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Παρατείνεται έως 31.12.2021 η 
ισχύς των ακόλουθων έκτα-
κτων ρυθμίσεων σχετικά με τη 
σύναψη δημοσίων συμβάσεων 
για την αντιμετώπιση της παν-
δημίας με τη sui generis διαδι-
κασία απευθείας ανάθεσης και 
κατά παρέκκλιση των κανόνων 
περί δημοσίων συμβάσεων (α 
23 ν.4839/2021):  

α) προμήθεια υγειονομικού 
υλικού, φαρμάκων και μέσων 
προστασίας του ΙΦΕΤ ΑΕ και 
όλων των αναθετουσών αρχών 
που εποπτεύονται από το   
Υπουργείο Υγείας (α 1 ν.4682/ 
2020) 

β) προμήθεια υλικού και αντι-
δραστηρίων για τη διενέργεια 
εξετάσεων για τον κορωνοϊό 
από το ΕΚΕΑ (α 1 ν.4684/2020) 

γ) προμήθεια κάθε αναγκαίου 
υγειονομικού υλικού, φαρμά-
κων, ενδεδειγμένου μέσου 
ατομικής ή συλλογικής προ-
στασίας, ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων, εξοπλισμού και 
αντιδραστηρίων για την κατα-

Εφόσον εξακολουθεί να υφί-
σταται άμεσος κίνδυνος δια-
σποράς του κορωνοϊού, η 
έλλειψη του οποίου βεβαιώνε-
ται με απόφαση του υπουργού 
υγείας:  

α) τα ΑΕΙ δύνανται να προβαί-
νουν στη διαδικασία της απευ-
θείας ανάθεσης για τον έλεγχο 
τήρησης των έκτακτων μέτρων 

β) η ΓΓ Πολιτικής Προστασίας 
δύναται να αναθέτει, με τη δια-
δικασία της διαπραγμάτευσης 
χωρίς δημοσίευση, συμβάσεις 
προμήθειας self-test του ιού 
COVID-19 και κάθε είδους πα-
ρεπόμενων υπηρεσιών σχετι-
κών, ενδεικτικά, με την ασφαλή 
διάθεση, αποθήκευση, φύλαξη 
και μεταφορά αυτών από τρίτες 
εταιρίες (α 145 ν.4831/ 2021). 

για τη συμμετοχή των φοιτη-
τών κάθε κύκλου σπουδών, 
καθώς και του τακτικού και 
έκτακτου διδακτικού προσω-
πικού των ΑΕΙ στη δια ζώσης 
εκπαιδευτική διαδικασία, κατά 
παρέκκλιση κάθε σχετικής 
διάταξης της νομοθεσίας πε-
ρί δημοσίων συμβάσεων (α 70 
ν.4830/2021) 

Νέες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας 

στ) προμήθεια ειδικού νοσοκο-
μειακού εξοπλισμού για την 
αντιμετώπιση κρουσμάτων κο-
ρωνοϊού από το ΙΦΕΤ ΑΕ και 
προμήθεια ή παροχή υπηρε-
σιών για τον ίδιο σκοπό από 
κάθε αναθέτουσα αρχή επο-
πτευόμενη από το Υπουργείο 
Υγείας (α 48 ν.4753/2020) 

ζ) διενέργεια ελέγχων PCR και 
μεταφορά του βιολογικού υλι-
κού από ιδιωτικά εργαστήρια 
για λογαριασμό των ΥΠΕ (α 31 
ν.4764/2020).  

πολέμηση της διάδοσης του 
κορωνοϊού, από τις ΥΠΕ ως 
Κεντρικές Αρχές Αγορών 
(ΚΑΑ) (α 1 ν.4722/2020) 

δ) προμήθεια ιατροτεχνολογι-
κών προϊόντων και αντιδρα-
στηρίων για τη διάγνωση της 
νόσησης από κορωνοϊό, από 
το ΙΦΕΤ ΑΕ και τις ΥΠΕ ως 
ΚΑΑ (α 1 ν.4722/2020) 

ε) προμήθεια ανταλλακτικών 
από το ΕΚΑΒ (α 1 ν.4722/ 
2020) 
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Υπηρεσίες εξειδικευμένων συμβούλων σε έργα 

χθεί σε Επιχειρησιακά Προγράμμα-
τα ΕΣΠΑ, η ΚΥΑ εκδίδεται από τους 
Υπουργούς Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων, Υποδομών και Μεταφορών 
και τον κατά περίπτωση αρμόδιο 
Υπουργό ( α 49 ν.4811/2021).  

