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Θέμα: “Δημοσίευση της Ενότητας για την Παρακολούθηση Νομοθεσίας Δημοσίων 
Συμβάσεων (ενωσιακής και εθνικής) στην Εθνική Βάση Δεδομένων Δημοσίων 
Συμβάσεων” 

 
Σας ενημερώνουμε ότι η Αρχή, σύμφωνα με τις θεσμοθετημένες αρμοδιότητές της, όπως αυτές 

περιλαμβάνονται στο άρθρο 2 του ιδρυτικού της νόμου 4013/2011, όσο και στον Οργανισμό της 

(άρθρο 53 του ν. 4605/2019), συλλέγει και δημοσιεύει πληροφορίες σχετικά με το νομοθετικό και 

κανονιστικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων και τηρεί τις σχετικές πληροφορίες στην Εθνική 

Βάση Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων.  

 

Προς υλοποίηση της σχετικής αρμοδιότητας, παρακολουθεί και καταγράφει την ενωσιακή και 

εθνική νομοθεσία στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, συντάσσει, επιμελείται και αναρτά 

«Πίνακα Παρακολούθησης Νομοθεσίας Δημοσίων Συμβάσεων», στην αντίστοιχη ειδική ενότητα 

της διαδικτυακής πύλης της Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Β.Δ.ΔΗ.ΣΥ  

https://ppp.eaadhsy.gr), με τη δυνατότητα χρήσης σχετικών εργαλείων αναζήτησης και 

φιλτραρίσματος των σχετικών νομοθετημάτων, τα οποία περιλαμβάνει. Ο «Πίνακας 

Παρακολούθησης Νομοθεσίας Δημοσίων Συμβάσεων» αντικατέστησε τα αναρτώμενα, μέχρι 

σήμερα, ενημερωτικά τριμηνιαία δελτία νομοθεσίας.  

 

Επισημαίνεται, επίσης, ότι οι επιλογές «Εθνικό Δίκαιο» και «Ενωσιακό Δίκαιο» του ιστοτόπου της 

ΕΑΑΔΗΣΥ, www.eaadhsy.gr, ανακατευθύνουν στον ίδιο ως άνω πίνακα της Εθνικής Βάσης 

Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων.  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ - 

Τμήμα Μελετών 
--- 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ -  
Τμήμα Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων 

Συμβάσεων και Στατιστικών Αναλύσεων 
 
 

Ταχ. Δ/νση: Κεφαλληνίας 45 και Κόμνα Τράκα 
Τ.Κ. – Πόλη: 
Πληροφορίες : 

112 57, Αθήνα 
Π. Μπαράκου, Κ. Πατελοδήμου 

eMail: eaadhsy@eaadhsy.gr 
Τηλ. Κέντρο: 213 2124 700 
Fax: 213 2124 777 
Ιστότοπος: www.hsppa.gr 

www.eaadhsy.gr 
 

  

 
 

Αθήνα, 31/10/2019 

Αρ. πρωτ.: 5711 

 

 

 

Προς: Ως Πίνακας Αποδεκτών 

(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) 
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Ειδικότερα ο ως άνω πίνακας περιλαμβάνει τα ακόλουθα πεδία: 

 

 ΕΤΟΣ 

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

 ΕΙΔΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ  

(Κανονισμός/Οδηγία/απόφαση ΕΕ/ Νό-

μος/ΠΔ/ΚΥΑ/ΥΑ/Απόφαση ΕΑΑΔΗΣΥ) 

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 

 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 

 EEEL   

 ΦΕΚ 

 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ (NAI/OXI) 

ν.4412/2016 

 ΑΡΘΡΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ 

 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ (LINK) 

 ΓΝΩΜΗ ΕΑΑΔΗΣΥ 

 ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΓΝΩΜΗ ΕΑΑΔΗΣΥ 

 ΘΕΜΑ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Στον πίνακα καταχωρίζονται, ενιαία πλέον, όλα τα νομοθετήματα, τόσο του ενωσιακού, όσο και 

του εθνικού δικαίου των δημοσίων συμβάσεων.  Ειδικότερα περιλαμβάνονται: 

Α. Ενωσιακό Δίκαιο  

 Κανονισμοί 

 Οδηγίες 

 Αποφάσεις Ε.Ε. 

 

Β. Εθνικό Δίκαιο  

 Νόμοι 

 Προεδρικά Διατάγματα 

 Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις 

 Υπουργικές Αποφάσεις 

 Αποφάσεις Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 

 

Στον ίδιο πίνακα συγκεντρώνονται και καταχωρίζονται οι σχετικές εξουσιοδοτικές διατάξεις των 

νόμων 4412/2016 και 4413/2013, καθώς και τα εκδοθέντα, βάσει αυτών, νομοθετήματα (π.δ., ΥΑ, 

ΚΥΑ, αποφάσεις ΕΑΑΔΗΣΥ), και υπάρχει διακριτό πεδίο με την ένδειξη «Εξουσιοδοτική  Διάταξη 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) ν.4412/2016», ώστε να μπορεί ο χρήστης να παρακολουθεί με ευχέρεια τη δευτερογε-

νή νομοθεσία, η οποία εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση των ως άνω νόμων. 

