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στους οποίους αφορούν οι βασικές διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης:
ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ
(Χ)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1
ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ3
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5

x

ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ6

x

1

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού &
Αθλητισμού.

2

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.

3

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.

4

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου
Υγείας.

5

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.

6

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος &
Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής,
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Υπουργείου Τουρισμού.

Α. Αιτιολογική έκθεση
Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης
1.

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;
Αντικείμενο του προτεινόμενου σχεδίου νόμου είναι η ενοποίηση των δύο
ανεξάρτητων διοικητικών αρχών με αρμοδιότητες στον τομέα των δημοσίων
συμβάσεων, της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) και
της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ). Με την αξιολογούμενη
ρύθμιση επιδιώκονται η ενίσχυση της ανεξαρτησίας και ο εξορθολογισμός της
λειτουργίας τους, 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 τους.

2.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;
Κατά τη σύσταση της ΕΑΑΔΗΣΥ, με τον ν. 4013/2011, στόχος ήταν η δημιουργία μίας
ενιαίας ανεξάρτητης διοικητικής αρχής για όλα τα θέματα των δημοσίων
συμβάσεων, στην οποία επρόκειτο να ανατεθεί και η εξέταση των προδικαστικών
προσφυγών.
Με τον ν. 4412/2016 θεσπίστηκε ένα ενιαίο πλαίσιο κανόνων ανάθεσης και
εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων, το οποίο πλέον εφαρμόζεται συνολικά και
υποχρεωτικά στις αναθέτουσες αρχές. Μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 4412/2016, τη
λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και
την επιτυχή εφαρμογή και χρήση τους, αντίστοιχα, από τις αναθέτουσες αρχές και
τους οικονομικούς φορείς κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, ο φόρτος
εργασίας της ΑΕΠΠ διαρκώς αυξάνει ενώ αντιθέτως ο φόρτος εργασίας της ΕΑΑΔΗΣΥ
έχει περιοριστεί αισθητά. Η ΕΑΑΔΗΣΥ διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με υψηλή
κατάρτιση, το οποίο σήμερα δεν αξιοποιείται παραγωγικά.
Επομένως, η προτεινόμενη ενοποίηση είναι αναγκαία επειδή η σύσταση της ΑΕΠΠ
ως διακριτής ανεξάρτητης αρχής απέκλινε από τον αρχικό και ορθολογικό
σχεδιασμό και επειδή η ενοποίηση θα επιτρέψει σταδιακά την ορθή κατανομή και
απασχόληση του επιστημονικού προσωπικού των δύο υφιστάμενων αρχών στα
επιμέρους αντικείμενα των δημοσίων συμβάσεων.
Προσέτι, η ενίσχυση της λειτουργικής ανεξαρτησίας της ενιαίας Αρχής, σε
συνδυασμό με τη συστηματικότερη διασύνδεση με την τρέχουσα νομολογία των
αρμόδιων δικαστηρίων, θα συμβάλλει στην αναβάθμιση του τρόπου εξέτασης των
προδικαστικών προσφυγών, και ιδίως στη βελτίωση της αιτιολόγησης των πράξεων
της Αρχής, στην εξάλειψη θεσμικών ελλειμμάτων που συνδέονται με την
υπερσυγκέντρωση αρμοδιοτήτων στο πρόσωπο του Προέδρου και στην ενίσχυση
της διαφάνειας στη λειτουργία των κλιμακίων.

3.

Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;
Η αξιολογούμενη ρύθμιση αφορά άμεσα στις αναθέτουσες αρχές και στους
ημεδαπούς και αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς που ενδιαφέρονται να συνάψουν

δημόσιες συμβάσεις, έμμεσα δε σε όλους τους πολίτες και τα νομικά πρόσωπα που
επωφελούνται από τη σύναψη αυτών των συμβάσεων.
Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

4.

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
ΝΑΙ x
ΟΧΙ 
Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα;
ν. 4013/2011 (A’204),
ν. 4412/2016 (Α’ 147).

5.

Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας
i) με αλλαγή προεδρικού
διατάγματος, υπουργικής
απόφασης ή άλλης κανονιστικής
πράξης;
ii) με αλλαγή διοικητικής πρακτικής
συμπεριλαμβανομένης της
δυνατότητας νέας ερμηνευτικής
προσέγγισης της υφιστάμενης
νομοθεσίας;

iii) με διάθεση περισσότερων
ανθρώπινων και υλικών πόρων;

Πρόκειται για θεσμική παρέμβαση η οποία
απαιτεί την τροποποίηση νόμου και δεν
προβλέπεται
σχετική
εξουσιοδοτική
διάταξη.
Οι στόχοι που επιδιώκονται με τις
προτεινόμενες ρυθμίσεις
δεν είναι
δυνατόν να επιτευχθούν με αλλαγή
διοικητικής
πρακτικής,
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας
νέας ερμηνευτικής προσέγγισης της
υφιστάμενης νομοθεσίας.
Οι στόχοι που επιδιώκονται με τις
προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν είναι
δυνατόν να επιτευχθούν με διάθεση
περισσότερων ανθρώπινων και υλικών
πόρων.

Συναφείς πρακτικές
6.

Έχετε λάβει υπόψη συναφείς πρακτικές;
Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε συγκεκριμένα:
i) σε άλλη/ες
χώρα/ες της Ε.Ε. ή
του ΟΟΣΑ:

ΝΑΙ



ΟΧΙ



Εξετάστηκαν συγκριτικά οι ακολουθούμενες πρακτικές
στα άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε.

ii) σε όργανα της Ε.Ε.:
iii) σε διεθνείς
οργανισμούς:
Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης
7.

Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών
επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση

















x

x











x
8.



Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;
- Εξορθολογισμός της
δημόσιας διοίκησης,

i) βραχυπρόθεσμοι:

λειτουργίας

της

- ενίσχυση της διαφάνειας και της
αποτελεσματικότητας
του
ελέγχου
νομιμότητας των δημοσίων συμβάσεων,
- βελτίωση της ποιότητας των διοικητικών
πράξεων εξέτασης των προδικαστικών
προσφυγών.
- Μείωση του αριθμού των δικαστικώς
προσβαλλόμενων πράξεων για λόγους
ουσιαστικούς.

ii) μακροπρόθεσμοι:

9.

- Μείωση του δικαστικού φόρτου χωρίς κάμψη
της υποχρέωσης παροχής αποτελεσματικής
προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται
της σύναψης των δημοσίων συμβάσεων.

Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον τομέα νομοθέτησης7

➢ Δημόσια Διοίκηση – Δημόσια τάξη – Δικαιοσύνη:
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Αριθμός δημοσίων υπαλλήλων
Αριθμός/ποσοστό α) μονίμων/ιδαχ β) ιδοχ και γ) μετακλητών
υπαλλήλων

7

Για την ενδεικτική παράθεση δεικτών αξιοποιήθηκαν οι βάσεις δεδομένων
(https://data.oecd.org/Greece.htm) και της ΕΛΣΤΑΤ (http://www.statistics.gr/).

του

ΟΟΣΑ

Αναλογία υπαλλήλων ανά τμήμα, διεύθυνση, γενική διεύθυνση
Ποσοστό υπαλλήλων με πρόσβαση στο INTERNET
Αριθμός υπηρεσιών με εσωτερική δικτύωση (intranet)
Αναλογία Η/Υ ανά θέση εργασίας
Αριθμός ιστοσελίδων δημόσιων υπηρεσιών και φορέων/ σύνολο
δημοσίων υπηρεσιών και φορέων
Αριθμός κέντρων πληροφόρησης πολιτών, σε κεντρικό,
περιφερειακό, νομαρχιακό και τοπικό επίπεδο καθώς και σε
επίπεδο νομικών προσώπων, οργανισμών κλπ
Αριθμός ατόμων που εξυπηρετούνται από τις δημόσιες
υπηρεσίες ανά έτος και ανά υπηρεσία
Κόστος προσωπικού (δαπάνες μισθοδοσίας και πρόσθετες
δαπάνες ως ποσοστό επί της συνολικής δαπάνης ανά υπουργείο)
Κόστος διαχείρισης θεμάτων προσωπικού: δαπάνες μονάδων
προσωπικού ως ποσοστό της συνολικής δαπάνης ανά υπουργείο

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Διαπραχθέντα αδικήματα, δράστες αδικημάτων και αναλογία
ανά 100.000 κατοίκους
Αδικήματα Ποινικού Κώδικα κατά κατηγορίες και κατά
γεωγραφική περιοχή
Διαπραχθέντα αδικήματα και θεωρούμενοι ως δράστες αυτών
κατά εθνικότητα, φύλο και τάξεις ηλικιών
Ετήσια στατιστική απεικόνιση των αδικημάτων και αξιόποινων
συμπεριφορών που προκαλούν το κοινό αίσθημα
(ανθρωποκτονίες, ληστείες, κλοπές – διαρρήξεις)
Αδικήματα που αφορούν στην παράνομη είσοδο και παραμονή
στη χώρα
Συχνότητα εγκλημάτων ανά τύπο εγκλήματος
Ποσοστό εγκληματικών περιπτώσεων που εξιχνιάστηκαν στο
σύνολο των εγκλημάτων
Σύνολο εργαζομένων στη δημόσια ασφάλεια
Αριθμός κατοίκων ανά αστυνομικό, ανά αστυνομικό τμήμα και
ανά περιοχή αστυνόμευσης
Αναλογία αστυνομικών ανά 1000 κατοίκους – αναλογία
κατοίκων ανά αστυνομικό τμήμα και περιοχή αστυνόμευσης
Κατά κεφαλή καθαρές δαπάνες για αστυνομικές υπηρεσίες
Κατανομή πόρων για την αντιμετώπιση της παραβατικής
συμπεριφοράς ανά τομείς (π.χ. εγκλήματα βίας, οικονομικά
εγκλήματα, ναρκωτικά, τροχαία, κλοπές, τρομοκρατία)

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Αριθμός εισερχόμενων αστικών, εργατικών και εμπορικών
διαφορών
Αριθμός εισερχόμενων διοικητικών περιπτώσεων
Συνολικός χρόνος που απαιτείται για την επίλυση αστικών,
εμπορικών, εργατικών, διοικητικών και άλλων υποθέσεων
Μέσος χρόνος έκδοσης δικαστικών αποφάσεων (Ειρηνοδικεία,
Πρωτοδικεία, Εφετεία, Άρειος Πάγος/Συμβούλιο Επικρατείας)
Μέσος όρος των υποθέσεων ανά δικαστή (ποινικά, πολιτικά και
διοικητικά δικαστήρια)
Ποσοστό δικαστικών αποφάσεων που ακυρώνονται μετά από
έφεση ή αναίρεση
Αριθμός υποθέσεων που επιλύονται με το σύστημα του
εξωδικαστικού συμβιβασμού
Αξιοποίηση εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών, πχ.
διαμεσολάβηση
Στήριξη των ατόμων που χρήζουν προστασίας αλλά δεν
διαθέτουν πόρους (νομική προστασία)
Κόστος προσφυγής στη δικαιοσύνη
Ποσοστό ηλεκτρονικής υποβολής δικογράφων
Ποσοστό διεκπεραιουμένων κατ’ έτος υποθέσεων έναντι
εκκρεμών (σε ετήσια και συνολική βάση εκκρεμοτήτων)
Ποσοστό ποινικών υποθέσεων, σε ετήσια βάση, για τις οποίες
επιβλήθηκαν ποινές μετατρέψιμες σε χρήμα
Μέσο κόστος σωφρονιστικού συστήματος ανά κρατούμενο
Αναλογία προσωπικού φύλαξης (φυλάκων) ανά κρατούμενο

Ψηφιακή διακυβέρνηση
10.

Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροφοριακού συστήματος, ποια θα είναι
η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης ρύθμισης:
ΑΜΕΣΗ  ή/και ΕΜΜΕΣΗ 

i) Εάν είναι άμεση,
εξηγήστε:

11.

ii) Εάν είναι έμμεση,
εξηγήστε:
Το προβλεπόμενο πληροφοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε ψηφιακή
στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού);
ΝΑΙ 
ΟΧΙ 
Εξηγήστε:

12.

Διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος με
άλλα υφιστάμενα συστήματα; ΝΑΙ 
ΟΧΙ 
Αναφέρατε ποια είναι
αυτά τα συστήματα:

13.

Έχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροφοριακού
συστήματος;
ΝΑΙ 
ΟΧΙ 
Εξηγήστε:

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης
14.

Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου
Άρθρο
Άρθρο 1

Στόχος
Αντικαθίστανται ο ο Τίτλος 2 του Βιβλίου IV, καθώς και οι τίτλοι
των Τμημάτων Ι και ΙΙ του Τίτλου 2 του Βιβλίου IV του ν.
4412/2016. Επίσης, προβλέπεται ότι η ανεξάρτητη αρχή που
συστάθηκε με το άρθρο 347 του ν. 4412/2016 μετονομάζεται
σε Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ).

Άρθρο 2

Αντικαθίσταται το άρθρο 347 του ν. 4412/2016. Συγκεκριμένα,
προβλέπεται η σύσταση της Ενιαίας Αρχής Δημοσιών
Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), η οποία είναι ανεξάρτητη διοικητική
αρχή χωρίς νομική προσωπικότητα, απολαύει λειτουργικής
ανεξαρτησίας, διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας και δεν
υπόκειται σε έλεγχο ή εποπτεία από κυβερνητικά όργανα ή
άλλες διοικητικές αρχές, παρά μόνο σε κοινοβουλευτικό
έλεγχο. Η Αρχή είναι αρμόδια για την ανάπτυξη και προαγωγή
της εθνικής στρατηγικής, πολιτικής και δράσης στον τομέα των
δημοσίων συμβάσεων, τη διασφάλιση της διαφάνειας,
αποτελεσματικότητας, συνοχής και εναρμόνισης των
διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων
συμβάσεων προς το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο, τη διαρκή
βελτίωση του νομικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων και

την τήρησή του από τα δημόσια όργανα και τις αναθέτουσες
αρχές, καθώς και για την εξέταση των προσφυγών που
ασκούνται κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των
συμβάσεων δημοσίων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.
Άρθρο 3

Αντικαθίσταται το άρθρο 348 του ν. 4412/2016. Συγκεκριμένα
ορίζεται ότι στη σύνθεση της Αρχής, πέραν του Προέδρου και
των μελών, στο εξής περιλαμβάνονται και Σύμβουλοι, με στόχο
την ορθολογικότερη κατανομή του έργου της Αρχής και τη
δυνατότητα λειτουργίας της σε τμήματα. Επίσης, ορίζονται η
θητεία, τα προσόντα και η διαδικασία επιλογής και διορισμού
του Προέδρου, των Συμβούλων και των μελών. Τέλος,
προβλέπονται διαδικασία προσωρινής αναστολής καθηκόντων
για τον Πρόεδρο, τους Συμβούλους και τα μέλη της Αρχής, σε
εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως η τέλεση ιδιαίτερα σοβαρών
ποινικών και πειθαρχικών αδικημάτων, καθώς και η διαδικασία
και τα αρμόδια όργανα για την επιβολή της.

