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Θεσμικό πλαίσιο ΗΠΑ για διαγωνισμούς διεθνών δημοσίων συμβάσεων. 

Το θεσμικό πλαίσιο δημοσίων προμηθειών στις ΗΠΑ δεν θεωρείται ευνοϊκό ως προς τη 

συμμετοχή αλλοδαπών εταιρειών σε δημόσιους διαγωνισμούς που προκηρύσσονται σε 

Ομοσπονδιακό ή σε Πολιτειακό/ Περιφερειακό επίπεδο. 

Συνοπτικά, επισημαίνονται τα εξής: 

- Οι ΗΠΑ συμμετέχουν, όπως και η Ελλάδα, στη Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου - ΠΟΕ (Agreement on Government Procurement - 
GPA).  Η συμφωνία GPA είναι το μόνο πλαίσιο προσδιορισμού παραμέτρων πρόσβασης 
ευρωπαϊκών εταιρειών σε δημόσιες προμήθειες των ΗΠΑ.  

- Ως προς τις αμερικανικές παραχωρήσεις στο πλαίσιο της GPA, θεωρείται ότι υπολείπονται 
των αντίστοιχων της ΕΕ, καθώς εξακολουθούν να ισχύουν περιορισμοί/εξαιρέσεις 
αναφορικά με: α) όρια (thresholds) χρηματικής αξίας προμηθειών (για αγαθά και 
υπηρεσίες σε ομοσπονδιακό / πολιτειακό επίπεδο), β) ορισμένους τύπους κρατικών, 
ομοσπονδιακών ή πολιτειακών εταιρειών, γ) συγκεκριμένους τομείς αγαθών ή υπηρεσιών, 
και δ) άλλες εξαιρέσεις (π.χ. πρόσβαση σε διαγωνισμούς προμηθειών μόνο από ΜΜΕπιχ. 

ή άλλες ειδικές κατηγορίες εταιρειών κλπ.). 

- Οι εν λόγω περιορισμοί/εξαιρέσεις στις αμερικανικές παραχωρήσεις της Συμφωνίας GPA  
βασίζονται σε διατάξεις της αμερικανικής νομοθεσίας «Buy American Act» (1933), 
σύμφωνα με την οποία εφαρμόζεται πολιτική προτίμησης των εγχώριων προϊόντων 
(παραγωγή άνω του 50% προϊόντος σε ΗΠΑ) στις δημόσιες προμήθειες, σε 
ομοσπονδιακό επίπεδο. Παρεμφερείς περιορισμοί περιλαμβάνονται, επίσης, στο Νόμο 
«Surface Transportation Assistance Act» (1982), στην ενότητα Section 165 υπό τον τίτλο 
«Buy America», με πεδίο εφαρμογής συγκεκριμένα σε δημόσιες προμήθειες για έργα στον 
τομέα των μεταφορών (οδικοί / σιδηροδρομικοί άξονες). 

Σημαντικές πηγές πληροφόρησης περί δημοσίων συμβάσεων στις ΗΠΑ είναι: 

- Office of Management and Budget (OMB): www.whitehouse.gov/omb  

- National Association of State Procurement Officials (NASPO): www.naspo.org  

- US Government Accountability Office (GAO): www.gao.gov 

Πρόσθετα, στην ιστοσελίδα του GAO www.gao.gov/assets/700/696086.pdf βρίσκεται 

αναρτημένη έκθεση (2018) με τα αποτελέσματα έρευνας περί εφαρμογής εξαιρέσεων στο 

Νόμο «Buy American» του 1933. Η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει ενδιαφέρουσες 

πληροφορίες που αφορούν τα τέσσερα βασικά αμερικανικά Υπουργεία που διενεργούν το 

μεγαλύτερο αριθμό δημόσιων διαγωνισμών ετησίως: Υπουργείο Υγείας (HHS), Υπουργείο 

Άμυνας (DoD), Υπουργείο Εσωτερικών και Ασφάλειας (DHS) και Υπουργείο για Υποθέσεις 

Βετεράνων (VA). 
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