 

Τα τεχνικά θέματα, οι δυνατότητες οπτικής απεικόνισης-προβολής και χρήσης επιμέρους φίλτρων 

του «Πίνακα Παρακολούθησης Νομοθεσίας Δημοσίων Συμβάσεων», προκειμένου ο χρήστης να 

λαμβάνει από τον πίνακα τις συγκεκριμένες πληροφορίες που αναζητά για συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα, αναλύονται στο Παράρτημα του παρόντος “Οδηγίες χρήσης ενότητας 

«Παρακολούθηση Νομοθεσίας Δημοσίων Συμβάσεων» και σχετικά παραδείγματα”. 

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για διευκρινίσεις. 
   

Ο Πρόεδρος 

 

 

 

Γεώργιος Καταπόδης 

 

ΑΔΑ: 9ΚΑΧΟΞΤΒ-1ΟΧ



 

3 

Εσωτ. Διανομή: 

1. Γραφείο Προέδρου 

2. Γραφείο Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων 

3. Γραφείο Νομικού Συμβούλου 

4. Γενική Δ/νση Δημοσίων Συμβάσεων 

5. Δ/νση Μελετών και Γνωμοδοτήσεων  

6. Δ/νση Συντονισμού  

7. Δ/νση  Ελέγχου 

8. Δ/νση ΕΒΔΔΗΣΥ και Ηλεκτρονικής Υποστήριξης  

9. Δ/νση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης 

10. Αυτοτελές Γραφείο Θεσσαλονίκης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Οδηγίες χρήσης της ενότητας  

«Παρακολούθηση Νομοθεσίας Δημοσίων Συμβάσεων» 

και σχετικά παραδείγματα 

 

Γενικά 

Σε αυτή την ενότητα της Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων παρουσιάζεται 

συνολικά το νομικό πλαίσιο που αφορά στις δημόσιες συμβάσεις, τόσο σε ενωσιακό, όσο και σε 

εθνικό επίπεδο. Τα σχετικά στοιχεία παρουσιάζονται σε μορφή πίνακα, ταξινομημένα κατά 

ημερομηνία, από το νεότερο προς το παλαιότερο. 

Λειτουργίες 

Αναζήτηση στον πίνακα «Παρακολούθησης Νομοθεσίας Δημοσίων Συμβάσεων» 

Ο/Η χρήστης έχει τη δυνατότητα να περιορίσει την πληροφορία που εμφανίζεται, είτε 

αναζητώντας συγκεκριμένα αλφαριθμητικά, είτε χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα φίλτρα, είτε 

συνδυάζοντας τα ανωτέρω. Τα διαθέσιμα φίλτρα περιορίζουν την αναζήτηση ανάλογα με (i) το 

έτος δημοσίευσης, (ii) το είδος νομοθετήματος, (iii) το ΦΕΚ ή ΕΕΕΕ και (iv) την ένδειξη 

εξουσιοδοτικής διάταξης του ν.4412/2016. Αναλυτικότερα: 

1. 

 

Επιλέγονται τα ημερολογιακά έτη, εντός των οποίων 

έχουν δημοσιευτεί οι προς αναζήτηση πράξεις. Η 

επιλογή γίνεται με κλικ σε ένα ή/και περισσότερα 

“check boxes”. 

2. 

 

Επιλέγονται τα επιθυμητά είδη νομοθετημάτων. Η 

επιλογή γίνεται με κλικ σε ένα ή/και περισσότερα 

“check boxes”. 

Το πεδίο «είδος νομοθετήματος» χαρακτηρίζεται 

επιπλέον από χρωματική διάκριση, για εύκολο 

εντοπισμό του. 

3. 

 

Επιλέγεται ένα ΦΕΚ ή ΕΕΕΕ από τη λίστα των 

διαθέσιμων. 
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4. 

 

Επιλέγεται αν η αναζήτηση θα περιοριστεί στις 

πράξεις που εκδόθηκαν λόγω εξουσιοδοτικής 

διάταξης του ν.4412/2016 ή όχι. 

5. 

 

Στα πεδία «Τίτλος Πράξης» και «Θέμα / Παρατηρήσεις» εισάγεται με πληκτρολόγηση η 

επιθυμητή λέξη ή οι λέξεις αναζήτησης, που θα περιέχονται αποκλειστικά στα αντίστοιχα 

πεδία.  

Το πεδίο «Σύνθετη Αναζήτηση» μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αναζήτηση ελευθέρου 

κειμένου και ανεξαρτήτως πεζών / κεφαλαίων χαρακτήρων. Το κείμενο θα αναζητηθεί σε όλα 

τα πεδία της εγγραφής.  