Άρθρο 4

Στο άρθρο 4 ρυθμίζονται τα κωλύματα και ασυμβίβαστα των
προσώπων που στελεχώνουν την Αρχή του άρθρου 349 του ν.
4412/2016. Προβλέπεται ότι ο Πρόεδρος, οι Σύμβουλοι και τα
μέλη δεσμεύονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους
αποκλειστικά από τον νόμο και τη συνείδησή τους,
υποχρεούνται να τηρούν τις αρχές της αντικειμενικότητας και
της αμεροληψίας, καταλαμβάνονται από τα κωλύματα και τα
ασυμβίβαστα των παρ. 2 ως 5 καθώς και από τις απαγορεύσεις
που τίθενται σε ισχύ μετά τη λήξη της θητείας τους.
Συγκεκριμένα, στα ασυμβίβαστα της παρ. 2 προστίθεται η
άσκηση άμισθου δημοσίου ή δικηγορικού λειτουργήματος,
συμπεριλαμβανομένης της ιδιότητας εταίρου δικηγορικής
εταιρείας,
ή
οποιασδήποτε
άλλης
επαγγελματικής
δραστηριότητας. Επίσης, στην ίδια παράγραφο ορίζεται ότι η
ιδιότητα του Προέδρου, των Συμβούλων και των μελών της
Αρχής, συνεπάγεται την απαλλαγή τους, κατά τη διάρκεια της
θητείας τους, από την υποχρέωση άσκησης καθηκόντων που
συνδέονται με την κατοχή έμμισθης θέσης, υπό οποιαδήποτε
ιδιότητα, στον δημόσιο τομέα. Ακόμα, η παρ. 3 εισάγει
επαγγελματικό ασυμβίβαστο για τον Πρόεδρο, τους
Συμβούλους και τα μέλη της Αρχής, οι οποίοι απαγορεύεται,
κατά τη διάρκεια της θητείας τους, να ασκούν οποιαδήποτε
είδους εμπορική δραστηριότητα ή να είναι μέτοχοι ή να
εμπλέκονται σε οικονομικό φορέα που δραστηριοποιείται στον
τομέα των δημόσιων συμβάσεων. Η παρ. 4 απαγορεύει τη
συμμετοχή - κατά τη διάρκεια της θητείας τους, στον Πρόεδρο,
τους Συμβούλους και τα μέλη – σε πολιτικό κόμμα. Η παρ. 5
καθιδρύει κώλυμα διορισμού σε θέση Προέδρου, Συμβούλου ή
μέλους της Αρχής εκείνου για οποίον έχει ο ίδιος ή ο σύζυγος
του ή συγγενής του μέχρι β` βαθμού ή οποιοδήποτε άλλο
πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, με το οποίο συνδέεται στενά,
άμεσο προσωπικό, οικονομικό ή άλλου είδους συμφέρον, το
οποίο να επηρεάζει ή να φαίνεται να επηρεάζει την
αμερόληπτη και αντικειμενική κρίση του κατά την άσκηση των

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

καθηκόντων του. Η παρ. 6 προβλέπει την αυτοδίκαιη έκπτωση
από τη θέση του Προέδρου, του Συμβούλου ή του μέλους, σε
περίπτωση συνδρομής των περιπτώσεων των παρ. 2-5.
Επιπλέον, στην παρ. 7 προβλέπεται η απαγόρευση παροχής
υπηρεσιών με έμμισθη εντολή ή με οποιοδήποτε έννομη σχέση,
καθώς και η απαγόρευση κατοχής μετοχών σε εταιρία ή
επιχείρηση από τον Πρόεδρο, τους Συμβούλους και τα μέλη της
Αρχής που χειρίστηκαν τις αντίστοιχες υποθέσεις ή έλαβαν
μέρος στη λήψη σχετικής απόφασης. Επίσης, μεταβάλλεται το
ελάχιστο ποσοστό του προστίμου που επιβάλλεται σε
περίπτωση παράβασης της ανωτέρω απαγόρευσης. Προσέτι, οι
παρ. 8 και 9 προβλέπουν τα σχετικά με την υπηρεσιακή και
μισθολογική κατάσταση του Προέδρου, των Συμβούλων και
των μελών της Αρχής. Τέλος, σύμφωνα με την παρ. 9, ο
Πρόεδρος, οι Σύμβουλοι και τα μέλη της Αρχής, υπάγονται στο
πεδίο εφαρμογής του ν. 3213/2003 και του ν. 4281/2014 για την
υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης και δήλωσης
οικονομικών συμφερόντων, αντιστοίχως.
Προβλέπεται η τροποποίηση του άρθρου 350 του ν. 4412/2016
συνεπεία των μεταβολών στη σύνθεση και την ονομασία της
Αρχής. Η οικονομική αυτοτέλεια της Αρχής συνίσταται στη
δυνατότητά της να καλύπτει με ίδια μέσα, τις δαπάνες
λειτουργίας και αμοιβής του Προέδρου, των Συμβούλων και
των μελών της, του πάσης φύσης προσωπικού και των
έμμισθων δικηγόρων της, καθώς και του Πειθαρχικού
Συμβουλίου. Για την κάλυψη των ανωτέρω αναγκών
επιβάλλεται κράτηση επί όλων των συμβάσεων που
συνάπτονται. Συγκεκριμένα, προβλέπεται στην παρ. 3 η
αναπροσαρμογή του ύψους, καθώς και του πεδίου εφαρμογής
της προβλεπόμενης κράτησης επί των συναπτόμενων
συμβάσεων υπέρ της ενιαίας, πλέον, ΕΑΔΗΣΥ.
Προβλέπεται η αντικατάσταση του άρθρου 351 του ν.
4412/2016 ως προς τη σύνθεση και τη συγκρότηση του
Πειθαρχικού
Συμβουλίου
και
τον
ορισμό
των
αναπληρωματικών μελών. Συγκεκριμένα, το Πειθαρχικό
Συμβούλιο αποτελείται από έναν Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου
της Επικρατείας, έναν Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου και έναν
Αντιπρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με διετή θητεία.
Επίσης, τα αναπληρωματικά μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου
ορίζονται με απόφαση του Προέδρου του οικείου Δικαστηρίου,
έπειτα από ερώτημα του Υπουργού Δικαιοσύνης. Τέλος,
αναφέρεται ότι το ερώτημα επιλογής του Προέδρου και των
μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου υποβάλλεται από τον
Υπουργό Δικαιοσύνης.
Προβλέπεται η προσαρμογή του άρθρου 352 του ν. 4412/2016
ως προς την πειθαρχική διαδικασία στις αλλαγές που επήλθαν
συνεπεία της μετονομασίας της Αρχής ενώ γίνονται και
περαιτέρω νομοτεχνικές βελτιώσεις.
Στο άρθρο 8 προβλέπεται η αντικατάσταση του άρθρου 353 του
ν. 4412/2016 λόγω των αλλαγών που επήλθαν συνεπεία της
σύστασης της νέας Αρχής. Συγκεκριμένα, ορίζεται στην παρ. 1

Άρθρο 9

ότι το κύριο όργανο διοίκησης της Αρχής, εκτός του Προέδρου
της, είναι το Εκτελεστικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από
τον Πρόεδρο και τους Συμβούλους της Αρχής, ενώ στην παρ. 3
προβλέπονται οι διαδικασίες της σύγκλησής του για
συνεδρίαση, καθώς και ο τρόπος λήψης των αποφάσεων του
Εκτελεστικού Συμβουλίου. Ρυθμίζεται, ομοίως, στην παρ. 4 ο
τρόπος λήψης αποφάσεων των τριμελών Κλιμακίων της Αρχής
κατά την άσκηση της αρμοδιότητας εξέτασης των
προδικαστικών προσφυγών σύμφωνα με το άρθρο 360 όπως
επίσης και οι διαδικασίες για τη συνεδρίαση των Κλιμακίων.
Τέλος, ορίζεται ότι κάθε άλλο ζήτημα που αφορά τις
συνεδριάσεις της Αρχής ρυθμίζεται με τον Κανονισμό
Λειτουργίας, τον Κανονισμό Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών και τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας οι οποίες εφαρμόζονται συμπληρωματικά.
Προβλέπεται η προσαρμογή των διατάξεων του άρθρου 354
του ν. 4412/2016 στις αλλαγές που επέρχονται συνεπεία της
σύστασης της νέας Αρχής. Ειδικότερα, ορίζεται ότι το
Εκτελεστικό Συμβούλιο, με πράξη του, αποφασίζει για θέματα
οργάνωσης της Αρχής, διατυπώνει γνώμη για τους
Κανονισμούς Οικονομικής Διαχείρισης της παρ. 2 του άρθρου
350, Λειτουργίας του άρθρου 355 και Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών της παρ. 7 του άρθρου 365, τον Οργανισμό της
παρ. 5 του άρθρου 357 και την κοινή υπουργική απόφαση
σχετικά με τη διαχείριση της κράτησης της παρ. 3 του άρθρου
350, μεριμνά για την πρόσληψη του πάσης φύσεως
προσωπικού της, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού
Διευθυντή και των εμμίσθων δικηγόρων, σύμφωνα με τα άρθρα
357 και 358, εγκρίνει τη σύναψη για τις ανάγκες της Αρχής των
πάσης φύσεως συμβάσεων με τρίτους, εγκρίνει τον
προϋπολογισμό, τον απολογισμό και τον ισολογισμό της Αρχής
καθώς και τις λοιπές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και
μεριμνά για την εναρμόνιση των αποφάσεων της Αρχής προς τη
νομολογία των δικαστηρίων σε θέματα δημοσίων συμβάσεων.

Άρθρο 10

Με το άρθρο αυτό προβλέπεται ότι με προεδρικό διάταγμα που
εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, μετά από
γνώμη της Αρχής, εγκρίνεται ο Κανονισμός Λειτουργίας της.
Στον Κανονισμό αυτόν θα ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα
λειτουργίας της Αρχής και θα ορίζονται τα όργανα, ο τρόπος και
η διαδικασία άσκησης των αρμοδιοτήτων της, οι συνεδριάσεις,
ο μηχανισμός της εκ περιτροπής κατανομής των υποθέσεων, ο
τρόπος λήψης των αποφάσεων, τα κωλύματα συμμετοχής, η
συνδρομή δημοσίων αρχών και οικονομικών φορέων, ο
πειθαρχικός έλεγχος του προσωπικού, καθώς και κάθε άλλο
θέμα λειτουργίας της.

Άρθρο 11

Προβλέπονται στην παρ. 1 οι αρμοδιότητες του Προέδρου της
Αρχής και στη παρ. 2 των Συμβούλων. Συγκεκριμένα, ορίζεται
ότι ο Πρόεδρος της Αρχής έχει την ευθύνη λειτουργίας της και
ασκεί όλες τις προς τούτο αρμοδιότητες, εκπροσωπώντας την
Αρχή δικαστικώς και εξωδίκως, συντονίζοντας και

Άρθρο 12

Άρθρο 13

Άρθρο 14

κατευθύνοντας τη συνολική λειτουργία της Αρχής και των
οργανικών μονάδων αυτής, ασκώντας την πειθαρχική εξουσία
επί του προσωπικού της Αρχής, μεριμνώντας για την κατάρτιση
του προϋπολογισμού, του απολογισμού και του ισολογισμού
της Αρχής, τη διαχείριση των οικονομικών της και τη διάθεση
των πιστώσεων, ορίζοντας τα θέματα των συνεδριάσεων του
Εκτελεστικού Συμβουλίου της Αρχής, κατανέμοντας τους
Συμβούλους και τα Μέλη της Αρχής στα Κλιμάκια και
μεριμνώντας για τη διαρκή επιμόρφωση και κατάρτιση των
Μελών και του επιστημονικού προσωπικού της Αρχής σε
θέματα δημοσίων συμβάσεων. Η παρ. 2 ορίζει ότι οι Σύμβουλοι
ασκούν τις αρμοδιότητες που τους ανατίθενται. Συγκεκριμένα,
μεριμνούν για την εύρυθμη λειτουργία των οργανικών
μονάδων και των Κλιμακίων που υπάγονται στην αρμοδιότητά
τους, συντονίζουν και κατευθύνουν τα μέλη και το
επιστημονικό προσωπικό της αρμοδιότητάς τους και
προΐστανται των Κλιμακίων.
Με το άρθρο 12 προβλέπεται η στελέχωση της νέας Αρχής από
επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό, συνεπεία της
ενοποίησης των δύο υφιστάμενων Αρχών. Συγκεκριμένα,
προβλέπονται σαράντα πέντε (45) θέσεις μόνιμου προσωπικού
όλων των κατηγοριών, εβδομήντα πέντε (75) θέσεις ειδικού
επιστημονικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου ή τακτικού υπαλλήλου, ενώ
προβλέπονται και τα ασυμβίβαστα του ειδικού επιστήμονα ή
του υπαλλήλου της Αρχής. Επίσης, προβλέπεται η σύσταση
στην Αρχή μίας (1) θέσης Γενικού Διευθυντή, πλήρους και
αποκλειστικής απασχόλησης, με πενταετή θητεία. Τέλος, με
προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών και μετά από γνώμη της Αρχής,
εκδίδεται Οργανισμός της Αρχής, με τον οποίο καθορίζονται η
οργάνωση, η διάρθρωση των οργανικών μονάδων της Αρχής σε
Διευθύνσεις, Τμήματα και Γραφεία, οι αρμοδιότητες αυτών και
ο τρόπος επιλογής των διευθυντών και των προϊσταμένων των
τμημάτων και γραφείων, τα προσόντα του προσωπικού, ο
αριθμός των θέσεων του προσωπικού ανά οργανική μονάδα, η
κατανομή αυτών σε κλάδους και ειδικότητες, η σύσταση νέων
θέσεων προσωπικού και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
Προβλέπεται στην παρ. 1 η σύσταση Γραφείου του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους στη νέα Αρχή, σύμφωνα με τις
σχετικές διατάξεις του νέου Οργανισμού του ΝΣΚ (ν.
4831/2021, Α’ 170). Ακόμα στην παρ. 2 ρυθμίζονται τα θέματα
της Νομικής Υπηρεσίας που συστήνεται και η οποία τελεί υπό
την εποπτεία του Γραφείου Νομικού Συμβούλου Ν.Σ.Κ. και έχει
ως προϊστάμενο τον εκάστοτε προϊστάμενο του Γραφείου
Νομικού Συμβούλου ΝΣΚ. Περαιτέρω προβλέπονται επτά (7)
θέσεις εμμίσθων δικηγόρων στις οποίες προσλαμβάνονται με
πάγια αντιμισθία δικηγόροι παρ’ Αρείω Πάγω και ρυθμίζονται
θέματα που άπτονται των αποδοχών τους και των
ασυμβιβάστων τους.
Προβλέπεται ότι η Αρχή συντάσσει, το πρώτο τρίμηνο κάθε
έτους, έκθεση πεπραγμένων και καθορίζονται οι αποδέκτες της

