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Προς διευκόλυνση της Πανεπιστημιακής Κοινότητας και ιδιαιτέρως των 

Επιστημονικώς Υπευθύνων, σχετικώς με τη διαδικασία σύναψης  

Προγραμματικής Σύμβασης και σύνταξης του αντιστοίχου σχεδίου 

συμφωνητικού, διαβιβάζεται ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ.  

Στο εν λόγω Σημείωμα υπενθυμίζουμε τα απαραίτητα, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, στοιχεία, τα οποία πρέπει να αναγράφονται 

και να αναπτύσσονται/επεξηγούνται, στο κείμενο των συμφωνητικών των 

Προγραμματικών Συμβάσεων.  

Επιπροσθέτως επισημαίνουμε τα πλέον κρίσιμα ζητήματα/προβλήματα, που 

συνήθως προκύπτουν, κατά τον έλεγχο των προαναφερομένων σχεδίων 

συμφωνητικών, παραθέτοντας και την κατά περίπτωση αντιμετώπιση/επίλυση 

αυτών, μέσω της κρατούσας νομολογίας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    2 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

σχετικώς με τις  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

                             (άρθρ. 100 του ν. 3852/2010 ως τροποποιήθηκε και ισχύει)  

 

1. Διατάξεις που ρυθμίζουν τις Προγραμματικές Συμβάσεις: Με τις 

διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» (Α΄87) ως τροποποιήθηκε και ισχύει1, παρέχεται η 

δυνατότητα στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)  α’ και 

β’ βαθμού καθώς και στα λοιπά ρητώς κατονομαζόμενα στο εν λόγω άρθρο 

νομικά πρόσωπα και ενώσεις που σχετίζονται με τους οργανισμούς αυτούς, 

να συμβάλλονται συνάπτοντας Προγραμματική Σύμβαση (που 

αποτελεί σύμβαση πλαίσιο, εντός του οποίου λαμβάνουν χώρα οι κατ΄ ιδίαν 

νομικές πράξεις και υλικές ενέργειες που απαιτούνται για την εκτέλεσή της) 

με άλλους φορείς. Στους φορείς αυτούς, οι οποίοι ορίζονται ειδικά και 

περιοριστικά, περιλαμβάνονται και τα ιδρύματα τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης.  

2. Προγραμματικές Συμβάσεις: Έννοια και Σκοπός : Οι Προγραμματικές 

Συμβάσεις αποτελούν συμφωνίες, οι οποίες θέτουν το γενικό πλαίσιο για 

την οργάνωση και τη διαχείριση δημοσίων υπηρεσιών (με τη λειτουργική 

έννοια2) και τη άσκηση συγκεκριμένης κάθε φορά δραστηριότητας, 

διαμέσου των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης ή της καθ’ ύλην 

                                                           
1
   Η εν λόγω διάταξη τροποποιήθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 8 του ν. 4071/2012 (Α’ 

85) και το άρθρο 74 του ν.4483/2017 (Α΄107). 
2
     Οι δημόσιες υπηρεσίες νοούνται εδώ όχι με την οργανική (οργανωτικοί σχηματισμοί 

του Δημοσίου κλπ.) αλλά με τη λειτουργική/ουσιαστική έννοια δηλ. την δραστηριότητα 

που έχει ως αντικείμενο την παροχή αγαθών ή υπηρεσιών προς τους διοικούμενους, 

για την ικανοποίηση ορισμένων βασικών αναγκών τους που καθορίζονται κάθε φορά 

από την έννομη τάξη.  Η λειτουργική έννοια της δημόσιας υπηρεσίας συνδέεται με την 

έννοια του δημοσίου συμφέροντος ή του γενικού κοινωνικού συμφέροντος, που είναι 

ταυτόσημη.  



    3 

αποκεντρωμένης διοικήσεως (Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, καθώς λοιπά ρητώς 

κατονομαζόμενα στο ανωτέρω άρθρο νομικά πρόσωπα και ενώσεις που 

σχετίζονται με αυτούς). Σκοπός των Συμβάσεων αυτών είναι μεταξύ άλλων, 

η διευκόλυνση παροχής υπηρεσιών με αναπτυξιακό χαρακτήρα σε 

τοπικό επίπεδο,προκειμένου να παρακαμφθούν τυχόν γραφειοκρατικές 

αγκυλώσεις, έλλειψη προσωπικού, αλληλοεπικαλύψεις αρμοδιοτήτων και 

άλλοι ανασταλτικοί παράγοντες, που καθυστερούν την ανάπτυξη και 

την εν γένει βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Για την 

υλοποίηση των προαναφερομένων σκοπών συνήθως απαιτείται η σύναψη 

εκτελεστικών συμβάσεων με τρίτους.  

