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Παραίτηση για τις δηµόσιες συµβάσεις
Ανεξάρτητη Αρχή: Επιστολή µε αιχµές από τον πρώην πρόεδρο ∆ηµήτριο Ράικο
Τετάρτη, 27 Απριλίου 2016
Την παραίτησή του υπέβαλε στον υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού Γιώργο
Σταθάκη ο πρόεδρος της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΑΑ∆ΗΣΥ)
∆ηµήτριος Ράικος. Στην επιστολή του, ο κ. Ράικος, αφού αναπτύσσει το όραµα και τις αξίες
της Αρχής της οποίας προήδρευε από το ∆εκέµβριο του 2013, αφήνει αιχµές περί πολιτικών
παρεµβάσεων στο έργο της Αρχής, αλλά και για τη µη υιοθέτηση των θέσεών της από την
κυβέρνηση.
Για τους γνωρίζοντες, η παραίτηση του κ. Ράικου δεν αποτελεί έκπληξη καθώς οι σχέσεις
του µε την κυβέρνηση και ειδικότερα µε την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονοµίας
και Ανάπτυξης ήταν ιδιαίτερα τεταµένες. Υψηλά ιστάµενα στελέχη του υπουργείου, εδώ και
καιρό εξέφραζαν τη δυσφορία τους για την «πολιτική» που εξέφραζε ο κ. Ράικος, κρίνοντας
ότι κάθε άλλο παρά το δηµόσιο συµφέρον προήγαγε η Ανεξάρτητη Αρχή.
Υπενθυµίζουµε ότι περίπου δύο µήνες πριν, ο κ. Ράικος είχε εξαπολύσει σφοδρή κριτική
στην κυβέρνηση για τον τρόπο εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων σχετικά µε τις προµήθειες
για τη σύσταση των hot spot, προχωρώντας και σε καταγγελίες για µη σύννοµες
διαδικασίες. Η απάντηση του υπουργείου που κατήγγειλε µε τη σειρά του τον κ. Ράικο
ήταν, τότε, άµεση. Συγκεκριµένα, το υπουργείο είχε απαντήσει ότι «ο ισχυρισµός της
ΕΑΑ∆ΗΣΥ ότι εισάγονται παρεκκλίσεις από τις αρχές της διαφάνειας και η επίκληση της
διασφάλισης του δηµοσίου συµφέροντος, σε σχέση µε τη συγκεκριµένη διάταξη που
διευκολύνει τη διαχείριση ενός τόσο σηµαντικού εθνικού και ευρωπαϊκού θέµατος µε
ανθρωπιστικό χαρακτήρα αποµακρύνει την Αρχή από το θεσµικό και ουσιαστικό της ρόλο
και µόνο ως άστοχος θα µπορούσε να χαρακτηριστεί».
Σύµφωνα µε πληροφορίες, ο πρώην πρόεδρος της ΕΑΑ∆ΗΣΥ, είχε επικρίνει το υπουργείο
Οικονοµίας και Ανάπτυξης και για το τελευταίο σχέδιο νόµου σχετικά µε τις δηµόσιες
συµβάσεις, κρίνοντας ότι το πνεύµα του νοµοθετικού κειµένου αντιβαίνει στο κοινοτικό
δίκαιο.
Παρά όµως την κόντρα, αυτό που είχε καταλυτική επίδραση ώστε να οδηγηθεί ο κ. Ράικος
στην παραίτηση, ήταν η αρνητική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που διαπιστώνει
παραλείψεις και παρατυπίες στη λειτουργία της ΕΑΑ∆ΗΣΥ.