Άρθρο 15

που είναι οι Υπουργοί Δικαιοσύνης, Οικονομικών, Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, καθώς και Υποδομών και Μεταφορών, που
προστίθεται ως συναρμόδιος σε θέματα δημοσίων συμβάσεων.
Ορίζεται επίσης ότι στην έκθεση πεπραγμένων επισυνάπτεται
αναλυτικός πίνακας με τις αναθέτουσες αρχές που δεν
συμμορφώνονται με τις αποφάσεις της Αρχής και ότι η έκθεση
αυτή, αφού κοινοποιηθεί, αναρτάται στην ιστοσελίδα της
Αρχής.
Ενόψει της ενοποίησης των δύο υφιστάμενων αρχών, με το
άρθρο 15 προβλέπονται μεταβατικές διατάξεις για την ομαλή
μεταφορά στην ενιαία νέα Αρχή (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) των αρμοδιοτήτων
του ν. 4013/2011 και για την απρόσκοπτη άσκηση αυτών κατά
το κρίσιμο μεταβατικό διάστημα. Υπάρχει επίσης η πρόβλεψη
της δυνατότητας περαιτέρω προσαρμογής και ενοποίησης της
νέας διοικητικής δομής της νέας ενιαίας Αρχής μέσω της
έκδοσης προεδρικών διαταγμάτων.

Άρθρο 16

Ενόψει της ενοποίησης των δύο υφιστάμενων αρχών, με το
άρθρο 16 προβλέπονται αντίστοιχα μεταβατικές διατάξεις για
τη συνέχιση και την ολοκλήρωση της θητείας των
υπηρετούντων μελών των δύο υφιστάμενων αρχών. Θεσπίζεται
πρόβλεψη για την ομαλή μεταφορά με το ίδιο καθεστώς και την
ίδια σχέση εργασίας στη νέα ενιαία Αρχή (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) όλου του
υπηρετούντος επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού και
των δικηγόρων της Αρχής του ν. 4013/2011.

Άρθρο 17

Προβλέπεται η κατάργηση των άρθρων 1 έως 10 του ν.
4013/2011, έπειτα από την έκδοση της πράξης του Υπουργικού
Συμβουλίου με την οποία διορίζονται ο Πρόεδρος και οι
Σύμβουλοι της Αρχής, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 348
του ν. 4412/2016.

Άρθρο 18

Προβλέπεται η έναρξη ισχύος του νόμου από τη δημοσίευσή
του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δ. Έκθεση γενικών συνεπειών

18.

Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης
ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

x

x

x

x

Βελτίωση
παρεχόμενων
υπηρεσιών

x

x

Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών

x

x

Αυξημένη αξιοπιστία
/ διαφάνεια θεσμών

x

x

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αύξηση εσόδων

Μείωση δαπανών

ΑΜΕΣΑ

Εξοικονόμηση
χρόνου
Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα /
αποτελεσματικότητα
Άλλο

ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΕΜΜΕΣΑ

Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων
Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Με την προτεινόμενη ρύθμιση διατηρούνται στο σύνολό τους οι αρμοδιότητες και το προσωπικό των δύο
ενοποιούμενων αρχών, ενώ το νέο οργανωτικό σχήμα είναι πιο περιορισμένο δημοσιονομικά, αλλά επαρκές
για την απρόσκοπτη συνέχιση της άσκησης των αρμοδιοτήτων των ενοποιούμενων αρχών.
Έχοντας υπόψη την αρμοδιότητα της ΑΕΠΠ σε εκκρεμείς διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων του ν. 4412/2016
και την ανάγκη απρόσκοπτης και εμπρόθεσμης προόδου των διαδικασιών αυτών, όπως επιβάλλεται και από τις
σχετικές «δικονομικές» Οδηγίες της ΕΕ, η ενοποίηση των αρχών έγινε εντός του πλαισίου του ν. 4412/2016, ενώ
η επιλογή της ονομασίας της ενιαίας αρχής (ΕΑΔΗΣΥ) σηματοδοτεί την αποκατάσταση του ρόλου της
ανεξάρτητης διοικητικής αρχής του ν. 4013/2011 ως μόνης αρμόδιας αρχής στα θέματα των δημοσίων
συμβάσεων.
Προστίθενται στην σύνθεση της Αρχής Σύμβουλοι, οι οποίοι, μαζί με τον Πρόεδρο, αποτελούν το Εκτελεστικό
Συμβούλιο, το οποίο είναι όργανο διοίκησης της Αρχής, μαζί με τον Πρόεδρο της . Το Εκτελεστικό Συμβούλιο

συγκροτείται από συνταξιούχους δικαστικούς λειτουργούς με εμπειρία στο αντικείμενο των δημοσίων
συμβάσεων, οι οποίοι, λόγω της ιδιότητας και της εμπειρίας τους, μπορούν να εξασφαλίσουν την ορθή και
συνεπή ενσωμάτωση των δεδομένων της νομολογίας των δικαστηρίων κατά τη λήψη των αποφάσεων της Αρχής
επί προδικαστικών προσφυγών. Τούτο αναμένεται να συμβάλει στην αναβάθμιση της λειτουργίας της Αρχής
και της ποιότητας των πράξεων που εκδίδει και, σταδιακά, στη μείωση του αριθμού των υποθέσεων που
χρήζουν δικαστικής προστασίας.
Η αρμοδιότητα εξέτασης των προδικαστικών προσφυγών αποτελεί υποχρεωτικό στάδιο της διαδικασίας πριν
από την αναζήτηση δικαστικής προστασίας. Οι πράξεις της αρμόδιας Αρχής για την εξέταση των προδικαστικών
προσφυγών είναι κρίσιμο να ακολουθούν τη νομολογία των δικαστηρίων αλλά και να έχουν πλήρη και ορθή
τεκμηρίωση, προκειμένου να περιορίζεται στο μέτρο του εφικτού η ανάγκη προσφυγής κατά των πράξεων
αυτών από τους θιγόμενους στο αρμόδιο δικαστήριο. Από την εφαρμογή του ν. 4412/2016 και τη λειτουργία
της ΑΕΠΠ παρουσιάζεται ήδη σχετική μείωση των περιπτώσεων αναζήτησης δικαστικής προστασίας, συγκριτικά
με την περίοδο κατά την οποία αρμόδιες για την εξέταση των προδικαστικών προσφυγών ήταν οι ίδιες οι
αναθέτουσες αρχές. Ωστόσο, χωρίς να παραγνωρίζεται η σημασία της εξέτασης των προδικαστικών προσφυγών
από διαφορετικό όργανο για την αποφυγή φαινομένων αδιαφάνειας κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων,
έχει επίσης παρατηρηθεί ότι η κάμψη του αριθμού των περιπτώσεων αναζήτησης δικαστικής προστασίας
συναρτάται και με το κόστος πρόσβασης σε αυτή με το ισχύον νομικό πλαίσιο του ν. 4412/2016.
Η βελτίωση της ποιότητας της λειτουργίας και των πράξεων της Αρχής αναμένεται να ενισχύσει την αξιοπιστία
της Αρχής και το αίσθημα της ασφάλειας δικαίου για τους οικονομικούς φορείς και τις αναθέτουσες αρχές.
Αναμένεται επίσης να μειώσει περαιτέρω τις περιπτώσεις προσφυγής στα δικαστήρια, ενισχύοντας ωστόσο την
αποτελεσματικότητα της παρεχόμενης προστασίας στο στάδιο που προηγείται της σύναψης των δημοσίων
συμβάσεων.
Ενόψει και της ενεργοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης, το ζήτημα της ταχείας και ασφαλούς ανάθεσης και
εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων αποκτά μείζονα σημασία για την υλοποίηση των δράσεων που θα
ενταχθούν στο συγκεκριμένο χρηματοδοτικό εργαλείο, ώστε να επέλθουν τα επιδιωκόμενα οφέλη στην
οικονομία. Στο πλαίσιο αυτό είναι επιτακτική η ανάγκη για επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών, αλλά και για
πλήρη διαφάνεια και τήρηση των κανόνων του εθνικού και ενωσιακού δικαίου κατά την απορρόφηση των
σχετικών κονδυλίων.
19.

Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης
ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
Σχεδιασμός /
προετοιμασία
Υποδομή /
εξοπλισμός

ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Προσλήψεις /
κινητικότητα
Ενημέρωση
εκπαίδευση
εμπλεκομένων
Άλλο

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Στήριξη και
λειτουργία
διαχείρισης
ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
& ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Διαχείριση
αλλαγών κατά
την εκτέλεση

x

Κόστος
συμμετοχής
στη νέα
ρύθμιση
Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Η προτεινόμενη ενοποίηση των υφιστάμενων αρχών και ο εξορθολογισμός της λειτουργίας τους αναμένεται
να οδηγήσουν σε μείωση δαπανών και σε αποτελεσματικότερη χρήση ανθρώπινων και υλικών πόρων, οφέλη
που αναμένεται να υπερκεράσουν το τυχόν πρόσθετο κόστος που θα προκληθεί βραχυπρόθεσμα κατά το
μεταβατικό στάδιο ενοποίησης των δύο αρχών.
20.

Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης
ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
Αναγνώριση /
εντοπισμός
κινδύνου

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

x

Διαπίστωση
συνεπειών
κινδύνων στους
στόχους
Σχεδιασμός
αποτροπής /
αντιστάθμισης
κινδύνων

x

Άλλο
ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Πιλοτική
εφαρμογή

ΜΕΙΩΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Ανάδειξη καλών
πρακτικών κατά
την υλοποίηση
της ρύθμισης
Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης
κινδύνων
Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

x

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Έχοντας υπόψη την αρμοδιότητα της αρχής του ν. 4412/2016 σε εκκρεμείς διαδικασίες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων και την ανάγκη απρόσκοπτης προόδου των διαδικασιών αυτών και τήρησης συγκεκριμένων
προθεσμιών, όπως επιβάλλεται και από τις σχετικές Οδηγίες της ΕΕ, οι αντίστοιχες λειτουργίες δεν μπορούν
να διακοπούν ή να ανασταλούν.
Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική
επισύναψη).
21.
Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης
και της αξιολογούμενης ρύθμισης.
Η ενοποίηση των δύο υφιστάμενων αρχών (ΕΑΑΔΗΣΥ και ΑΕΠΠ) στον τομέα των
δημοσίων συμβάσεων προβλέφθηκε σε πόρισμα το οποίο συντάχθηκε στο πλαίσιο
των εργασιών της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για τον εξορθολογισμό του
πεδίου των Ανεξάρτητων Αρχών, από ειδική υπο-ομάδα, αποτελούμενη από τους
κ.κ. Κων/νο Μενουδάκο, Πρόεδρο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα, Ανδρέα Ποττάκη, Συνήγορο του Πολίτη και Σπύρο Βλαχόπουλο,
καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου του ΕΚΠΑ.
Στο σχετικό πόρισμα επισημαίνεται: «Τυχόν συγχώνευση της Αρχής Προδικαστικών
Προσφυγών … με την ΕΑΔΗΣΥ, δεν φαίνεται να προσκρούει σε σύγκρουση
ζητημάτων αρχής και ρόλων, (συμβουλευτική αρμοδιότητα της ΕΑΔΗΣΥ προς
αναθέτουσες αρχές μέσω προτύπων και εκδίκαση από την Αρχή Προδικαστικών
Προσφυγών προσφυγών επί ατομικών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας
αρχής που παραβιάζουν την ενωσιακή ή εσωτερική νομοθεσία).»

Ε. Έκθεση διαβούλευσης

Διαβούλευση κατά τη διάρκεια της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας από την
22.

έναρξη κατάρτισης της αξιολογούμενης ρύθμισης μέχρι την υπογραφή από τους
συναρμόδιους Υπουργούς

Συνεργασία με άλλα
υπουργεία / υπηρεσίες



Πέραν συνεργασίας με τα συναρμόδια Υπουργεία και
ενσωμάτωσης στοιχείων και προτάσεων που
υποβλήθηκαν από τον Πρόεδρο της ΕΑΑΔΗΣΥ,
συνεργασία υπήρξε επίσης και με την Πρόεδρο του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, για την
δημιουργία Γραφείου Ν.Σ.Κ. στην νέα Αρχή.