3. Απαραίτητες προϋποθέσεις νόμιμης σύναψης Προγραμματικών 

Συμβάσεων: Απαραίτητη προϋπόθεση για τη νόμιμη σύναψη 

προγραμματικής σύμβασης είναι η ανυπαρξία δυνατότητας επίτευξης, με 

άλλο νόμιμο τρόπο, εκ μέρους των Ο.Τ.Α. κλπ. του σκοπού, τον οποίο 

καλείται αυτή να εκπληρώσει. Συγκεκριμένα, η Προγραμματική Σύμβαση 

δεν μπορεί να λειτουργεί ως ισοδύναμη ή εναλλακτική με την ειδικώς 

προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία διαδικασία επιλογής 

αναδόχου για την επίλυση του ανακύπτοντος ζητήματος, ούτε να 

χρησιμοποιείται καταχρηστικά για την παράκαμψη διατάξεων που 

θέτουν συγκεκριμένους περιορισμούς στη δράση των Ο.Τ.Α. ή απαιτούν 

την τήρηση συγκεκριμένων όρων και προϋποθέσεων για την άσκησή της.  

Επιπροσθέτως, είναι δυνατή η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης, 

μόνο εφόσον το αντικείμενο αυτής ( έργο, παροχή υπηρεσίας κλπ.) δεν 

εμπίπτει στα συνήθη καθήκοντα του προσωπικού των Ο.Τ.Α. κλπ., 

όπως αυτά καταγράφονται στον Οργανισμό τους ή,  εφόσον (εάν 

πράγματι εμπίπτουν εντούτοις) απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις και 

εμπειρία που δεν διαθέτει το ήδη υπηρετούν προσωπικό, είτε 

συντρέχει έλλειψη προσωπικού στους Ο.Τ.Α. κλπ. σε τέτοια έκταση, 

ώστε να μην είναι τελικώς δυνατή η εξυπηρέτηση της συγκεκριμένης 

λειτουργικής δραστηριότητας, υπό την απαραίτητη πάντως προϋπόθεση 

ότι τα αρμόδια όργανα είχαν προβεί προ της ανάθεσης σε όλες τις 

ενδεδειγμένες ενέργειες. 

4. Κρίσιμο εννοιολογικό στοιχείο προσδιορισμού της έννοιας της 

Προγραμματικής Σύμβασης: Κρίσιμο εννοιολογικό στοιχείο 
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προσδιορισμού της έννοιας των Προγραμματικών Συμβάσεων αποτελεί η 

κοινή αφετηρία των συμβαλλομένων μερών, τα οποία συμπράττουν 

κατά το δυνατόν ΙΣΟΡΡΟΠΑ για τη υλοποίηση προγραμμάτων ή 

υπηρεσιών στο πλαίσιο κοινά εξυπηρετούμενου δημοσίου σκοπού, 

τον οποίο εκ του νόμου είναι επιφορτισμένα να επιτελούν. 

Ειδικότερα, πρέπει να υφίσταται μία ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ και ΟΧΙ 

ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ και ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΚΗ συμμετοχή των συμβαλλομένων 

στην υλοποίηση του αντικειμένου της Προγραμματικής Σύμβασης, 

ιδιότητες που συνάπτονται προς την κατά νόμο και κατά την κοινή αντίληψη 

έννοια και οι οποίες εξάλλου αποτελούν τις γενικές προϋποθέσεις 

συνάψεως κάθε είδους συμβάσεων.  

5. Περιουσιακές μετακινήσεις μεταξύ των συμβαλλομένων στις 

Προγραμματικές Συμβάσεις: Τυχόν προβλεπόμενες περιουσιακές 

μετακινήσεις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών στις Προγραμματικές 

Συμβάσεις πρέπει να περιορίζονται στην κάλυψη των απαραίτητων 

δαπανών για τη υλοποίηση του συμβατικού αντικειμένου και δεν νοείται 

να έχουν το χαρακτήρα ανταλλάγματος για παρεχόμενες στο πλαίσιο 

της εν λόγω Σύμβασης υπηρεσίες, στοιχείο που απαντάται μόνο στις 

αμφοτεροβαρείς συμβάσεις εξ επαχθούς αιτίας3.  