Παρέχεται κανονιστική εξουσιοδό-
τηση στους κατά περίπτωση αρμό-
διους Υπουργούς για χρήση της 
διαδικασίας διαπραγμάτευσης χω-
ρίς δημοσίευση προκήρυξης για 
την ανάθεση εξειδικευμένων υπη-
ρεσιών συμβούλων (σχεδιασμός, 
μελέτη, έλεγχος μελέτης, διοίκηση 

και επίβλεψη έργων), εφόσον η 
αμοιβή του συμβούλου είναι κατώ-
τερη του χρηματικού ορίου εφαρ-
μογής της οδηγίας 2014/24 και 
παράλληλα δεν υπερβαίνει το 0,5% 
της εκτιμώμενης αξίας της σύμβα-
σης έργου. Ειδικά για τα συγχρημα-
τοδοτούμενα έργα που έχουν εντα-

Μελέτες και έργα σε περιοχές πληγείσες από πυρκαγιές ή 
πλημμύρες 

γούμενη σύμφωνη γνώμη της ΕΑΑ-
ΔΗΣΥ. Τα ανωτέρω έχουν εφαρμο-
γή επί των διαδικασιών ανάθεσης 
που εκκινούν εντός της προθεσμί-
ας κήρυξης των περιοχών σε κατά-
σταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής 
προστασίας. Οι προσφυγές κατά 
της διαδικασίας έχουν ανασταλτικό 
αποτέλεσμα κατ’ εφαρμογή του α 
364 ν. 4412. Για την εκπόνηση των 
μελετών και την εκτέλεση των 
έργων δεν απαιτείται συναίνεση εκ 
μέρους των ιδιοκτητών ή των δια-
κατόχων δασών και δασικών εκτά-
σεων (α 16 παρ 4 ν.998/1979). 

Οι συμβάσεις αντιδιαβρωτικών και 
αντιπλημμυρικών ορεινών υδρονο-
μικών μελετών και έργων με σκοπό 
την αποκατάσταση περιοχών που 
έχουν πληγεί από πυρκαγιές ή 
πλημμυρικά φαινόμενα, με αποτέ-
λεσμα να έχουν κηρυχθεί σε κατά-
σταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής 
προστασίας, μπορούν να ανατίθε-
νται με τη διαδικασία διαπραγμά-
τευσης χωρίς δημοσίευση (ή και με 
τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης 
εάν είναι κάτω των ορίων εφαρμο-
γής της οδηγίας 2014/24) (α 74 
ν.4843/2021).  

Στις περιπτώσεις αυτές, κατά πα-
ρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης και 
υπό την επιφύλαξη του ενωσιακού 
δικαίου: α) το σύνολο των πράξεων 
της διαδικασίας ανάθεσης εκδίδο-
νται από την αρμόδια δασική υπη-
ρεσία χωρίς να απαιτείται προη-
γούμενη γνωμοδότηση ή εισήγηση 
άλλου οργάνου· β) η διαδικασία 
ανάθεσης ολοκληρώνεται εντός 10 
ημερών, από τη σχετική πρόσκλη-
ση, με αντίστοιχη σύντμηση, όπου 
είναι αναγκαίο, κάθε άλλης προθε-
σμίας· γ) δεν απαιτείται η προη-

. 

. 

σης, με αντίστοιχη σύντμηση στο 
ήμισυ, όπου είναι αναγκαίο, των 
προθεσμιών των άρθρων 102 και 
105 παρ 4 ν.4412· γ) ο προσυμβατι-
κός έλεγχος του σχεδίου σύμβα-
σης ολοκληρώνεται από το Ελε-
γκτικό Συνέδριο εντός 20 ημερών 
από τη διαβίβαση του σχετικού 
φακέλου· δ) δεν απαιτείται η προη-
γούμενη σύμφωνη γνώμη της ΕΑΑ-
ΔΗΣΥ, εφόσον συντρέχουν γεγονό-
τα που εντάσσονται στην έννοια 
της ανωτέρας βίας. Τα ανωτέρω 
έχουν εφαρμογή επί των διαδικα-
σιών ανάθεσης που θα εκκινήσουν 
μέχρι την 30.11.2021. 