Συνεργασία με
κοινωνικούς φορείς /
Ανεξάρτητες Αρχές


Διεθνής διαβούλευση

Ενόψει της κατάρτισης του σχεδίου νόμου, τα βασικά
σημεία της σχεδιαζόμενης ρύθμισης έχουν
παρουσιαστεί κατόπιν σχετικού αιτήματος και σε
αρμόδια στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την
παρακολούθηση των θεμάτων δημοσίων συμβάσεων
στην Ελλάδα.

Στ. Έκθεση νομιμότητας

24.

Συναφείς συνταγματικές διατάξεις
Η προτεινόμενη ρύθμιση σχετίζεται με τα ακόλουθα άρθρα του Συντάγματος:
- 5 παρ. 1 και 106 παρ. 2 (οικονομική ελευθερία),
- 10 (δικαίωμα του αναφέρεσθαι)
- 20 παρ.1 (δικαστική προστασία),
- 20 παρ. 2 (προηγούμενη ακρόαση)
- 89 παρ. 2 (ασυμβίβαστα δικαστικών λειτουργών),
- 103 (υπηρεσιακή κατάσταση των οργάνων της διοίκησης),

25.

Ενωσιακό δίκαιο
Συνθήκη λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
x

Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο
(συμπεριλαμβανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)

- Άρθρα 26-27 (εσωτερική αγορά)
- Άρθρα 28-29 (κυκλοφορία εμπορευμάτων)
- Άρθρα 30-33 (τελωνειακή ένωση)
- Άρθρα 34-37 (απαγόρευση ποσοτικών περιορισμών
μεταξύ των κρατών μελών)
- Άρθρα 45-66 (ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων,
των υπηρεσιών και των κεφαλαίων)
- Άρθρα 101-118 (κανόνες για τον ανταγωνισμό, τη
φορολογία και την προσέγγιση των νομοθεσιών)
- Άρθρο 325 (καταπολέμηση της απάτης)
Χάρτης Θεμελιωδών
Ένωσης:

Δικαιωμάτων

Ευρωπαϊκής

- Άρθρο 47 (αποτελεσματική δικαστική προστασία)


Κανονισμός

x
Οδηγία

- 89/665/EOK (Σύναψη δημόσιων συμβάσεων και
παραχωρήσεων — Συμβάσεις κρατικών προμηθειών
και δημοσίων έργων)
- 2007/66/EK (Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης
Δεκεμβρίου 2007, για την τροποποίηση των οδηγιών

89/665/ΕΟΚ και 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον
αφορά τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των
διαδικασιών προσφυγής στον τομέα της σύναψης
δημόσιων συμβάσεων)
Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά
με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της
οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 65–242)
- Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014,
σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ
L 94 της 28.3.2014, σ. 1-64)
- Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014,
σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση
της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 65242).
- Οδηγία 2014/25/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014,
σχετικά
με
τις
προμήθειες
φορέων
που
δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της
ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών
υπηρεσιών και την κατάργηση της οδηγίας 2004/17/EΚ
(ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 243-374)


26.

Απόφαση

Συναφείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμφωνιών




Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Διεθνείς συμβάσεις

Συναφής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και

27.

αποφάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών
Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης


Ανώτατο ή άλλο εθνικό
δικαστήριο
(αναφέρατε)


28.

Ανεξάρτητη Αρχή
(αναφέρατε)
Συναφής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία
Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης







Νομολογία Δικαστηρίου
Ε.Ε.
Νομολογία Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου
Άλλα ευρωπαϊκά ή
διεθνή δικαστήρια ή
διαιτητικά όργανα

Ζ. Πίνακας τροποποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων

29.

Τροποποίηση – αντικατάσταση – συμπλήρωση διατάξεων
Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης

Υφιστάμενες διατάξεις

Άρθρο 4
ν. 4412/2016 Άρθρο 349

ν. 4412/2016 Άρθρο 349

Λειτουργική ανεξαρτησία

Λειτουργική ανεξαρτησία

1.

Ο Πρόεδρος, οι Σύμβουλοι και

τα μέλη της Αρχής κατά την άσκηση
των καθηκόντων τους, δεσμεύονται 1. Τα μέλη της ΑΕΠΠ κατά την άσκηση
μόνο από τον νόμο και τη συνείδησή των καθηκόντων τους, δεσμεύονται
τους και υποχρεούνται να τηρούν τις μόνο από το νόμο και τη συνείδησή
τους και υποχρεούνται να τηρούν τις
αρχές της αντικειμενικότητας και της
αρχές της αντικειμενικότητας και της
αμεροληψίας.
αμεροληψίας.
2.

Ο Πρόεδρος, οι Σύμβουλοι και

τα μέλη της Αρχής είναι πλήρους και 2. Τα μέλη της ΑΕΠΠ είναι πλήρους και
αποκλειστικής απασχόλησης, τελούν αποκλειστικής απασχόλησης, τελούν
δε, για τον λόγο αυτό, σε αναστολή δε, για το λόγο αυτό, σε αναστολή
άσκησης οποιουδήποτε άμισθου ή άσκησης οποιουδήποτε έμμισθου
ή
έμμισθου δημοσίου ή δικηγορικού δημοσίου
λειτουργήματος ή
λειτουργήματος,

δικηγορικού
οποιασδήποτε

συμπεριλαμβανομένης της ιδιότητας επαγγελματικής δραστηριότητας. Τα
του εταίρου δικηγορικής εταιρείας, ή μέλη της ΑΕΠΠ, αν κατέχουν
οποιασδήποτε άλλης επαγγελματικής οποιαδήποτε έμμισθη θέση στο
δραστηριότητας. Ο Πρόεδρος, οι δημόσιο τομέα, απαλλάσσονται, κατά
Σύμβουλοι και τα μέλη της Αρχής, αν τη διάρκεια της θητείας τους, από την
κατέχουν, με οποιαδήποτε ιδιότητα, υποχρέωση άσκησης των καθηκόντων
έμμισθη θέση στον δημόσιο τομέα της θέσης τους. Τα μέλη της ΑΕΠΠ
να
είναι
μέλη
κατά την έννοια της περ. α΄ της παρ. 1 απαγορεύεται
του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ δικηγορικής εταιρία κατά τη θητεία
143), απαλλάσσονται, κατά τη τους.
διάρκεια της θητείας τους, από την
υποχρέωση άσκησης των καθηκόντων
της θέσης τους.

3.

Ο Πρόεδρος, οι Σύμβουλοι και

τα μέλη της Αρχής απαγορεύεται, κατά
τη διάρκεια της θητείας τους, να 3. Τα μέλη της ΑΕΠΠ απαγορεύεται,
ασκούν
οποιουδήποτε
είδους κατά τη διάρκεια της θητείας τους, να
οποιουδήποτε
είδους
εμπορική δραστηριότητα ή να είναι ασκούν
μέτοχοι ή να εμπλέκονται με εμπορική δραστηριότητα στον τομέα
οποιοδήποτε τρόπο σε οικονομικό των δημοσίων συμβάσεων του
φορέα
που
αναπτύσσει παρόντος νόμου και ιδίως να είναι
δραστηριότητα

στον

των μέτοχοι ή να εμπλέκονται με
οποιοδήποτε τρόπο σε οικονομικό

τομέα

δημόσιων συμβάσεων.

φορέα
4.

που

αναπτύσσει

Ο Πρόεδρος, οι Σύμβουλοι και δραστηριότητα στον τομέα αυτό.

τα μέλη της Αρχής απαγορεύεται, κατά
τη διάρκεια της θητείας τους, να είναι 4. Τα μέλη της ΑΕΠΠ απαγορεύεται,
κατά τη διάρκεια της θητείας τους, να
μέλη πολιτικού κόμματος.
είναι μέλη πολιτικού κόμματος.
5.

Δεν

διορίζεται

σε

θέση

Προέδρου, Συμβούλου ή μέλους της
Αρχής εκείνος ο οποίος έχει ο ίδιος ή ο
σύζυγος του ή συγγενής του μέχρι β`
βαθμού

ή

οποιοδήποτε

άλλο

πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, με το
οποίο

συνδέεται

προσωπικό,
είδους

στενά,

οικονομικό

συμφέρον,

το

ή

άμεσο
άλλου

οποίο

να

επηρεάζει ή να φαίνεται να επηρεάζει
την αμερόληπτη και αντικειμενική
κρίση του κατά την άσκηση των
καθηκόντων του.
6.

Η διαπίστωση των κωλυμάτων
συνεπάγεται

την

αυτοδίκαιη

έκπτωση από τη θέση του Προέδρου,
του

Συμβούλου

ή

του

μέλους,

αντίστοιχα, για την οπαία εκδίδεται
διαπιστωτική πράξη του Υπουργού
Δικαιοσύνης.

ΑΕΠΠ εκείνος ο οποίος έχει ο ίδιος ή ο
σύζυγος του ή συγγενής του μέχρι β΄
βαθμού

ή

οποιοδήποτε

άλλο

πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, με το
οποίο

συνδέεται

προσωπικό,
είδους

στενά,

οικονομικό

συμφέρον,

το

ή

άμεσο
άλλου

οποίο

να

επηρεάζει ή να φαίνεται να επηρεάζει
την αμερόληπτη και αντικειμενική
κρίση του κατά την άσκηση των

και των ασυμβίβαστων των παρ. 2 έως
5

5. Δεν διορίζεται Πρόεδρος ή μέλος της

καθηκόντων του.
6. Η διαπίστωση των κωλυμάτων και
των ασυμβίβαστων των παραγράφων
2 έως 5 του παρόντος άρθρου
συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωση
από τη θέση του Προέδρου ή του
μέλους αντίστοιχα, για την οποία
εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του

Ο Πρόεδρος, οι Σύμβουλοι και Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
τα μέλη της Αρχής δεν επιτρέπεται για και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
7.

δύο (2) έτη μετά από τη λήξη της
θητείας τους ή τη για οποιοδήποτε
λόγο αποχώρησή τους από την Αρχή,
να παρέχουν υπηρεσία με έμμισθη
εντολή ή με οποιαδήποτε έννομη
σχέση ή να αποκτήσουν μετοχές σε
εταιρία ή επιχείρηση υποθέσεις των
οποίων οι ίδιοι χειρίστηκαν ή έλαβαν
μέρος στη λήψη σχετικής απόφασης
της Αρχής κατά τη διάρκεια της
θητείας τους. Σε όσους παραβαίνουν
το πρώτο εδάφιο επιβάλλεται, με
απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης,
πρόστιμο ίσο με το τετραπλάσιο έως
και το δωδεκαπλάσιο των μηνιαίων
αποδοχών που λάμβανε ο παραβάτης
κατά τη λήξη της θητείας του.
8.

Για

τον

Πρόεδρο,

7. Τα μέλη της ΑΕΠΠ δεν επιτρέπεται
για δύο (2) έτη μετά τη λήξη της
θητείας τους, να παρέχουν υπηρεσία
με έμμισθη εντολή ή με οποιαδήποτε
έννομη σχέση ή να αποκτήσουν
μετοχές σε εταιρία ή επιχείρηση
υποθέσεις

των

Συμβούλους και τα μέλη της Αρχής

οι

ίδιοι

χειρίστηκαν ή επί των οποίων είχαν
συμμετάσχει στη λήψη απόφασης
κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Σε
όσους παραβαίνουν τις διατάξεις του
προηγούμενου εδαφίου επιβάλλεται,
με

απόφαση

Δικαιοσύνης,

του

Υπουργού

Διαφάνειας

και

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, πρόστιμο
με

το

διπλάσιο

δωδεκαπλάσιο
τους

οποίων

έως
των

και

το

μηνιαίων

αποδοχών που λάμβανε το μέλος της
ΑΕΠΠ κατά τη λήξη της θητείας του.

εφαρμόζεται, ως προς τις αποδοχές, η
παρ. 3 του άρθρου 22 του ν.
4354/2015 (Α΄ 176).

8. Για τα μέλη της ΑΕΠΠ εφαρμόζεται,
ως προς τις αποδοχές, η παρ. 4 του

Η παρ. 13 του άρθρου 13 του ν.
2703/1999 (Α΄ 72) έχει εφαρμογή για
τον Πρόεδρο και τους Συμβούλους της
Αρχής.
9.

άρθρου 22 του ν. 4354/2015 (Α΄176). Η
διάταξη της παρ. 13 του άρθρου 13 του
ν.

2703/1999

(Α΄

72),

όπως

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 53 του
Η θητεία των μελών της Αρχής

λογίζεται ως πραγματική υπηρεσία για
όλες τις συνέπειες και κατά τη

ν. 4456/2017 (Α΄ 24), έχει εφαρμογή
για τον Πρόεδρο της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών.

διάρκειά της δεν διακόπτεται η
βαθμολογική και μισθολογική τους
εξέλιξη. Μετά από τη λήξη της θητείας 9. Η θητεία των μελών της ΑΕΠΠ
τους επανέρχονται αυτοδικαίως στη λογίζεται ως πραγματική υπηρεσία για
θέση που κατείχαν πριν από τον όλες τις συνέπειες και κατά τη
διορισμό τους. Αν η θέση που κατείχαν διάρκειά της δεν διακόπτεται η
ή στην οποία έχουν εξελιχθεί δεν είναι βαθμολογική και μισθολογική τους
κενή ή έχει καταργηθεί, επανέρχονται εξέλιξη. Μετά τη λήξη της θητείας τους
σε ομοιόβαθμη προσωρινή θέση του επανέρχονται αυτοδικαίως στη θέση

κλάδου τους, η οποία συνιστάται που κατείχαν πριν από το διορισμό
αυτοδικαίως και καταργείται με την τους. Αν η θέση που κατείχαν ή στην
αποχώρησή τους από την υπηρεσία.

οποία έχουν εξελιχθεί δεν είναι κενή ή

έχει καταργηθεί, επανέρχονται σε
Ο Πρόεδρος, οι Σύμβουλοι και ομοιόβαθμη προσωρινή θέση του
τα μέλη της Αρχής υποβάλλουν, κατ’ κλάδου τους, η οποία συνιστάται
10.