Η πρώτη στήλη κάθε εγγραφής («Α/Α») υποδεικνύει τον αύξοντα αριθμό της εγγραφής στον 

πίνακα των αποτελεσμάτων, καθώς και το πλήθος όλων των εγγραφών που ικανοποιούν τα 

κριτήρια αναζήτησης. 

 

Παραδείγματα αναζήτησης 

1. Προβολή μόνο του Ενωσιακού Δικαίου, δηλαδή των σχετικών με δημόσιες συμβάσεις 

ευρωπαϊκών κανονισμών / οδηγιών / αποφάσεων:  

 Αρκεί ο/η χρήστης να επιλέξει («τσεκάρει») στο φίλτρο «Είδος 

Νομοθετήματος», τα «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΕ», «ΟΔΗΓΙΑ ΕΕ» και «ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΕ»  

 Σε περίπτωση πιο εξειδικευμένης αναζήτησης, π.χ. ποιος/ποιοι Κανονισμοί ΕΕ 

τροποποιούν τα κατώτατα όρια εφαρμογής των Οδηγιών ΕΕ, προτείνεται η 

πληκτρολόγηση του όρου «κατώτατα όρια» στη «Σύνθετη Αναζήτηση», και, 

αν απαιτείται επιπλέον περιορισμός της λίστας, επιλογή μόνο της τιμής 

«ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΕ» στο «Είδος Νομοθετήματος». 

2. Προβολή μόνο των ΚΥΑ που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του ν.4412/2016: 

 Αρκεί η επιλογή μόνο της τιμής «ΝΑΙ» στο φίλτρο «Εξουσιοδοτική διάταξη 

ν.4412/2016» και η επιλογή μόνο της τιμής «ΚΥΑ» στο «Είδος 

Νομοθετήματος». Περαιτέρω περιορισμός της αναζήτησης μπορεί να 

πραγματοποιηθεί με την πληκτρολόγηση συγκεκριμένης λέξης στη «Σύνθετη 

Αναζήτηση». 
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Εμφάνιση πλήρους κειμένου του νομοθετήματος 

Ο/Η χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει «Λήψη σχετικού αρχείου» ώστε να δει το 

κείμενο του νομοθετήματος, απευθείας από τη θέση στην οποία είναι αποθηκευμένο (εφόσον το 

πεδίο «Σύνδεσμος» είναι συμπληρωμένο), κυρίως από τον ιστοχώρο του Εθνικού Τυπογραφείου. 

Η «Λήψη σχετικού αρχείου» ενεργοποιείται κάνοντας κλικ σε οποιοδήποτε πεδίο της 

εγγραφής. Ειδικότερα, κάνοντας κλικ στο έγχρωμο πλαίσιο (χαρακτηριστικό του «Είδους 

νομοθετήματος») της τελευταίας δεξιά στήλης, ενεργοποιείται παράθυρο για την εμφάνιση όλων 

των πεδίων της εγγραφής, μεταξύ των οποίων και η «Λήψη σχετικού αρχείου». 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
1) Προεδρία της Δημοκρατίας 

2) Βουλή των Ελλήνων 

3) Όλα τα Υπουργεία / Γενικές-Ειδικές Γραμματείες (Γραφεία κ. Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, 

Υφυπουργών, Δ/νσεις Νομοθετικού έργου, Τμήματα Προμηθειών, προς περαιτέρω ενημέρωση και 

εποπτευομένων φορέων) 

 Υπουργείο Οικονομικών 

 Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

 Υπουργείο Εξωτερικών 

 Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 

 Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 

 Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (προς περαιτέρω κοινοποίηση και στα Ανώτατα 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα [Πανεπιστήμια, Πολυτεχνεία, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και 

Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης]) 

 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 Υπουργείο Υγείας 

 Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

 Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (προς περαιτέρω κοινοποίηση στις Εφορείες Αρχαιοτήτων), 

 Υπουργείο Δικαιοσύνης 

 Υπουργείο Εσωτερικών  

 Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

 Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών 

 Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

 Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

 Υπουργείο Τουρισμού 

4) Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

(προς περαιτέρω ενημέρωση και των Ειδικών Υπηρεσιών και Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης ν. 3614/2007 

και Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ Α.Ε.) 

5) Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων (Γρ. Γενικού Γραμματέα) 

6) Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Γρ. Γενικού Γραμματέα) 

7) Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ), (προς περαιτέρω κοινοποίηση και στις 

Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ), τα νοσοκομεία και τους εποπτευόμενους φορείς Υπουργείου Υγείας, 

Τμήματα Προμηθειών) 

8) Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (Γραφεία κ. Γενικών Γραμματέων, Δ/νσεις Νομοθετικού)  

(προς περαιτέρω κοινοποίηση και στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, Τμήματα/Γραφεία Προμηθειών) 

- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής 

- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας 

- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας 

- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας – Ιονίου 

- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου 

- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης 

- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης 

9) Ανεξάρτητες Αρχές (Γραφεία κ. Προέδρων) 

10) Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Μονάδα Παρακολούθησης Διαγωνισμών και 

Συμβάσεων 
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