Οι Περιφέρειες Αττικής, Πελοπον-
νήσου, Δυτικής και Στερεάς Ελλά-
δας, δυνάμει προγραμματικής σύμ-
βασης που συνάπτεται με την αρ-
μόδια διεύθυνση του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
μπορούν να αναθέτουν συμβάσεις 
έργων και μελετών για τον έλεγχο 
και τη ρύθμιση των πλημμυρικών 
ροών με τη διαδικασία διαπραγμά-
τευσης χωρίς δημοσίευση, εάν η 
σύμβαση έχει εκτιμώμενη αξία άνω 
των ορίων εφαρμογής της οδηγίας 
2014/24. Σε κάθε άλλη περίπτωση, 
οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να 
προσφεύγουν στη διαδικασία απευ-

θείας ανάθεσης (α 136 ν.4831/ 
2021).  

Κατά παρέκκλιση των διατάξεων 
του ν.4412, ορίζεται ότι: 

 α) το σύνολο των πράξεων της 
διαδικασίας ανάθεσης εκδίδεται 
από τον αρμόδιο περιφερειάρχη 
χωρίς να απαιτείται προηγούμενη 
γνωμοδότηση ή εισήγηση άλλου 
συλλογικού οργάνου· β) η διαδικα-
σία ανάθεσης ολοκληρώνεται με 
την κοινοποίηση στον ανάδοχο της 
πρόσκλησης για υπογραφή της 
σύμβασης εντός 45 ημερών από 
την έναρξη της διαδικασίας ανάθε-

Έργα και μελέτες για τον έλεγχο πλημμυρικών ροών  

Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα Μετανάστευσης 

κής βοήθειας για τα προγράμματα, 
κατά την προγραμματική περίοδο 
2021-2027, είναι η ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ, οι 
Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης και 

Αρχή διαχείρισης των Συγχρηματο-
δοτούμενων Προγραμμάτων Μετα-
νάστευσης και Εσωτερικών Υποθέ-
σεων ορίζεται η Ειδική Υπηρεσία 

Συντονισμού και Διαχείρισης Προ-
γραμμάτων Μετανάστευσης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων (ΕΥΣΥΔ-
ΜΕΥ). Δικαιούχοι ενεργειών τεχνι-
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τις περιπτώσεις που αναφέρονται 
στο υποπρόγραμμα Α και την περ. 
Δ.2. του υποπρογράμματος Β. Για 
τις ενέργειες τεχνικής βοήθειας 
από εθνικούς πόρους του συγχρη-
ματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ 
εφαρμόζεται η ίδια απόφαση με 
επιλέξιμες ενέργειες αυτές που 
αναφέρονται στο υποπρόγραμμα Β. 
Για τις συμβάσεις ενεργειών τεχνι-
κής βοήθειας εφαρμόζεται το 
άρθρο 119 ν.4412/16. 

η ΜΟΔ ΑΕ (α 44 παρ 3 και 4α 

Ν.4825/2021). Με κοινή απόφαση 
των Υπουργών Μετανάστευσης και 
Ασύλου & Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων μπορούν να καθορίζονται οι 
επιλέξιμες κατηγορίες ενεργειών 
τεχνικής βοήθειας, τα όρια χρημα-
τοδότησης ανά κατηγορία δαπανών 
για το συγχρηματοδοτούμενο σκέ-
λος και το σκέλος που καλύπτεται 
από εθνικούς πόρους, οι διαδικασί-
ες δημοσιότητας που εφαρμόζονται 

για την ανάθεση προμηθειών και 
υπηρεσιών, οι διαδικασίες ένταξης 
στο μητρώο προμηθευτών, καθώς 
και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Μέχρι 
την έκδοση της ως άνω απόφασης, 
για τις ενέργειες τεχνικής βοή-
θειας εφαρμόζεται αναλογικά η με 
αριθμό 780/11.03.2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 
997), με την επιφύλαξη των τροπο-
ποιήσεων που επέφερε ο ν.4782/ 
21, με επιλέξιμες κατηγορίες ε-
νεργειών τεχνικής βοήθειας όλες 

Κάλυψη κενών στις δομές υγείας 

των ιδιωτικών, δημόσιων και δημο-
τικών δομών υγείας που δεν έχει 
εμβολιαστεί (α 51 παρ 4-5 ν.4825/ 
2021). 