έτος, την προβλεπόμενη στον ν. αυτοδικαίως και καταργείται με την
3213/2003
(Α΄
309),
δήλωση αποχώρησή τους από την υπηρεσία.
περιουσιακής κατάστασης και τη
δήλωση οικονομικών συμφερόντων
του άρθρου 229 του ν. 4281/2014 (Α΄
10. Τα μέλη της ΑΕΠΠ υποβάλλουν,

160).

κατ’ έτος, την προβλεπόμενη στο ν.
3213/2003

(Α΄309),

δήλωση

περιουσιακής κατάστασης και τη
δήλωση οικονομικών συμφερόντων
του άρθρου 229 του ν. 4281/2014 (Α΄
160).
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Οικονομική Αυτοτέλεια

Οικονομική Αυτοτέλεια

1.

Η οικονομική αυτοτέλεια της 1. Η οικονομική αυτοτέλεια της ΑΕΠΠ

Αρχής

εξασφαλίζεται

με

τη εξασφαλίζεται με τη δυνατότητα να

δυνατότητα να καλύπτει, με ίδια μέσα, καλύπτει, με ίδια μέσα, τις δαπάνες
τις δαπάνες λειτουργίας της και λειτουργίας της και αμοιβής των
αμοιβής

του

Προέδρου

των μελών και του προσωπικού της. Προς

Συμβούλων και των μελών της, του τούτο, έχει ίδια έσοδα και ίδιο
πάσης φύσεως προσωπικού και των προϋπολογισμό,

ο

οποίος

εμμίσθων δικηγόρων της, καθώς και τροφοδοτείται από την καταβολή
του Πειθαρχικού Συμβουλίου του κράτησης της παρ. 3.
άρθρου 351. Προς τούτο, έχει ίδια
έσοδα και ίδιο προϋπολογισμό, ο
οποίος

τροφοδοτείται

από

την

καταβολή της κράτησης της παρ. 3.
2.

Τα

θέματα

οικονομικής

διαχείρισης ρυθμίζονται με τον ειδικό
Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης

2. Τα θέματα οικονομικής διαχείρισης
ρυθμίζονται με τον ειδικό Κανονισμό
Οικονομικής

Διαχείρισης

που

που εκδίδεται με προεδρικό διάταγμα εκδίδεται με προεδρικό διάταγμα
ύστερα από πρόταση των Υπουργών ύστερα από πρόταση των Υπουργών
Οικονομικών και Δικαιοσύνης.

Οικονομικών

Διαφάνειας
των Δικαιωμάτων.
λειτουργικών αναγκών της Αρχής,
3.

Για

την

και

Δικαιοσύνης,

και

Ανθρωπίνων

κάλυψη

επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,1% επί Μέχρι την έκδοση του εν λόγω
όλων

των

συμβάσεων

που προεδρικού

διατάγματος,

η

συνάπτονται μετά από τη δημοσίευσή μισθοδοσία του προσωπικού και οι
του παρόντος και υπάγονται στον λειτουργικές

δαπάνες

παρόντα και στον ν. 4413/2016 (Α΄ βαρύνουν

τις

της

πιστώσεις

ΑΕΠΠ
του

148), αξίας άνω των χιλίων (1.000) προϋπολογισμού του Υπουργείου
ευρώ, ανεξάρτητα από την πηγή Δικαιοσύνης,
προέλευσης

της

Διαφάνειας

και

χρηματοδότησης, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Το αυτό

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύει και αν τα έσοδα από την
κοινή υπουργική απόφαση του έκτου κράτηση ή από άλλες πηγές δεν είναι
εδαφίου. Για τις δημόσιες συμβάσεις αρκετά να καλύψουν τις οικονομικές
και τις παραχωρήσεις που έχουν ανάγκες της ΑΕΠΠ.
συναφθεί έως τη δημοσίευση του
Υπουργός
παρόντος εξακολουθεί να ισχύει η Ο
και
κράτηση ύψους 0,06%, ανεξάρτητα Διαφάνειας
από

τη

πηγή

προέλευσης

της

Δικαιοσύνης,
Ανθρωπίνων

Δικαιωμάτων δύναται να εκδίδει τις

η απαραίτητες για τη στελέχωση και
κράτηση ύψους 0,07% του έβδομου τον εξοπλισμό της ΑΕΠΠ πράξεις,
εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 4 του καθώς και κάθε άλλη πράξη που είναι
χρηματοδότησης,

καθώς

και

ν. 4013/2011 (Α΄ 204). Η κράτηση αυτή αναγκαία για τη λειτουργία της, μέχρι
τη συγκρότησή της.
υπολογίζεται επί της αξίας κάθε
πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων
της

αρχικής,

καθώς

και

κάθε

συμπληρωματικής ή τροποποιητικής
σύμβασης. Με προεδρικό διάταγμα
που εκδίδεται μετά από πρόταση των
Υπουργών

Δικαιοσύνης

Οικονομικών
αναπροσαρμόζεται

μπορεί
το

ύψος

και
να
της

κράτησης. Το ποσό της κράτησης

Έως τις 31.12.2017 οι δαπάνες της
ΑΕΠΠ θα βαρύνουν τις πιστώσεις του
τακτικού

προϋπολογισμού

Υπουργείου
Διαφάνειας

του

Δικαιοσύνης,
και

Ανθρωπίνων

Δικαιωμάτων και ειδικότερα τον
ειδικό φορέα 17-660, που έχει
δημιουργηθεί για το σκοπό αυτόν.

παρακρατείται από την αναθέτουσα Κύριος διατάκτης των εν λόγω
αρχή στο όνομα και για λογαριασμό πιστώσεων, έως τις 31.12.2017, είναι
της Αρχής και κατατίθεται σε ειδικό ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
τραπεζικό λογαριασμό, η διαχείριση και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ενώ

του οποίου γίνεται από την Αρχή, αρμόδια οικονομική υπηρεσία για
σύμφωνα με όσα ορίζονται στον ειδικό την

υπογραφή

συμβάσεων,

την

Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης. έκδοση αναλήψεων υποχρεώσεων
Με κοινή απόφαση των Υπουργών και την εκκαθάριση δαπανών είναι η
Δικαιοσύνης

και

Οικονομικών Γενική

Διεύθυνση

Οικονομικών

ρυθμίζονται θέματα σχετικά με το Υπηρεσιών, Διοικητικής Υποστήριξης
χρόνο, τον τρόπο και τη διαδικασία και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του
κράτησης των ως άνω χρηματικών Υπουργείου

Δικαιοσύνης,

ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο Διαφάνειας
θέμα για την εφαρμογή της κράτησης.
4.

Αν

από

την

και

Ανθρωπίνων

Δικαιωμάτων.

οικονομική Από την 1.1.2018, ο ειδικός φορέας

διαχείριση της Αρχής, προκύπτει στο 17-660 καταργείται και η ΑΕΠΠ
τέλος κάθε οικονομικού έτους, θετικό λειτουργεί σύμφωνα με τον Ειδικό
καθαρό αποτέλεσμα χρήσης, ποσοστό Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης
του

οικονομικού

αυτού αυτής (π.δ. 58/2017, Α΄ 88).

αποτελέσματος έως ογδόντα τοις
εκατό (80%) διατίθεται, με κοινή

3. Για την κάλυψη των λειτουργικών

απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης αναγκών της ΑΕΠΠ, επιβάλλεται
και Οικονομικών, ως έσοδο του κράτηση ύψους 0,06% επί όλων των
Κρατικού Προϋπολογισμού.

συμβάσεων

που

υπάγονται

στον

παρόντα νόμο, ανεξάρτητα από την
πηγή προέλευσης χρηματοδότησης, οι
οποίες συνάπτονται μετά την έναρξη
ισχύος

της

κοινής

υπουργικής

απόφασης του πέμπτου εδαφίου της
παραγράφου αυτής. Η κράτηση αυτή
υπολογίζεται επί της αξίας κάθε
πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων
της

αρχικής,

καθώς

συμπληρωματικής

και

σύμβασης.

κάθε
Με

προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με
από

πρόταση

των

Υπουργών

Δικαιοσύνης,

Διαφάνειας

και

Ανθρωπίνων

Δικαιωμάτων

και

Οικονομικών

μπορεί

να

αναπροσαρμόζεται

το

ύψος

της

κράτησης.
Το ποσό της κράτησης παρακρατείται
από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα

και για λογαριασμό της ΑΕΠΠ και
κατατίθεται

σε

ειδικό

τραπεζικό

λογαριασμό, η διαχείριση του οποίου
γίνεται από την ΑΕΠΠ, σύμφωνα με
όσα ορίζονται στον ειδικό Κανονισμό
Οικονομικής Διαχείρισης. Με κοινή
απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας
Δικαιωμάτων

και

Ανθρωπίνων

και

Οικονομικών

ρυθμίζονται θέματα σχετικά με το
χρόνο, τον τρόπο και τη διαδικασία
κράτησης των ως άνω χρηματικών
ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο
θέμα για την εφαρμογή της κράτησης.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Δικαιοσύνης,

Διαφάνειας

και

Ανθρωπίνων

Δικαιωμάτων

και

Οικονομικών

μπορεί

να

μεταφέρονται
προκύπτουν

τα
κατά

έσοδα
τον

που

ανωτέρω

τρόπο κατά το έτος 2016 και να
αποτελούν έσοδα της ΑΕΠΠ το έτος
2017.
4. Αν από την οικονομική διαχείριση
της ΑΕΠΠ, προκύπτει στο τέλος κάθε
οικονομικού έτους, θετικό καθαρό
αποτέλεσμα χρήσης, ποσοστό του
οικονομικού αυτού αποτελέσματος
έως

ογδόντα

τοις

εκατό

(80%)

διατίθεται, με κοινή απόφαση των
Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και
Οικονομικών, ως έσοδο του Κρατικού
Προϋπολογισμού. Η ανωτέρω διάταξη
ισχύει από το οικονομικό έτος 2018
και εφεξής.
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Πειθαρχική Διαδικασία

Πειθαρχική Διαδικασία

1.

Το

Πειθαρχικό

Συμβούλιο 1.

Το

Πειθαρχικό

Συμβούλιο

συνεδριάζει νομίμως και αποφασίζει συνεδριάζει νομίμως με την παρουσία
με την παρουσία όλων των μελών του, όλων των μελών του και αποφασίζει
σε πρώτο και δεύτερο βαθμό. Το με

απόλυτη

πλειοψηφία

των

Πειθαρχικό Συμβούλιο αποφασίζει σε παρόντων. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο
πρώτο και τελευταίο βαθμό.

αποφασίζει σε πρώτο και τελευταίο
βαθμό.

2.

Ως πειθαρχικά παραπτώματα

θεωρούνται:

2.

Ως

πειθαρχικά

θεωρούνται:
α)

η

παράβαση

διατάξεων

α)

παραπτώματα
η

παράβαση

του

διατάξεων του παρόντος και εν γένει
παρόντος και εν γένει της ισχύουσας της ισχύουσας νομοθεσίας κατά την
νομοθεσίας κατά την άσκηση των άσκηση
των
καθηκόντων
και
καθηκόντων και αρμοδιοτήτων,
β)

η

πλημμελής

εκτέλεση

καθηκόντων και αρμοδιοτήτων,

αρμοδιοτήτων,
των

εκτέλεση

των

αρμοδιοτήτων,
οικονομικού

β)

η

πλημμελής

καθηκόντων
γ)

η

και

απόκτηση

οφέλους

ή

γ) η παράνομη απόκτηση, κατά την ανταλλάγματος του ιδίου του μέλους ή
άσκηση
των
καθηκόντων
του τρίτου προσώπου κατά την άσκηση
εγκαλούμενου ή εξ αφορμής αυτών, των καθηκόντων του ή εξ αφορμής
οικονομικού
οφέλους
ή αυτών και δ) η υπαίτια πρόκληση
ανταλλάγματος του ιδίου ή τρίτου ζημίας σε βάρος του Ελληνικού
Δημοσίου ή της ΑΕΠΠ.
προσώπου και
δ) η υπαίτια πρόκληση ζημίας σε 3. Οι επιβαλλόμενες από το
βάρος του Ελληνικού Δημοσίου ή της Πειθαρχικό Συμβούλιο ποινές είναι: α)
Αρχής.

έγγραφη επίπληξη, β) πρόστιμο έως

τις αποδοχές δώδεκα (12) μηνών και γ)
Οι επιβαλλόμενες από το οριστική παύση.
Πειθαρχικό Συμβούλιο ποινές είναι: α)
έγγραφη επίπληξη, β) πρόστιμο έως 4. Σε περίπτωση επιβολής εντός
3.

τις αποδοχές δώδεκα (12) μηνών και γ) διετίας δύο πειθαρχικών ποινών
επίπληξης ή/και προστίμου σε μέλος
οριστική παύση.
της ΑΕΠΠ για το ίδιο ή διαφορετικό
πειθαρχικό παράπτωμα, το μέλος

4.

Σε περίπτωση επιβολής εντός

διετίας δύο (2) πειθαρχικών ποινών
επίπληξης

ή/και

προστίμου

στον

Πρόεδρο, σε Σύμβουλο ή σε μέλος της
Αρχής για το ίδιο ή διαφορετικό
πειθαρχικό παράπτωμα, ο Πρόεδρος,
ο Σύμβουλος ή το μέλος εκπίπτουν

αυτό εκπίπτει αυτοδικαίως από τη
θέση του, με διαπιστωτική πράξη του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
5. Η ποινή της οριστικής παύσης
μπορεί να επιβληθεί μόνο στις εξής
περιπτώσεις:

αυτοδικαίως από τη θέση τους, με
διαπιστωτική πράξη του Υπουργού α) αν το πειθαρχικό παράπτωμα
Δικαιοσύνης.

συνιστά ταυτόχρονα και αξιόποινη
πράξη,

5.

