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ΕΡΩΤΗΣΗ 

ΠΡΟΣ: 1.Τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης 

                                  2. Τον Υπουργό Οικονοµικών 

Θέµα: «Περιορισµός του Ρόλου της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων 
Συµβάσεων» 

H Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Συµβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ)  που ιδρύθηκε 
µε τον Ν. 4013/2011 έχει ως κύρια αποστολή τη διασφάλιση της διαφάνειας 
κατά την ανάθεση και εκτέλεση δηµόσιων συµβάσεων, την εναρµόνιση των 
διαδικασιών προς το εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο, καθώς και τον έλεγχο της 
τήρησης του ισχύοντος νοµοθετικού και κανονιστικού πλαισίου από τις 
δηµόσιες υπηρεσίες και τις αναθέτουσες αρχές. Ο ρόλος της ΕΑΑΔΗΣΥ στην 
πάταξη φαινοµένων διαφθοράς και κακοδιαχείρισης έχει αποδειχτεί 
καταλυτική έχοντας απορρίψει πολλάκις αδικαιολόγητες και δυνητικά 
επιλήψιµες δηµόσιες δαπάνες.  

Συστηµατική προσπάθεια για περιορισµό της ανεξαρτησίας της ΕΑΑΔΗΣΥ 
διαπιστώνεται από τις τροποποιήσεις του Ν. 4013/2011, όπως αυτές 
καταγράφονται στην ψήφιση τροπολογίας τον Αύγουστο 2017 που 
κατάργησε την θέση βοηθού νοµικού συµβούλου και προέβλεψε την ανάθεση 
στην Αρχή άλλων αρµοδιοτήτων µε την έκδοση προεδρικού διατάγµατος για 
το οποίο δεν απαιτείται η σύµφωνη γνώµη της ΕΑΑΔΗΣΥ, καταστρατηγώντας 
µε αυτό τον τρόπο την λειτουργική ανεξαρτησία της καθώς βάσει του 
ιδρυτικού νόµου δεν υπόκειται σε έλεγχο ή εποπτεία από κυβερνητικά 



όργανα ή άλλη ανεξάρτητη ή διοικητική αρχή, παρά µόνο από την Βουλή 
των Ελλήνων. 

Στη µεθόδευση υποβάθµισης του έργου της ΕΑΑΔΗΣΥ εκτιµάται επίσης ότι 
εντάσσεται η εισαχθείσα σε λιγότερο από 4 µήνες νέα τροποποίηση του Ν. 
4013/2011 µε το Άρθρο 108 του νοµοσχεδίου για την «Άσκηση Υπαίθριων 
Εµπορικών Δραστηριοτήτων» του υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης, το 
οποίο ουσιαστικά ανοίγει τον δρόµο για την κατάργηση του ελέγχου στις 
δηµόσιες συµβάσεις, καθώς η Αρχή µετατρέπεται σε συµβουλευτικό όργανο 
που θα εκδίδει µη δεσµευτικές γνωµοδοτήσεις µε το αιτιολογικό ότι η 
απαίτηση σύµφωνης γνώµης δύναται να δηµιουργήσει ανυπέρβλητα 
προβλήµατα στην έκδοση µεµονωµένων ή κοινών υπουργικών αποφάσεων. 

Την χαριστική βολή στην εκπλήρωση της κύριας αποστολής της ΕΑΑΔΗΣΥ 
έχει την τελευταία διετία δώσει η πρακτική των απευθείας αναθέσεων έργων 
από τα υπουργεία κατά παράβαση των προβλεπόµενων θεσµοθετηµένων 
διαδικασιών. Χαρακτηριστική είναι η πρώτη περίπτωση απευθείας ανάθεσης 
κατά παρέκκλιση της κείµενης νοµοθεσίας περί δηµοσίευσης προκήρυξης 
διαγωνισµού µε τροποποίηση του άρθ. 28, παρ. 8 του Ν.4013/2011 στον Ν. 
4325/11.05.2015 που επικαλείται στο από 5/11/2017 σχετικό δηµοσίευµα η 
εφηµερίδα «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ»,  η οποία αφορούσε στην προµήθεια containers 
για την προσωρινή στέγαση προσφύγων-υπηκόων τρίτων χωρών. 
Σηµειωτέον δε ότι η ΕΑΑΔΗΣΥ εξέφρασε στις 7/5/2015 οµόφωνα αρνητική 
γνώµη επί της ανωτέρω τροποποίησης του άρθ. 28, παρ. 8 του Ν.
4013/2011. 

Επειδή η ΕΑΑΔΗΣΥ διασφαλίζει την αρτιότητα και τη διαφάνεια στις δηµόσιες 
συµβάσεις που υπογράφονται, 

Επειδή η ΕΑΑΔΗΣΥ παρακολουθεί την εναρµόνιση των διαδικασιών ανάθεσης 
και εκτέλεσης των δηµοσίων συµβάσεων προς το ευρωπαϊκό δίκαιο 
αποτρέποντας αφενός την προσφυγή οιουδήποτε συναλλασσόµενου µε το 
ελληνικό δηµόσιο σε ευρωπαϊκά δικαιοδοτικά όργανα και αφετέρου την 
καταδίκη της χώρας µας περί µη ευθυγράµµισης του εθνικού µε το κοινοτικό 
δίκαιο, 

Επειδή οι απευθείας αναθέσεις κατά παρέκκλιση της κείµενης νοµοθεσίας 
και οι συνεχείς τροποποιήσεις του Ν.4013/2013 αποδυναµώνουν τον ρόλο 
της ΕΑΑΔΗΣΥ ανοίγοντας παράθυρο αδιαφάνειας στο σύνολο των 
συµβάσεων της δηµόσιας διοίκησης, 

Ερωτώνται οι συναρµόδιοι υπουργοί: 



- Για ποιο λόγο εισάγετε τροποποιήσεις του Ν. 4013/2011 που 
αποδυναµώνουν αντί να ενισχύουν τον ρόλο της ΕΑΑΔΗΣΥ µε ορατό τον 
κίνδυνο ανάκυψης προβληµάτων στην ευθυγράµµιση του ελληνικού µε το 
ευρωπαϊκό δίκαιο;  

- Ποιος ο αριθµός των δηµοσίων συµβάσεων που προέκυψαν µε απευθείας 
ανάθεση και ποιο το συνολικό κόστος των προµηθειών; Παρακαλώ όπως 
παρασχεθούν αναλυτικά στοιχεία ανά τρίµηνο από τον Μάιο 2015 και 
εντεύθεν. 

- Με ποιον τρόπο προτίθεστε να αντιµετωπίσετε φαινόµενα µεγάλων 
προµηθειών άνευ ελέγχου σε εφαρµογή του προαναφερθέντος άρθρου 
108 περί τροποποίησης του Ν. 4013/2011 που έρχονται σε αντίθεση µε το 
ευρωπαϊκό δίκαιο για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων;  

- Ποιες οι δικλείδες ασφαλείας ώστε συµβάσεις µε απευθείας ανάθεση 
αφενός να µην αποτελούν κατάτµηση του ιδίου έργου και αφετέρου να 
µην επιλέγονται οι ίδιοι προµηθευτές;  

- Ποιος ο αριθµός των νοµοθετηµάτων που αφορούν δηµόσιες συµβάσεις 
και έχουν αποσταλεί για έλεγχο στην ΕΑΑΔΗΣΥ; Παρακαλώ όπως δοθούν 
αναλυτικά στοιχεία ανά τρίµηνο από τον Μάιο 2015 και εντεύθεν. 

        Ο ερωτών βουλευτής 
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