Οι δομές υγείας δύνανται, κατ’ 
απόκλιση της νομοθεσίας περί 
δημοσίων συμβάσεων, να συνά-
πτουν συμβάσεις προμηθειών και 
υπηρεσιών τρίμηνης διάρκειας (με 

δυνατότητα τρίμηνης παράτασης) 
με τη διαδικασία απευθείας ανάθε-
σης για την κάλυψη των κενών που 
προκύπτουν από τη θέση σε ανα-
στολή μερίδας του προσωπικού 

Παράταση ανάθεσης συμβάσεων με διαπραγμάτευση για το ΠΣ 
ΕΡΓΑΝΗ 

μενα μέχρι την ολοκλήρωση των 
ανωτέρω διαδικασιών ανάθεσης (α 
94 ν.4826/2021, α 138 παρ 1 
ν.4808/2021). 

Παρατείνονται έως 15.12.2021 α) η 
δυνατότητα ανάθεσης συμβάσεων 
με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης 
χωρίς προκήρυξη υπηρεσιών ανά-
πτυξης εφαρμογών και διαλειτουρ-

γικότητας του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ με άλλα 
πληροφοριακά συστήματα και β) η 
δυνατότητα παράτασης των υφι-
στάμενων συμβάσεων του Υπουρ-
γείου Εργασίας για τα ίδια αντικεί-

Πλήρωση θέσεων προσωπικού της ΕΑΑΔΗΣΥ 

ν.4441/2016, α 9 ν.4013/2011) και 
πλέον θα ακολουθείται υποχρεωτι-
κά διαγωνιστική διαδικασία. 

Καταργήθηκε η δυνατότητα πλήρω-
σης θέσεων επιστημονικού και 
διοικητικού προσωπικού της ΕΑΑ-

ΔΗΣΥ με  μετάταξη ή απόσπαση –
δυνάμει υπουργικής απόφασης– (α 
20 παρ 1η ν.4829/2021, α 21 παρ 5 

Προσθήκη φορέα με δυνατότητα σύναψης προγραμματικής 
σύμβασης  

ν.3852/2010, α 64 ν.4830/2021). Πλέον και η ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ, μετά από 
σύμπραξη της ΟΣΕ ΑΕ, έχει τη δυ-
νατότητα σύναψης προγραμματι-

κών συμβάσεων με ΟΤΑ και τα 
νομικά πρόσωπα στα οποία αυτοί 
συμμετέχουν (α 100 παρ 1α 

Γνώμες Γ14 και Γ15 ΕΑΑΔΗΣΥ 

κατά την εκπόνηση έργων και με-
λετών αντίστοιχα από Ιδιωτικούς 
Φορείς Επίβλεψης (ΙΦΕ).   

Δημοσιεύτηκαν οι με αριθμό Γ14 
και Γ15 Γνώμες της ΕΑΑΔΗΣΥ επί 
σχεδίων απόφασης του Υπουργού 
Υποδομών και Μεταφορών για τον 

καθορισμό των λεπτομερειών ε-
φαρμογής των άρθρων 136 παρ 3 
και 183 παρ 3 ν. 4412/2016, για την 
άσκηση καθηκόντων επίβλεψης 
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Νομολογία ΔΕΕ  

αποκτηθέντα από προσωρινή κοι-
νοπραξία στην οποία μετείχε, εφό-
σον συνέβαλε πράγματι -στο πλαί-
σιο συγκεκριμένης σύμβασης- στην 
άσκηση δραστηριότητας της κοινο-
πραξίας στο συγκεκριμένο επίμαχο 
αντικείμενο.  

Η οδηγία δεν αποκλείει το ενδεχό-
μενο οι τεχνικές απαιτήσεις της 
διακήρυξης, όπως εν προκειμένω 
αυτές που αφορούν τις ρυπογόνες 
εκπομπές των οχημάτων (Πρότυπο 
Euro 5), να θεωρούνται ταυτοχρό-
νως κριτήρια ποιοτικής επιλογής, 
τεχνικές προδιαγραφές ή όροι 
εκτέλεσης της σύμβασης.  

Η αναθέτουσα αρχή δεν υποχρεού-
ται να γνωστοποιεί πληροφορίες 
που αφορούν έτερο οικονομικό 
φορέα και οι οποίες θεωρούνται 
εμπιστευτικές, αλλά υποχρεούται 
σε κάθε περίπτωση να προβαίνει 
σε αιτιολογημένη απόφαση, κατό-
πιν στάθμισης, αφενός, του δικαιώ-
ματος του αιτούντος για χρηστή 
διοίκηση και, αφετέρου, του δι-
καιώματος του φορέα για προστα-
σία των εμπιστευτικών πληροφο-
ριών του. 