Η ποινή της οριστικής παύσης

μπορεί να επιβληθεί μόνο στις εξής β) αν το μέλος απέκτησε ή επιδίωξε να
περιπτώσεις:

αποκτήσει

οικονομικό

όφελος

ή

αντάλλαγμα προς όφελος του ιδίου ή
α) αν το πειθαρχικό παράπτωμα
συνιστά ταυτόχρονα και αξιόποινη
πράξη,

τρίτου προσώπου κατά την άσκηση
των καθηκόντων του ή εξ αφορμής
αυτών,

β) αν ο εγκαλούμενος, κατά την
άσκηση των καθηκόντων του ή εξ

γ) αν παραβιάστηκε η υποχρέωση
εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας,

αφορμής αυτών, απέκτησε ή επιδίωξε
να αποκτήσει οικονομικό όφελος ή δ) παραβιάστηκαν οι παρ. 2 έως 5 του
αντάλλαγμα υπέρ του ιδίου ή τρίτου άρθρου 349,
προσώπου,
ε) αν προκλήθηκε υπαίτιως ζημία σε
γ) αν παραβιάστηκε η υποχρέωση βάρος του Ελληνικού Δημοσίου ή της
εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας,

ΑΕΠΠ.

δ) παραβιάστηκαν οι παρ. 2 έως 5 του 6. Μετά την κίνηση της πειθαρχικής
άρθρου 349,

διαδικασίας κατά την παράγραφο 1
του άρθρου 350, ο Πρόεδρος του

ε) αν προκλήθηκε υπαιτίως ζημία σε
βάρος του Ελληνικού Δημοσίου ή της
Αρχής.
6.

Συμβουλίου

υποχρεούται να καλέσει το μέλος σε
προηγούμενη ακρόαση και παροχή

Μετά από την κίνηση της

πειθαρχικής διαδικασίας κατά την
παρ. 1 του άρθρου 351, ο Πρόεδρος
του

Πειθαρχικού

Πειθαρχικού

υποχρεούται
εγκαλούμενο

να
σε

Συμβουλίου
καλέσει

τον

προηγούμενη

έγγραφων εξηγήσεων με κλήση, η
οποία αναφέρει το αποδιδόμενο
παράπτωμα και επιδίδεται στο μέλος
με

δικαστικό επιμελητή ή άλλο

δημόσιο

όργανο.

Στην

κλήση

αναφέρεται η ημερομηνία ακρόασης

ακρόαση

και

εξηγήσεων

παροχή

με

αναφέρει

κλήση,
το

παράπτωμα

έγγραφων του μέλους ενώπιον του Πειθαρχικού
η

οποία Συμβουλίου, η οποία δεν μπορεί να

αποδιδόμενο απέχει

και

επιδίδεται

λιγότερο

στον εργασίμων

των

ημερών

δέκα

(10)

από

την

εγκαλούμενο με δικαστικό επιμελητή ημερομηνία επίδοσης της κλήσης.
ή άλλο δημόσιο όργανο. Στην κλήση Πριν από την ακρόαση και την παροχή
αναφέρεται η ημερομηνία ακρόασης έγγραφων
του

εγκαλούμενου

ενώπιον

εξηγήσεων,

το

μέλος

του δικαιούται να λάβει γνώση του

Πειθαρχικού Συμβουλίου, η οποία δεν φακέλου της υπόθεσης.
μπορεί να απέχει λιγότερο των δέκα
(10) εργασίμων ημερών από την

7. Κατά την ακρόαση, το μέλος

ημερομηνία επίδοσης της κλήσης. υποβάλλει ενώπιον του Πειθαρχικού
Πριν από την ακρόαση και την παροχή Συμβουλίου τις έγγραφες εξηγήσεις
ο του, παρέχει τις απαιτούμενες
εγκαλούμενος δικαιούται να λάβει διευκρινίσεις, απαντά σε ερωτήσεις
και εν γένει διευκολύνει το έργο του
γνώση του φακέλου της υπόθεσης.
έγγραφων

εξηγήσεων,

Πειθαρχικού
7.

Κατά

την

ακρόαση,

ο διακρίβωση

Συμβουλίου
των

για

τη

πραγματικών

εγκαλούμενος υποβάλλει ενώπιον του περιστατικών της υπόθεσης. Μετά την
Πειθαρχικού Συμβουλίου τις έγγραφες ολοκλήρωση
εξηγήσεις

του,

παρέχει

της

ανωτέρω

τις διαδικασίας, το Πειθαρχικό Συμβούλιο

απαιτούμενες διευκρινίσεις, απαντά διασκέπτεται αυθημερόν και εκδίδει
σε ερωτήσεις και εν γένει διευκολύνει απόφαση, η οποία είτε:
το έργο του Πειθαρχικού Συμβουλίου
για τη διακρίβωση των πραγματικών α) κρίνει ικανοποιητικές και επαρκείς
περιστατικών της υπόθεσης. Μετά την τις εξηγήσεις του μέλους και παύει την
ολοκλήρωση

της

ανωτέρω

διαδικασίας, το Πειθαρχικό Συμβούλιο
διασκέπτεται αυθημερόν και εκδίδει
απόφαση, η οποία:

πειθαρχική διαδικασία,
β) δίδει εντολή στον Πρόεδρο του
Συμβουλίου
πειθαρχικού

να

συντάξει

έκθεση

παραπτώματος

στην

α) είτε κρίνει ικανοποιητικές και οποία περιγράφονται τα πραγματικά
επαρκείς
τις
εξηγήσεις
του περιστατικά, το κατά την παρ. 2
εγκαλούμενου

και

παύει

πειθαρχική διαδικασία,

την

πειθαρχικό παράπτωμα και ορίζεται
ημέρα και ώρα συνεδρίασης του
Πειθαρχικού

Συμβουλίου

για

τη

β) είτε δίδει εντολή στον Πρόεδρο του συζήτηση της υπόθεσης, στην οποία
Συμβουλίου
πειθαρχικού

να

συντάξει

παραπτώματος

έκθεση καλείται να παραστεί το διωκόμενο
στην μέλος, εφόσον το επιθυμεί και με

οποία περιγράφονται τα πραγματικά πληρεξούσιο δικηγόρο. Η ως άνω
περιστατικά, το κατά την παρ. 2 απόφαση και στις δύο περιπτώσεις

πειθαρχικό παράπτωμα και ορίζεται επιδίδεται στο μέλος με δικαστικό
ημέρα και ώρα συνεδρίασης του επιμελητή ή άλλο δημόσιο όργανο.
Πειθαρχικού

Συμβουλίου

για

τη

συζήτηση της υπόθεσης, στην οποία 8. Σε περίπτωση άσκησης πειθαρχικής
καλείται να παραστεί ο εγκαλούμενος, δίωξης με απόφαση της περίπτωσης β΄
με του εδαφίου β΄ της προηγούμενης
πληρεξούσιο δικηγόρο. Η ως άνω παραγράφου, κατά την ορισθείσα
απόφαση και στις δύο περιπτώσεις ημέρα συνεδρίασης, το Πειθαρχικό
επιδίδεται στον εγκαλούμενο με Συμβούλιο μπορεί κατά την κρίση του
εφόσον

το

επιθυμεί

και

δικαστικό επιμελητή ή άλλο δημόσιο να εξετάσει μάρτυρες, μετά δε την
προφορική ενώπιον του απολογία του
όργανο.
διωκόμενου μέλους ή, σε περίπτωση
8.

Σε

περίπτωση

άσκησης μη

εμφανίσεώς

του,

μετά

τη

πειθαρχικής δίωξης με απόφαση της διαπίστωση της νόμιμης κλήτευσής
περ. β΄ του δεύτερου εδαφίου της του, εκδίδει αμέσως την απόφασή του.
παρ. 7, κατά την ορισθείσα ημέρα Το Πειθαρχικό Συμβούλιο μπορεί, αν
συνεδρίασης,

το

Πειθαρχικό το κρίνει αναγκαίο, να διατάξει τη

Συμβούλιο μπορεί κατά την κρίση του συμπλήρωση

της

να εξετάσει μάρτυρες, μετά δε την πειθαρχικού

έκθεσης

παραπτώματος

προφορική ενώπιον του απολογία του επανάληψη

της

συζήτησης.

εγκαλούμενου ή, σε περίπτωση μη περίπτωση

αυτή

καλείται

και
Στην
το

εμφανίσεώς του, μετά τη διαπίστωση διωκόμενο μέλος με νέα κλήση, στην
της νόμιμης κλήτευσής του, εκδίδει οποία ορίζεται νέα ημέρα και ώρα
αμέσως

την

απόφασή

του.

Το συζήτησης,

η

Πειθαρχικό Συμβούλιο μπορεί, αν το σύμφωνα

οποία

με

την

επιδίδεται,
προηγούμενη

κρίνει αναγκαίο, να διατάξει τη παράγραφο. Η επίδοση αυτή μπορεί
συμπλήρωση

της

πειθαρχικού
επανάληψη
περίπτωση

έκθεσης να παραλειφθεί, εφόσον το μέλος

παραπτώματος
της

συζήτησης.

αυτή

καλείται

και κατά την πρώτη συζήτηση ήταν παρόν
Στην και

του

γνωστοποιήθηκε

η

νέα

ο ημερομηνία συζήτησης. Το Πειθαρχικό

εγκαλούμενος με νέα κλήση, στην Συμβούλιο μπορεί επίσης να αναβάλει
οποία ορίζεται νέα ημέρα και ώρα άπαξ
συζήτησης,

η

οποία

τη

λήψη

επιδίδεται, προκειμένου

να

απόφασης,
εξετάσει

ή

σύμφωνα με την παρ. 7. Η επίδοση επανεξετάσει μάρτυρες, ορίζοντας για
αυτή μπορεί να παραλειφθεί, εφόσον το λόγο
ο εγκαλούμενος κατά την πρώτη συζήτησης
συζήτηση

ήταν

παρών

και

αυτόν νέα ημερομηνία
της

του περίπτωση

υπόθεσης.

αυτή,

κλήση

Στην
του

γνωστοποιήθηκε η νέα ημερομηνία διωκόμενου μέλους απαιτείται μόνο
συζήτησης. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο εάν αυτό ήταν απόν. Οι μάρτυρες
μπορεί επίσης να αναβάλει άπαξ τη προσέρχονται

με

επιμέλεια

των

λήψη απόφασης, προκειμένου να ενδιαφερομένων. Η μη προσέλευση
εξετάσει ή επανεξετάσει μάρτυρες, των μαρτύρων δεν κωλύει τη λήψη
ορίζοντας για τον λόγο αυτό νέα απόφασης.
ημερομηνία συζήτησης της υπόθεσης.
Στην περίπτωση αυτή, κλήση του 9. Η απόφαση του Πειθαρχικού
είναι
ειδικώς
εγκαλούμενου απαιτείται μόνο εάν Συμβουλίου
αυτός

ήταν απών.

προσέρχονται

με

συντάσσεται
Οι μάρτυρες αιτιολογημένη,
επιμέλεια των εγγράφως και τηρούνται συνοπτικά

ενδιαφερομένων. Η μη προσέλευση πρακτικά των συνεδριάσεων.
των μαρτύρων δεν κωλύει τη λήψη
απόφασης.

10. Η πειθαρχική διαδικασία είναι
αυτοτελής και ανεξάρτητη από τυχόν

Η απόφαση του Πειθαρχικού εκκρεμή ποινική δίωξη. Η ποινική δίκη
Συμβουλίου
είναι
ειδικώς δεν αναστέλλει αυτοδίκαια την
9.

συντάσσεται πειθαρχική διαδικασία, μπορεί όμως
εγγράφως και τηρούνται συνοπτικά το Πειθαρχικό Συμβούλιο να διατάξει
την αναστολή της μέχρι την περάτωση
πρακτικά των συνεδριάσεων.
αιτιολογημένη,

της
10.

ποινικής

δίκης.

Πραγματικά

Η πειθαρχική διαδικασία είναι γεγονότα, τα οποία διαπιστώθηκαν με

αυτοτελής και ανεξάρτητη από τυχόν αμετάκλητη

απόφαση

εκκρεμή ποινική δίωξη. Η ποινική δίκη δικαστηρίου,

λαμβάνονται

δεν

αναστέλλει

αυτοδίκαια

κωλύεται

το Πειθαρχικό Συμβούλιο να διατάξει Συμβούλιο
δίκης.

το

Πειθαρχικό

να εκδώσει απόφαση

την αναστολή της μέχρι την περάτωση διαφορετική
ποινικής

υπόψη

την στην πειθαρχική διαδικασία, ουδόλως

πειθαρχική διαδικασία, μπορεί όμως όμως

της

ποινικού

της

ποινικής.

Πραγματικά περίπτωση

Σε

αμετάκλητης

γεγονότα, τα οποία διαπιστώθηκαν με καταδικαστικής απόφασης ποινικού
αμετάκλητη

απόφαση

ποινικού δικαστηρίου για αδίκημα σχετιζόμενο

δικαστηρίου,

λαμβάνονται

υπόψη με παραβάσεις των διατάξεων του

στην πειθαρχική διαδικασία, ουδόλως παρόντος
όμως

κωλύεται

Συμβούλιο

το

ή

της

περίπτωση

αδίκημα

που

Πειθαρχικό συνεπάγεται κώλυμα διορισμού ή

να εκδώσει απόφαση έκπτωση

διαφορετική

για

ποινικής.

δημοσίου

υπαλλήλου,

Σε σύμφωνα με τις διατάξεις του «Κώδικα

αμετάκλητης Κατάστασης

Δημοσίων

Πολιτικών

καταδικαστικής απόφασης ποινικού Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.»,
δικαστηρίου για αδίκημα σχετιζόμενο ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο
με παραβάσεις των διατάξεων ταυ πρώτο του ν. 3528/ 2007 (Α΄ 26),
παρόντος

ή

για

αδίκημα

που εκδίδεται απόφαση του Πειθαρχικού

συνεπάγεται κώλυμα διορισμού ή Συμβουλίου,
έκπτωση

δημοσίου

υπαλλήλου,

σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα

με

την

οποία

Κατάστασης

Δημοσίων

Πολιτικών διαπιστώνεται η οριστική παύση του

Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. μέλους.
3528/

2007,

απόφαση

Α΄
του

Συμβουλίου,

με

26),

εκδίδεται

Πειθαρχικού 11. Τα πειθαρχικά παραπτώματα της
την
οποία παρ. 2 παραγράφονται μετά πενταετία

διαπιστώνεται η οριστική παύση του από την τέλεση αυτών. Πειθαρχικό
παράπτωμα, το οποίο αποτελεί και
καταδικασθέντος.
ποινικό αδίκημα δεν παραγράφεται
11.

