσεων έχουν γίνει 5.600
ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί
έχουν κατατεθεί 1 3.1 00 ηλεκτρονικές

προσφορές έχουν
εγγραφεί 8.728 επιχειρήσεις

και έχουν γίνει 1 5 εκατ
αναρτήσεις ενώ εκτιμάται ότι
μέχρι σήμερα έχει επιτευχθεί
μεσοσταθμική μείωση 20
στην αξία των προμηθειών
συγκεκριμένων διαγωνισμών
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2015 ανεξάρτητα αν αφορούν προμήθειες
αγαθών νοσοκομεία ή δημόσια έργα κ.λπ
Ειδικά για τις αναθέσεις δημόσιων έργων
και τις μελέτες έργων είχε δοθεί παράταση

με υπουργική απόφαση Μάρτιος και
Σεπτέμβριος 2015 για την 1η Δεκεμβρίου
2015 ενώ στις 8 Δεκεμβρίου δόθηκε νέα
παράταση για τις 30 Απριλίου 2017

Παρ όλα αυτά ο γενικός γραμματέας
Εμπορίου Αντώνης Παπαδεράκης εκτίμησε

χθες πως στο τέλος του 2017 θα
έχουμε έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο
λειτουργίας για το σύστημα δημόσιων
προμηθειών σε σχέση με τον σημερινό
οι σκοτεινές ζώνες του οποίου ενισχύουν
τη διαπλοκή επιχειρηματικών συμφερόντων

και εκτρέφουν ένα σύστημα κρατικοδίαιτων

επιχειρηματιών με μοναδικό
πελάτη το κράτος την ώρα που χιλιάδες
άλλες εταιρείες αποκλείονται

Διαμόρφωση στρατηγικής
Ο ίδιος χαρακτήρισε το Εθνικό Σύστημα

Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων
μια από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις
στο Δημόσιο σημειώνοντας ότι μέσω
αυτού το κράτος μπορεί όχι μόνο να πετύχει

εξοικονόμηση πόρων και βελτίωση
υπηρεσιών αλλά και να διαμορφώσει

στρατηγική για την οικονομία και την επιχειρηματικότητα

ανακατανέμοντας σε
περισσότερες επιχειρήσεις-προμηθευτές
την πίτα των 18 δισ ευρώ

Σύμφωνα με τον Αντ Παπαδεράκη
ακόμη και από αυτά τα 18 δισ ευρώ ένα

κλάσμα μόνο μετατρέπεται σήμερα σε
πραγματικό έργο καθώς λόγω των υπερ
τιμολογήσεων των χρονοβόρων διαδικασιών

και του πληθωρισμού των διαφορετικών

προδιαγραφών υπάρχουν μεγάλες
διαρροές πόρων

Προκειμένου να ανοίξει η αγορά των
προμηθευτών με το νέο θεσμικό πλαίσιο
θα δίνεται η δυνατότητα ακόμη και σε επιχειρήσεις

που έχουν μικρά χρέη προς το
Δημόσιο να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς

του Δημοσίου αν και δεν διευκρινίζεται

πώς θα ξεπεραστεί ο σκόπελος της
έλλειψης φορολογικής ή ασφαλιστικής
ενημερότητας

Τι είναι το ΕΣΗΔΗΣ
ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ηλεκτρονικών

Δημόσιων Συμβάσεων περιλαμβάνει

Ενα ολοκληρωμένο πληροφοριακό
σύστημα πλατφόρμα μέσω του οποίου

όλοι οι φορείς του δημόσιου τομέα
θα πραγματοποιούν πλέον με ηλεκτρονικό

τρόπο όλους τους διαγωνισμούς
άνω των 60.000 ευρώ

Το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημόσιων Συμβάσεων ΚΗΜΔΗΣ στο
οποίο δημοσιεύονται τα στοιχεία όλων
των δημόσιων συμβάσεων ανεξαρτήτως

ποσού για προϊόντα υπηρεσίες
και δημόσια έργα όλων των φορέων
που εκτελούν δημόσιες συμβάσεις στη

χώρα
Το ΕΣΗΔΗΣ φιλοξενείται διαδι

κτυακά στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.promitheus.gov.gr
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