Νόμιμη εθνική ρύθμιση κατά την 
οποία προ της ασκήσεως ένδικης 
προσφυγής κατά απορριπτικής 
απόφασης επί αιτήσεως πρόσβα-
σης σε έγγραφα πρέπει να προη-
γείται η άσκηση διοικητικής προ-
σφυγής. Τα εθνικά δικαστήρια για 
να αποφανθούν επί της βασιμότη-
τας της προσφυγής πρέπει να 
έχουν στη διάθεσή τους όλα τα 
έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων 
των εμπιστευτικών, και να δύνανται 
τουλάχιστον να ακυρώσουν αν όχι 
και να τροποποιήσουν την απορρι-
πτική απόφαση, εφόσον η προσφυ-
γή κριθεί νόμιμη.  

Παράνομη εθνική ρύθμιση, η οποία 
επιβάλλει το μέτρο του αποκλει-
σμού από διαδικασία σύναψης σύμ-
βασης σε όλα τα μέλη κοινοπραξί-
ας, εάν αποδειχθεί ότι ένοχος 
ψευδών δηλώσεων είναι μόνο 
ένα μέλος αυτής και ότι τα λοιπά 
μέλη της κοινοπραξίας δεν είχαν 
λάβει γνώση της ψευδούς αυτής 
δήλωσης. 

C‑598/19, 6.10.2021, Conacee 

Είναι νόμιμη εθνική νομοθεσία 
βάσει της οποίας το δικαίωμα συμ-
μετοχής σε ορισμένες διαδικασίες 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων 
παρέχεται μόνο στα ειδικά κέντρα 
απασχόλησης για την επίτευξη 
κοινωνικού σκοπού, τηρουμένων 
των αρχών της ίσης μεταχείρισης 
και της αναλογικότητας 

α 20 οδηγίας 2014/24 – συμβάσεις 
ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικό-
τητα – πρόσθετοι όροι μη προβλε-
πόμενοι από την οδηγία – αρχές 
της ίσης μεταχείρισης και της 
αναλογικότητας 

Βούληση του  νομοθέτη της 
Ένωσης, μέσω της διάταξης του α 
20, ήταν να ευνοήσει την κοινωνική 
ένταξη των ατόμων με αναπηρία ή 
των μειονεκτούντων ατόμων επι-
τρέποντας στα κράτη μέλη να πα-
ρέχουν το δικαίωμα συμμετοχής σε 
διαδικασίες σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων αποκλειστικώς στα 
προστατευόμενα εργαστήρια και 
στους οικονομικούς φορείς, οι 
οποίοι, δεδομένου του κοινωνικού 
σκοπού που επιδιώκουν, μετέχουν 
στις διαδικασίες αυτές με ανταγω-
νιστικό πλεονέκτημα (σκ. 26). Λαμ-
βάνοντας, όμως, υπόψη το γεγονός 
ότι στο παρόν στάδιο εξέλιξης του 
δικαίου της Ένωσης, τα κράτη μέλη 
διαθέτουν ευρύ περιθώριο εκτίμη-
σης ως προς τον καθορισμό των 
μέτρων που είναι πρόσφορα για 
την επίτευξη συγκεκριμένου σκο-
πού στον τομέα της κοινωνικής 
πολιτικής και της πολιτικής απα-
σχόλησης, τα κράτη μέλη διαθέ-
τουν και ορισμένη διακριτική ευχέ-
ρεια κατά την εφαρμογή της εν 
λόγω διάταξης (σκ. 28). Βάσει των 
ανωτέρω, το άρθρο 20 παρ 1 της 
οδηγίας 2014/24 έχει την έννοια 
ότι επιτρέπει σε κράτος μέλος να 
επιβάλλει πρόσθετους όρους σε 
σχέση με τους προβλεπόμενους 
στη διάταξη αυτή, αποκλείοντας 
ως εκ τούτου από τις διαδικασίες 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων που 
ανατίθενται κατ’ αποκλειστικότητα 
ορισμένους οικονομικούς φορείς, 
οι οποίοι πληρούν τους όρους της 

εν λόγω διάταξης, υπό την επιφύ-
λαξη της εκ μέρους του εν λόγω 
κράτους μέλους τήρησης των αρ-
χών της ίσης μεταχείρισης και της 
αναλογικότητας.  
 