                                                           
3
   Συνεπώς, δεν πρόκειται για προγραμματική σύμβαση, όταν τα μέρη αποσκοπούν 

στην εξυπηρέτηση διαφορετικών συμφερόντων, όπως συμβαίνει όταν ο 

συμβαλλόμενος Ο.Τ.Α. αποβλέπει στη μέσω της σύμβασης επίτευξη της νόμιμης 

αποστολής του, ενώ ο αντισυμβαλλόμενος ή ο μετέχων στη σύμβαση ιδιωτικός 

φορέας επιδιώκει την επίτευξη κέρδους, μέσω του ανταλλάγματος που προβλέπεται 

στη σύμβαση για τις παρεχόμενες από αυτόν υπηρεσίες. Στην τελευταία αυτή 

περίπτωση, υπό το μανδύα της προγραμματικής σύμβασης υποκρύπτεται η 

σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών. Ειδικότερα, δημόσια σύμβαση 

υπηρεσιών είναι η σύμβαση από επαχθή αιτία που συνάπτεται μεταξύ ενός παρόχου 

υπηρεσιών και μίας αναθέτουσας αρχής, ανεξάρτητα από το αν ο αντισυμβαλλόμενος 

της αναθέτουσας αρχής φορέας ασκεί κατά κύριο λόγο κερδοσκοπική δραστηριότητα, 

αν διαθέτει την οργανωτική δομή επιχείρησης ή αν δραστηριοποιείται σε τακτική βάση 

στην αγορά, ενώ η σύμβαση θεωρείται ότι έχει επαχθή χαρακτήρα, ακόμα και αν ο 

αντισυμβαλλόμενος της αναθέτουσας αρχής δεν προσδοκά το κέρδος, αλλά η 

προβλεπόμενη αντιπαροχή περιορίζεται στην επιστροφή των εξόδων που 

δαπανήθηκαν για την παροχή της συμφωνημένης υπηρεσίας.  
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6. Απαραίτητα στοιχεία και χαρακτηριστικά (ΟΡΟΙ) που πρέπει να 

αναγράφονται στο κείμενο του συμφωνητικού της Προγραμματικής 

Σύμβασης :  Eπισημαίνουμε τα απαραίτητα στοιχεία και χαρακτηριστικά 

των Προγραμματικών Συμβάσεων που πρέπει απαραιτήτως να 

αναγράφονται στο κείμενο του σχετικού συμφωνητικού αυτής είναι τα  

ακόλουθα :  

 το αντικείμενο της σύμβασης. 

 ο σκοπός και το περιεχόμενο των μελετών, των έργων, των 

προγραμμάτων ή των υπηρεσιών.  

 ο προϋπολογισμός τους. 

Ειδικότερα: Πρέπει να προσδιορίζεται ο αναλυτικός 

προϋπολογισμός (κοστολόγηση) των επί μέρους (κατηγοριών) 

υπηρεσιών, έστω και κατά προσέγγιση, ώστε από το άθροισμα 

των επί μέρους προϋπολογισμών να προκύπτει και επομένως, να 

δικαιολογείται ο συνολικός προϋπολογισμός της προγραμματικής 

σύμβασης (εν προκειμένω, δεν αρκεί απλή αναφορά του 

συνολικού προϋπολογισμού). 

 τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων 

Ειδικότερα:  Πρέπει  να καθορίζονται κατά τρόπο συγκεκριμένο, 

ειδικό και σαφή τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των 

συμβαλλομένων μερών, από τα οποία να προκύπτει η συμβολή 

κάθε μέρους στην υλοποίηση της σύμβασης καθώς και το 

αντικείμενο αυτής, δηλαδή οι συγκεκριμένες υπηρεσίες που θα 

παρασχεθούν, έστω και ανά κατηγορίες, και το περιεχόμενο αυτών 

καθώς και τα ειδικώς καθοριζόμενα έργα που πρόκειται να 

εκτελεσθούν. 

