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Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 

Αλλαγές στο ν/σχ για τις δηµόσιες συµβάσεις ζητά η ΕΑΑ∆ΗΣΥ 

Αντίθετη βρίσκει την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΑΑ∆ΗΣΥ) το 
σχέδιο νόµου του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Παναγιώτη Πικραµµένου το οποίο 
προβλέπει την ενοποίησή της µε την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
(ΑΕΠΠ). Μάλιστα, η ΕΑΑ∆ΗΣΥ προτείνει την απόσυρση του νοµοσχεδίου και τη 
διαµόρφωση ενός νέου, καθώς αυτό που τέθηκε σε διαβούλευση «παρουσιάζει 
σηµαντικό έλλειµµα ωριµότητας και συνοχής των σχετικών διατάξεων». 

Αντίθετη βρίσκει την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΑΑ∆ΗΣΥ) το 
σχέδιο νόµου του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Παναγιώτη Πικραµµένου το οποίο 
προβλέπει την ενοποίησή της µε την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
(ΑΕΠΠ). Μάλιστα, η ΕΑΑ∆ΗΣΥ προτείνει την απόσυρση του νοµοσχεδίου και τη 
διαµόρφωση ενός νέου, καθώς αυτό που τέθηκε σε διαβούλευση «παρουσιάζει 
σηµαντικό έλλειµµα ωριµότητας και συνοχής των σχετικών διατάξεων». Σύµφωνα 
µε την ΕΑΑ∆ΗΣΥ, το προταθέν νοµοσχέδιο θα επιφέρει σηµαντικό ρήγµα στο 
σύστηµα των δηµοσίων συµβάσεων και ιδίως στην εποπτεία, παρακολούθηση, 
υποστήριξη αυτού και στη συνεκτική του λειτουργία, καθώς είναι αµφίβολο κατά 
πόσο θα δύνανται να εξακολουθήσουν να ασκούνται µε τον ίδιο τρόπο, όπως µέχρι 
σήµερα, οι σχετικές αρµοδιότητες της ΕΑΑ∆ΗΣΥ από τον διάδοχο φορέα. 

Και αυτό διότι, τόσο από το προκαταρκτικό σχέδιο ανάλυσης συνεπειών ρύθµισης 
όσο και από επιµέρους διατάξεις του υποβληθέντος σχεδίου νόµου, διαφαίνεται ότι 
κύρια αρµοδιότητα της προκύπτουσας «νέας» Αρχής θα αποτελεί η εξέταση των 
προδικαστικών προσφυγών, αρµοδιότητα για την οποία υπάρχουν εκτενείς 
αναφορές και αναλυτικές ρυθµίσεις στις προτεινόµενες διατάξεις, σε αντίθεση µε 
τις αρµοδιότητες της καταργούµενης ΕΑΑ∆ΗΣΥ, η άσκηση των οποίων 
παραπέµπεται σε ένα µελλοντικό προεδρικό διάταγµα, µε το οποίο, µάλιστα, θα 
δύνανται να τροποποιούνται ή και να καταργούνται οι υφιστάµενες αρµοδιότητες 
«για τη διευκόλυνση της εκπλήρωσης του σκοπού της Αρχής». 

Η παραπάνω διαφαινόµενη επιλογή, συνεχίζει η ΕΑΑ∆ΗΣΥ, έρχεται σε πλήρη 
αντίθεση µε τον επιδιωκόµενο σκοπό, ο οποίος, σύµφωνα µε την ανάλυση 
συνεπειών ρύθµισης, είναι «η ενίσχυση της ανεξαρτησίας και ο εξορθολογισµός 
της λειτουργίας αυτών (ΕΑΑ∆ΗΣΥ και ΑΕΠΠ), καθώς και η αποτελεσµατικότερη 
άσκηση του ελέγχου της ορθής εφαρµογής του εθνικού και ενωσιακού δικαίου των 
δηµοσίων συµβάσεων από τις αναθέτουσες αρχές, συµπεριλαµβανοµένης της 
εξέτασης των προσφυγών που ασκούνται πριν από τη σύναψη των δηµοσίων 
συµβάσεων». 

Αν, πράγµατι, αντικείµενο του υπό εξέταση σχεδίου νόµου ήταν «η ενοποίηση των 
δύο ανεξάρτητων διοικητικών αρχών» και σκοπός του ο αναφερόµενος στην 
ανάλυση συνεπειών - ρυθµίσεων, το σχέδιο νόµου θα προέβλεπε ακριβώς αυτό, 
δηλαδή την ενοποίηση/συγχώνευση των δύο Αρχών σε ισότιµη βάση. 

Στη βάση των παραπάνω, η ΕΑΑ∆ΗΣΥ εισηγείται σύσταση ειδικής 
νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής -όπως εξάλλου είχε γίνει και µε τους ιδρυτικούς 
νόµους των υπό ενοποίηση Αρχών (ν. 4013/2011 και 4412/2016)- για την 
επεξεργασία του εν λόγω σχεδίου νόµου, µε την απαραίτητη συµµετοχή των άµεσα 
εµπλεκοµένων φορέων προκειµένου να επανεξεταστεί η ωριµότητα και η 
σκοπιµότητα των προτεινόµενων ρυθµίσεων. 
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