 

C‑927/19, 7.9.2021, Klaipėdos 
regiono atliekų tvarkymo centras 
UAB 

Νόμιμη η δυνατότητα οικονομικού 
φορέα να αποδείξει την χρηματο-
οικονομική του επάρκεια επικα-
λούμενος εισοδήματα αποκτηθέ-
ντα από προσωρινή κοινοπραξία, 
εφόσον συνέβαλε πράγματι στη 
δραστηριότητα αυτής - Νόμιμη 
απόφαση εθνικής αρχής περί μη 
χορήγησης πρόσβασης σε επαγ-
γελματικά απόρρητα ανταγωνιστι-
κής εταιρίας, εφόσον ο αιτών τη 
χορήγηση έχει δικαίωμα αποτελε-
σματικής δικαστικής προστασίας 
κατ’ αυτής - Παράνομη εθνική 
ρύθμιση, η οποία επιβάλλει την 
κύρωση του αποκλεισμού της συμ-
μετοχής σε δημόσιους διαγωνι-
σμούς σε όλα τα μέλη της κοινο-
πραξίας, ενώ στην ψευδή δήλωση 
έχει προβεί μόνο το ένα εξ αυτής 
–  

απόδειξη οικονομικής και χρημα-
τοοικονομικής επάρκειας - α 21 
οδηγίας 2014/24, προστασία του 
εμπιστευτικού χαρακτήρα των 
πληροφοριακών στοιχείων που 
διαβιβάζει οικονομικός φορέας σε 
αναθέτουσα αρχή – α 9 οδηγίας 
2016/943, προστασία εμπορικού 
απορρήτου – α 1 οδηγίας 89/665/
ΕΟΚ, δικαίωμα αποτελεσματικής 
προσφυγής - προαιρετικοί λόγοι 
αποκλεισμού – προσωποπαγής ο 
χαρακτήρας των κυρώσεων που 
επιβάλλονται σε μέλη προσωρινής 
σύμπραξης επιχειρήσεων  

Εάν η αναθέτουσα αρχή απαιτήσει 
από τους οικονομικούς φορείς να 
έχουν πραγματοποιήσει ορισμένο 
ελάχιστο κύκλο εργασιών σε κά-
ποιο τομέα, ο οικονομικός φορέας 
μπορεί να αποδείξει την οικονομική 
και χρηματοοικονομική του επάρ-
κεια επικαλούμενος εισοδήματα 
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Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου 

Η Ελληνική Επιθεώρηση 
Ευρωπαϊκού Δικαίου εκδί-
δεται από το έτος 1981 
από το ΚΔΕΟΔ σε συνερ-
γασία με τον Δικηγορικό 
Σύλλογο Θεσσαλονίκης   
4 φορές το χρόνο στην 
ελληνική γλώσσα, ενώ 
από το 2004 εκδίδεται 
ετησίως ένα πέμπτο ξενό-
γλωσσο τεύχος. Αντι-
κείμενό της αποτελεί το 
σύνολο του Ευρωπαϊκού 
Δικαίου, καθώς και οι 
τομείς της προστασίας 
των ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων και του διεθνούς 
δικαίου, δημόσιου και 
ιδιωτικού. Ειδικά τεύχη 
παρουσιάζουν αφιερώμα-
τα σε θέματα ιδιαίτερου 
ενδιαφέροντος, όπως λ.χ. 
η Σύμβαση των Βρυξελ-
λών, η ραδιοτηλεόραση, 
το περιβάλλον, οι συμβά-
σεις δημόσιων έργων,     
η εκπαίδευση και η διαφή-
μιση. 

Η Μονάδα Παρακολούθησης Διαγωνισμών και 
Συμβάσεων (ΜοΠαΔιΣ) λειτουργεί από την 1η 
Ιανουαρίου 1997, στη θεσσαλονίκη, στις εγκατα-
στάσεις του Κέντρου Διεθνούς Ευρωπαϊκού και 
Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ). Αποτελεί μία γνω-
μοδοτική δομή που παρέχει στο Υπουργείο Οικο-
νομίας και Ανάπτυξης, καθώς και σε όλες τις ελ-
ληνικές αναθέτουσες αρχές εξειδικευμένη και 
ταχύτατη συμβουλευτική υποστήριξη κατά τη 

δημοπράτηση δημοσίων συμβάσεων που υπάγο-
νται στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2014/24  
& 2014/25. Συγκροτεί ένα εθνικό σύστημα ελέγ-
χου της νομιμότητας των διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων και σηματοδοτεί μια νέα 
εποχή προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της 
διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας στη δη-
μοπράτηση των δημοσίων συμβάσεων. 

Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ ………………..….………....….
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