Τα πειθαρχικά παραπτώματα πριν παραγραφεί το ποινικό αδίκημα.

της παρ. 2 παραγράφονται μετά Η κατά την παρ. 6 κλήση για ακρόαση
πενταετία από την τέλεση τους. και για έγγραφες εξηγήσεις διακόπτει
Πειθαρχικό παράπτωμα, το οποίο την

ως

άνω

παραγραφή.

Στην

αποτελεί και ποινικό αδίκημα δεν περίπτωση αυτή ο συνολικός χρόνος
παραγράφεται πριν παραγραφεί το παραγραφής δεν μπορεί να υπερβεί τα
ποινικό αδίκημα. Η κατά την παρ. 6 επτά (7) έτη, με την επιφύλαξη του
κλήση για ακρόαση και για έγγραφες εδαφίου β΄ και της περίπτωσης της
εξηγήσεις διακόπτει την ως άνω αναστολής

της

πειθαρχικής

παραγραφή. Στην περίπτωση αυτή ο διαδικασίας κατά την παρ. 10, οπότε
συνολικός χρόνος παραγραφής δεν και

ο

χρόνος

μπορεί να υπερβεί τα επτά (7) έτη, με πειθαρχικού
την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου συμπληρώνεται

παραγραφής

παραπτώματος
πριν

από

του
δεν
την

της περίπτωσης της αναστολής της παρέλευση έτους από την ημερομηνία
πειθαρχικής διαδικασίας κατά την δημοσίευσης
παρ.

10,

οπότε

παραγραφής

και

του

ο

της

αμετάκλητης

χρόνος απόφασης ποινικού δικαστηρίου.

πειθαρχικού

παραπτώματος δεν συμπληρώνεται 12. Οι διατάξεις του Μέρους Ε΄
(«Πειθαρχικό Δίκαιο») του Κώδικα
πριν από την παρέλευση έτους από
την ημερομηνία δημοσίευσης της Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών
αμετάκλητης

απόφασης

ποινικού

εφαρμόζονται αναλόγως.

δικαστηρίου.
12.

Οι διατάξεις του Μέρους Ε`

(«Πειθαρχικό Δίκαιο») του Κώδικα
Κατάστασης

Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.

Δημοσίων

Πολιτικών

Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.
εφαρμόζονται αναλόγως.

Άρθρο 9
ν. 4412/2016 Άρθρο 354
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Οργάνωση της Αρχής Η Αρχή μεριμνά Οργάνωση

της

Αρχής

Εξέτασης

για την εκπλήρωση του σκοπού της Προδικαστικών Προσφυγών
και,

με

την

επιφύλαξη

αρμοδιοτήτων

του

αποφασίζει

με

των

Προέδρου, Η ΑΕΠΠ μεριμνά για την εκπλήρωση
πράξη
του του σκοπού της και, με την επιφύλαξη

Εκτελεστικού Συμβουλίου για κάθε των αρμοδιοτήτων του Προέδρου της,
θέμα οργάνωσης που εμπίπτει στις όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 356,
αποφασίζει,

αρμοδιότητές της και ιδίως:

σύμφωνα

με

τα

ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό
α)

διατυπώνει

γνώμη

για

τους Λειτουργίας του άρθρου 355, για κάθε

Κανονισμούς Οικονομικής Διαχείρισης θέμα που εμπίπτει στις αρμοδιότητές
της

παρ.

2

του

άρθρου

350, της και για θέματα της εσωτερικής

Λειτουργίας του άρθρου 355 και λειτουργίας της, ιδίως:
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
της παρ. 7 του άρθρου 365, του α) διατυπώνει γνώμη για τις
των
Κανονισμών
Οργανισμού της παρ. 5 του άρθρου τροποποιήσεις
υπουργικής Οικονομικής Διαχείρισης της παρ. 2
απόφασης σχετικά με τη διαχείριση του άρθρου 350, Λειτουργίας του
355
και
Εξέτασης
της κράτησης της παρ. 3 του άρθρου άρθρου
357

και

της

κοινής

Προδικαστικών Προσφυγών της παρ. 7

350,

του άρθρου 365, του Οργανισμού της
β) μεριμνά για την πρόσληψη του παρ. 5 του άρθρου 357 και της κοινής
πάσης

φύσεως

προσωπικού

της, υπουργικής απόφασης σχετικά με τη

συμπεριλαμβανομένου του Γενικού διαχείριση της κράτησης της παρ. 3
Διευθυντή,

και

των

εμμίσθων του άρθρου 350,

δικηγόρων, σύμφωνα με τα άρθρα 357
β) μεριμνά για την πρόσληψη του

και 358,

πάσης φύσεως προσωπικού της και
γ) εγκρίνει τη σύναψη για τις ανάγκες του Νομικού Συμβούλου, σύμφωνα
της

Αρχής

των

πάσης

φύσεως με τα άρθρα 357 και 358,

συμβάσεων με τρίτους, σύμφωνα με

την ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική
νομοθεσία και με όσα ορίζοντα στον
Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης
της παρ. 2 του άρθρου 349,

απολογισμό και τον ισολογισμό της
και

τις

λοιπές

ετήσιες

οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα
με

τον

Κανονισμό

φύσεως

συμβάσεις

με

τρίτους,

σύμφωνα με την ισχύουσα ευρωπαϊκή
και εθνική νομοθεσία και με όσα

δ) εγκρίνει τον προϋπολογισμό, τον
Αρχής

γ) συνάπτει για τις ανάγκες της πάσης

Οικονομικής

Διαχείρισης της παρ. 2 του άρθρου
349, καθώς και το ετήσιο Πρόγραμμα
Προμηθειών της Αρχής,

ορίζονται

στον

Κανονισμό

Οικονομικής Διαχείρισης της παρ. 2
του άρθρου 349,
δ) εγκρίνει τον προϋπολογισμό, το
απολογισμό και τον ισολογισμό της
ΑΕΠΠ, σύμφωνα με τον Κανονισμό
Οικονομικής Διαχείρισης της παρ. 2
του άρθρου 349.

ε) μεριμνά για την εναρμόνιση των
αποφάσεων
νομολογία

της

Αρχής

των

προς

τη

δικαστηρίων

σε

θέματα δημοσίων συμβάσεων.
Άρθρο 10
ν. 4412/2016 Άρθρο 355

ν. 4412/2016 Άρθρο 355

Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής

Κανονισμός Λειτουργίας της ΑΕΠΠ

1.

Με προεδρικό διάταγμα που 1. Με προεδρικό διάταγμα που

εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, μετά από γνώμη της Δικαιοσύνης,
Αρχής,

εγκρίνεται

ο

Διαφάνειας

και

Κανονισμός Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εγκρίνεται

Λειτουργίας της.

ο Κανονισμός Λειτουργίας της ΑΕΠΠ.

Για κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση
Στον Κανονισμό της παρ. 1 του Κανονισμού αυτού απαιτείται
ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα γνώμη της ΑΕΠΠ.
2.

λειτουργίας της Αρχής και ορίζονται
ιδίως τα όργανα, ο τρόπος και η 2. Στον Κανονισμό ρυθμίζονται τα
διαδικασία

άσκησης

των ειδικότερα θέματα λειτουργίας της

αρμοδιοτήτων της, οι συνεδριάσεις, ο ΑΕΠΠ και ορίζονται ιδίως τα όργανα, ο
μηχανισμός

της

εκ

περιτροπής τρόπος και η διαδικασία άσκησης των

κατανομής των υποθέσεων, ο τρόπος αρμοδιοτήτων της, οι συνεδριάσεις, ο
λήψης των αποφάσεων, τα κωλύματα μηχανισμός εκ περιτροπής κατανομής
συμμετοχής, η συνδρομή δημοσίων των υποθέσεων, ο τρόπος λήψης των
αρχών και οικονομικών φορέων, ο αποφάσεων,

τα

κωλύματα

πειθαρχικός έλεγχος του προσωπικού συμμετοχής των μελών, η συνδρομή
και κάθε άλλο θέμα λειτουργίας της.

δημοσίων αρχών και οικονομικών
φορέων, ο πειθαρχικός έλεγχος του
προσωπικού και κάθε άλλο θέμα
λειτουργίας της.

Άρθρο 11
ν. 4412/2016 Άρθρο 356
Αρμοδιότητες

ν. 4412/2016 Άρθρο 356

Προέδρου

και Αρμοδιότητες Προέδρου της Αρχής

Συμβούλων της Αρχής

Εξέτασης

Προδικαστικών

Προσφυγών
1. Ο Πρόεδρος της Αρχής έχει την
ευθύνη της λειτουργίας της και ασκεί Ο Πρόεδρος της ΑΕΠΠ έχει την ευθύνη
όλες τις προς τούτο αρμοδιότητες. λειτουργίας της και ασκεί όλες τις προς
Ενδεικτικά:

τούτο αρμοδιότητες. Ενδεικτικά:

α) εκπροσωπεί την Αρχή δικαστικώς α) εκπροσωπεί την ΑΕΠΠ δικαστικώς
και

εξωδίκως,

ενώπιον

των και

εξωδίκως,

ενώπιον

των

δικαστηρίων, κάθε άλλης δημόσιας δικαστηρίων, κάθε άλλης δημόσιας
αρχής και τρίτων,

αρχής και τρίτων. Ο Πρόεδρος της

ΑΕΠΠ μπορεί να αναθέσει κατά
β) συντονίζει και κατευθύνει τη περίπτωση την εκπροσώπησή της σε
συνολική λειτουργία της Αρχής και των άλλο μέλος της, στο Νομικό Σύμβουλο
οργανικών μονάδων αυτής και ασκεί της Αρχής ή σε μέλος του ειδικού
την πειθαρχική εξουσία επί του επιστημονικού προσωπικού της,
προσωπικού της Αρχής ως πειθαρχικός
προϊστάμενος αυτού,

β) συντονίζει και κατευθύνει τη

λειτουργία της ΑΕΠΠ και των
γ) μεριμνά για την κατάρτιση του οργανικών μονάδων αυτής και ασκεί
προϋπολογισμού, του απολογισμού την πειθαρχική εξουσία επί του
και του ισολογισμού της Αρχής, τη προσωπικού της ΑΕΠΠ ως πειθαρχικός
διαχείριση των οικονομικών της και τη προϊστάμενος αυτού,
διάθεση των πιστώσεων, σύμφωνα με
τις

διατάξεις

Λειτουργίας

των
και

Κανονισμών γ) μεριμνά για την κατάρτιση του
Οικονομικής προϋπολογισμού, του απολογισμού

Διαχείρισης της κείμενης νομοθεσίας,

και του ισολογισμού της ΑΕΠΠ, τη

διαχείριση των οικονομικών της και τη
δ) ορίζει τα θέματα των συνεδριάσεων διάθεση των πιστώσεων, σύμφωνα με
του Εκτελεστικού Συμβουλίου της τις διατάξεις των Κανονισμών
Αρχής,

Λειτουργίας

και

Οικονομικής

ε) κατανέμει τους Συμβούλους και τα
μέλη της Αρχής για τη συγκρότηση των
Κλιμακίων,
στ)

μεριμνά

για

τη

διαρκή

και του επιστημονικού προσωπικού
της Αρχής σε θέματα δημοσίων
συμβάσεων.
Ο Πρόεδρος μπορεί να αναθέσει κατά
περίπτωση την άσκηση αρμοδιοτήτων
προηγούμενων

εδαφίων

σε

Σύμβουλο της Αρχής. Ο Πρόεδρος
μπορεί επίσης να αναθέσει κατά
περίπτωση τη δικαστική και εξώδικη
εκπροσώπηση της Αρχής σε Σύμβουλο
της Αρχής ή στον προϊστάμενο του
Γραφείου Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους του άρθρου 358.
2.

Οι

Σύμβουλοι

ασκούν

τις

αρμοδιότητες που τους ανατίθενται
και μεριμνούν για την εύρυθμη
λειτουργία των οργανικών μονάδων
και των Κλιμακίων που υπάγονται στην
αρμοδιότητά

τους.

Ειδικότερα,

συντονίζουν και κατευθύνουν τα μέλη
και το επιστημονικό προσωπικό της
Αρχής που υπάγεται στον τομέα
αρμοδιότητάς τους και προΐστανται
των

Κλιμακίων

και

της

κείμενης

νομοθεσίας,
δ) ορίζει τα θέματα των συνεδριάσεων

επιμόρφωση και κατάρτιση των μελών

των

Διαχείρισης

σύμφωνα

με

τα

ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό
Λειτουργίας του άρθρου 355.
Στους Συμβούλους που διορίστηκαν με
πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, ανατίθενται από τον
Πρόεδρο αρμοδιότητες και καθήκοντα
που συνδέονται με την άσκηση των
αρμοδιοτήτων της Αρχής οι οποίες

της ΑΕΠΠ σε Ολομέλεια,
ε)

ορίζει

τους

κλιμακίων και

προέδρους

των

προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου
2 του ν. 4013/2011 (Α’ 204).