 το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης 

Ειδικότερα: Πρέπει να αναγράφεται το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα 

αυτών, στις περιπτώσεις δε τμηματικής καταβολής του οριζόμενου 

στη σύμβαση ποσού για την παροχή των προβλεπομένων 

υπηρεσιών, πρέπει να υπάρχει συσχέτιση των παρασχεθεισών 

εργασιών προς το τμηματικώς καταβαλλόμενο (σε συγκεκριμένες 

ημερομηνίες) ποσό της συμβάσεως, δηλαδή θα πρέπει να 

προκύπτει αντιστοιχία του χρονοδιαγράμματος των εργασιών προς 
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το χρονοδιάγραμμα τμηματικών καταβολών. Το χρονοδιάγραμμα 

δεν μπορεί καταρχάς να ταυτίζεται με το χρόνο περαίωσης των 

ανατεθεισών υπηρεσιών, δηλαδή τη διάρκεια της συμβάσεως. 

 οι πόροι από τους οποίους θα καλυφθούν οι αναλαμβανόμενες 

οικονομικές υποχρεώσεις  

  η διάρκεια της σύμβασης 

 το όργανο παρακολούθησης της εφαρμογής της 

 οι αρμοδιότητες του ανωτέρω οργάνου παρακολούθησης 

 ρήτρες σε βάρος του συμβαλλομένου που παραβαίνει τους όρους 

της προγραμματικής σύμβασης 

 Ειδικώς ως προς τον όρο τροποποίησης της 

Προγραμματικής Σύμβασης : Δεν επιτρέπεται κατά τη σύναψη 

προγραμματικών συμβάσεων να τίθενται όροι περί 

τροποποιήσεως, παρατάσεως ή συμπληρώσεως αυτών, οι 

οποίοι επαφίενται στην απόλυτα ελεύθερη βούληση των 

συμβαλλόμενων μερών.  

 ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : Έχει κριθεί νομολογιακά ότι η  

συμμετοχή κάθε φορέα στην Προγραμματική Σύμβαση είναι 

ουσιαστική και αναγκαία όταν i) το ευρύ σχήμα συνεργασίας 

διασφαλίζει την πολυδιάστατη, πολυτομεακή και ισόρροπη 

ανάπτυξη και ανάδειξη της περιοχής, ii) όλοι οι συμβαλλόμενοι 

συμμετέχουν στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τόσο του 

φυσικού όσο και του οικονομικού αντικειμένου της συμβάσεως, 

ανάλογα με τις καταστατικές τους αρμοδιότητες και τις δυνατότητες 

ευελιξίας που διαθέτουν, προς το σκοπό διαμορφώσεως μιας 

αυτοδιοικητικής, παραγωγικής και αναπτυξιακής σχέσης 

συνεργασίας για την υλοποίηση των δράσεων και των ενεργειών 

της συμβάσεως, iii) οι φορείς που μετέχουν στην προγραμματική 

έχουν ισοσκελισμένο προϋπολογισμό, ο οποίος βρίσκεται σε 

απόλυτη αντιστοιχία με το έργο που έχουν να υλοποιήσουν και iv) 

όλοι οι συμβαλλόμενοι συμμετέχουν ισότιμα με εκπροσώπους τους 

στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία λειτουργεί με 

διαφανείς και δημοκρατικούς κανόνες. 
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7. Διενέργεια του κατά νόμον ελέγχου εκ μέρους του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου: Κατά πάγια νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

διατυπώνεται αρνητική κρίση κυρίως στην περίπτωση που 

διαπιστώνονται ουσιώδεις νομικές πλημμέλειες των διοικητικών 

πράξεων της διαδικασίας σύναψης και του σχεδίου της προγραμματικής 

σύμβασης. Ενδεικτικώς, η  μη ύπαρξη του κατά τα ανωτέρω ελάχιστου 

περιεχομένου της προγραμματικής σύμβασης  και ο μη καθορισμός του 

περιεχομένου κατά τρόπο σαφή, ορισμένο και σύμφωνο με τα 

ανωτέρω ειδικώς απαιτούμενα  αποτελεί ουσιώδη νομική πλημμέλεια 

του σχεδίου αυτής, η οποία οδηγεί στη διατύπωση αρνητικής κρίσης.  

./. 