Άρθρο 14
ν. 4412/2016 Άρθρο 359

ν. 4412/2016 Άρθρο 359

Έκθεση πεπραγμένων

Έκθεση πεπραγμένων

Έκθεση πεπραγμένων

Η ΑΕΠΠ συντάσσει το πρώτο τρίμηνο

κάθε έτους έκθεση πεπραγμένων προς
Η Αρχή συντάσσει το πρώτο τρίμηνο τους
Υπουργούς
Οικονομίας,
κάθε έτους έκθεση πεπραγμένων προς Ανάπτυξης και Τουρισμού και
τους

Υπουργούς

Δικαιοσύνης, Δικαιοσύνης,
Ανάπτυξης
και Ανθρωπίνων

Οικονομικών,

Διαφάνειας

και

Δικαιωμάτων
και κοινοποιούμενη προς την Ενιαία
Μεταφορών , όπου, μεταξύ άλλων, Ανεξάρτητη
Αρχή
Δημοσίων
καταθέτει προτάσεις για τη βελτίωση
Συμβάσεων, όπου, μεταξύ άλλων,
του νομοθετικού πλαισίου των καταθέτει προτάσεις για τη βελτίωση
Επενδύσεων

και

Υποδομών

δημοσίων συμβάσεων και ιδίως της

του νομοθετικού πλαισίου των
των δημοσιών συμβάσεων και ιδίως της
προδικαστικών προσφυγών. Στην διαδικασίας
εξέτασης
των
έκθεση πεπραγμένων επισυνάπτεται προδικαστικών προσφυγών. Στην
διαδικασίας

αναλυτικός

εξέτασης

πίνακας

με

τις έκθεση
αυτή
επισυνάπτεται
αναθέτουσες
αρχές
που
δεν αναλυτικός
πίνακας
με
τις
συμμορφώνονται με τις αποφάσεις αναθέτουσες
αρχές
που
δεν
της. Η έκθεση πεπραγμένων, αφού συμμορφώνονται με τις αποφάσεις
κοινοποιηθεί,
αναρτάται
στην
της. Η έκθεση αυτή, αφού
ιστοσελίδα της Αρχής.
κοινοποιηθεί,
αναρτάται
στην
ιστοσελίδα της ΑΕΠΠ.

Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης Καταργούμενες διατάξειςΚατάργηση
που προβλέπουν κατάργηση30.

διατάξεων

Άρθρο 17

Άρθρο 1

Από την έκδοση της πράξης του Σύσταση της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Υπουργικού Συμβουλίου με την οποία Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων - Σκοπός
διορίζονται

ο

Πρόεδρος

και

οι

Σύμβουλοι της Αρχής, σύμφωνα με την Συνιστάται Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή
παρ. 4 του άρθρου 348 του ν. Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής Αρχή),
4412/2016 (Α’ 147), καταργούνται τα η οποία έχει σκοπό την ανάπτυξη και
άρθρα 1 έως 10 του ν. 4013/2011 (Α’ προαγωγή της εθνικής στρατηγικής,
204) για την «Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή πολιτικής και δράσης στον τομέα των
Δημοσίων Συμβάσεων» («ΕΑΑΔΗΣΥ» ή δημοσίων συμβάσεων, τη διασφάλιση
«Αρχή»).

της

διαφάνειας,

αποτελεσματικότητας, συνοχής και
εναρμόνισης

των

διαδικασιών

ανάθεσης
και
εκτέλεσης
των
Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης δημοσίων συμβάσεων προς το εθνικό
που προβλέπουν κατάργηση
και ευρωπαϊκό δίκαιο, τη διαρκή
βελτίωση του νομικού πλαισίου των
δημοσίων συμβάσεων, καθώς και τον
έλεγχο της τήρησής του από τα
δημόσια όργανα και τις αναθέτουσες
αρχές. Η Αρχή απολαύει λειτουργικής
ανεξαρτησίας,
οικονομικής

διοικητικής
αυτοτέλειας

και

και δεν

υπόκειται σε έλεγχο ή εποπτεία από
κυβερνητικά

όργανα

ή

άλλη

ανεξάρτητη ή διοικητική αρχή. Η Αρχή
υπόκειται στον έλεγχο της Βουλής των
Ελλήνων σύμφωνα με το άρθρο 138Α
του Κανονισμού της Βουλής.
Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής - Αρμοδιότητες της
Αρχής
1. Για την εφαρμογή του παρόντος
νόμου

ως

δημόσιες

συμβάσεις

νοούνται οι δημόσιες συμβάσεις που
έχουν ως αντικείμενο την εκτέλεση
έργων, την προμήθεια αγαθών και την
παροχή υπηρεσιών, κατά την εκάστοτε
έννοια

αυτών

νομοθεσία

στην

ισχύουσα

τις

δημόσιες

για

συμβάσεις, όπως σήμερα ορίζεται στο
Ν. 4412/2016 (Α΄147) και στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ

και

2014/25/ΕΕ

ανεξαρτήτως όμως της εκτιμώμενης
αξίας των συμβάσεων αυτών.
Στον παρόντα νόμο υπάγονται και οι
συμφωνίες πλαίσιο, τα δυναμικά
συστήματα αγορών, καθώς και οι
συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων
έργων και υπηρεσιών κατά την έννοια
της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας
και ιδίως σήμερα κατά την έννοια του
Ν. 4413/2016 (Α΄ 148) και της Οδηγίας
2014/23/ΕΕ.

Οι

διατάξεις

του

παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται
στις συμβάσεις που εμπίπτουν στο
πεδίο εφαρμογής του Ν. 3978/2011
(Α΄

137),

στις

συμβάσεις

που

εξαιρούνται από το νόμο αυτόν
σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 24
αυτού, καθώς και στις συμβάσεις που
συνάπτονται δυνάμει του άρθρου 346
της Συνθήκης για τη Λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).
2.

Η

Αρχή

έχει

τις

ακόλουθες

αρμοδιότητες:
α) Εποπτεύει και συντονίζει τη δράση
των φορέων της κεντρικής διοίκησης
στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων
και

μπορεί

να

συμμετέχει

σε

συλλογικά κυβερνητικά όργανα με
αρμοδιότητα

επί

των

δημοσίων

συμβάσεων, τα οποία συνιστώνται
σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 2
περίπτωση β΄ του π.δ. 63/2005 (A΄ 98).
Επίσης, με σκοπό την ενοποίηση και
ομοιόμορφη ανάπτυξη και εφαρμογή
του

δικαίου

συμβάσεων,

των

η

δημοσίων

Αρχή

μπορεί

να

συγκαλεί συσκέψεις συντονισμού με
εκπροσώπους

των

φορέων

της

κεντρικής διοίκησης και να συγκροτεί
ομάδες εργασίας με τη συμμετοχή
εκπροσώπων όλων των συναρμόδιων
Υπουργείων.

Με

την

απόφαση

συγκρότησης των ομάδων εργασίας
καθορίζονται το έργο κάθε ομάδας, ο
χρόνος και ο τρόπος λειτουργίας της.
Τα αρμόδια όργανα της κεντρικής,
περιφερειακής

και

τοπικής

αυτοδιοίκησης προγραμματίζουν τις
ανάγκες τους σχετικά με την εκτέλεση
έργων,

μίσθωση

υπηρεσιών

και

προμήθεια αγαθών για το επόμενο
έτος και διαβιβάζουν σχετικό πίνακα
στην Αρχή για ενημέρωσή της.
β) Προάγει την εθνική στρατηγική στον
τομέα των δημοσίων συμβάσεων και
μεριμνά για την τήρηση των κανόνων
και αρχών της ευρωπαϊκής και εθνικής
νομοθεσίας

περί

δημοσίων

συμβάσεων. Ειδικότερα εισηγείται
ρυθμίσεις προς τα αρμόδια εθνικά
όργανα

για

την

προσήκουσα

εναρμόνιση της εθνικής έννομης τάξης
προς

το

ευρωπαϊκό

απλούστευση,
αναμόρφωση,

δίκαιο, την
συμπλήρωση,

κωδικοποίηση

και

ενοποίηση των σχετικών νομοθετικών
και

κανονιστικών

διατάξεων

του

εθνικού δικαίου, καθώς και τον

εξορθολογισμό

των

διοικητικών

πρακτικών με σκοπό την ομοιόμορφη,
ταχεία και προς όφελος του δημοσίου
συμφέροντος εφαρμογή αυτών και τη
διασφάλιση

της

τήρησης

προσηκουσών διαδικασιών ανάθεσης
και

εκτέλεσης

των

δημοσίων

συμβάσεων.
γ) Γνωμοδοτεί για τη νομιμότητα κάθε
διάταξης

σχεδίου

νόμου

ή

κανονιστικής πράξης που αφορά στις
δημόσιες συμβάσεις και συμμετέχει
στις οικείες
επιτροπές.

νομοπαρασκευαστικές
Τα

αρμόδια

όργανα

οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τη
γνώμη της Αρχής. Ειδικότερα:
αα) Η Αρχή γνωμοδοτεί επί των
διατάξεων

σχεδίων

νόμων

που

αφορούν στις δημόσιες συμβάσεις
πριν από την κατάθεσή τους στη
Βουλή. Αν ο αρμόδιος Υπουργός
διαφωνεί με τη γνώμη της Αρχής, η
Αρχή δύναται να συγκαλεί συσκέψεις,
με τη συμμετοχή εκπροσώπων της και
εκπροσώπων όλων των συναρμόδιων
Υπουργείων με σκοπό την ανταλλαγή
και σύγκλιση των απόψεων. Στις εν
λόγω συσκέψεις η Αρχή και κάθε
συναρμόδιος Υπουργός μπορούν να
ζητούν τη συμμετοχή ανεξάρτητων
τρίτων, ειδικών σε θέματα δημοσίων
συμβάσεων. Οι συσκέψεις

αυτές

πραγματοποιούνται σε διάστημα δέκα
(10) εργάσιμων ημερών από την
περιέλευση της πρόσκλησης της Αρχής
στους συμμετέχοντες. Η άπρακτη
παρέλευση της προθεσμίας αυτής δεν
κωλύει τη συνέχιση της διαδικασίας
ψήφισης του σχεδίου νόμου. Αν δεν

αρθεί

η

διαφωνία

μεταξύ

του

αρμόδιου Υπουργού και της Αρχής,
στη γνώμη της Αρχής προσαρτάται
έκθεση του Υπουργού στην οποία
περιλαμβάνεται

και

ειδική

αιτιολόγηση κάθε απόκλισης από το
περιεχόμενο της γνώμης. Τα εν λόγω
έγγραφα

συνοδεύουν

τα

σχέδια

νόμων κατά την κατάθεσή τους στη
Βουλή και αναρτώνται με επιμέλεια
της Αρχής στην ιστοσελίδα της. Σε
περίπτωση απόκλισης του σχεδίου
νόμου από τη γνώμη της Αρχής, η
αρμόδια επιτροπή της Βουλής δύναται
να καλεί, σύμφωνα με τον Κανονισμό
της Βουλής, σε ακρόαση τον Πρόεδρο
της Αρχής.
ββ) Τα προεδρικά διατάγματα, κατά το
μέρος

που

δημοσίων

ρυθμίζουν

συμβάσεων,

θέματα
εκδίδονται

μετά από γνώμη της Αρχής. Η γνώμη
αυτή συνοδεύει τα σχέδια προεδρικών
διαταγμάτων κατά την αποστολή τους
προς επεξεργασία στο Συμβούλιο της
Επικρατείας

και

αναρτάται

με

επιμέλεια της Αρχής στην ιστοσελίδα
της.
γγ) Οι λοιπές κανονιστικές πράξεις που
εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση νόμου,
εξαιρουμένων

των

προκηρύξεων,

καθώς και οι κανονισμοί άλλων
δημοσίων οργάνων και αναθετουσών
αρχών, όπως ιδίως οι κανονισμοί που
εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 5 παρ.
3

του

ν.

2286/

συμπεριλαμβανομένων

1995,
των

κανονισμών εσωτερικής λειτουργίας
των

κατά

περίπτωση

αρμόδιων

ελεγκτικών διοικητικών οργάνων στον

τομέα των δημοσίων συμβάσεων,
κατά το μέρος που οι εν λόγω πράξεις
και κανονισμοί ρυθμίζουν θέματα
δημοσίων

συμβάσεων,

εκδίδονται

μετά από σύμφωνη γνώμη της Αρχής.
Η

γνωμοδοτική

αρμοδιότητα

της

παρούσας περίπτωσης ασκείται μέσα
σε προθεσμία είκοσι (20) εργασίμων
ημερών από την περιέλευση των
ανωτέρω σχεδίων διατάξεων στην
Αρχή,

με

μέριμνα

του

οικείου

οργάνου. Με την άπρακτη παρέλευση
της άνω προθεσμίας τεκμαίρεται η
σύμφωνη γνώμη της Αρχής.
δδ) Οι αποφάσεις των αναθετουσών
Αρχών που αφορούν την προσφυγή
στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης
για την ανάθεση των δημόσιων
συμβάσεων,

σύμφωνα

με

την

περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου
26 και τα άρθρα 32 και 269 του Ν.
4412/2016 (ΑΊ47) εξαιρουμένων των
περιπτώσεων

ανωτέρας

βίας,

εκδίδονται μετά από σύμφωνη γνώμη
της Αρχής, εφόσον οι συμβάσεις αυτές
εμπίπτουν, λόγω της εκτιμώμενης
αξίας τους, στο πεδίο εφαρμογής των
Οδηγιών 2014/24/ΕΚ και 2014/25/ΕΚ,
οι

οποίες

ενσωματώθηκαν

στην

ελληνική έννομη τάξη με το Ν.
4412/2016. Κατά την άσκηση της εν
λόγω αρμοδιότητας η Αρχή λαμβάνει
υπόψη της τις γενικές αρχές του
ενωσιακού και εθνικού δικαίου.
Η εν λόγω αρμοδιότητα ασκείται μέσα
σε

προθεσμία

εργασίμων

δεκαπέντε

ημερών

από

(15)
την

περιέλευση του σχεδίου απόφασης

στην Αρχή, συνοδευόμενου από όλα
τα στοιχεία στα οποία θεμελιώνεται,
κατά περίπτωση, η προσφυγή στη
διαδικασία της διαπραγμάτευσης, με
μέριμνα της Αναθέτουσας Αρχής.Μετά
την άπρακτη παρέλευση της ως άνω
προθεσμίας

οι

σχετικές

πράξεις

μπορούν να εκδοθούν και χωρίς τη
γνώμη της Αρχής.
δ) Η Αρχή εκδίδει και αναρτά στην
ιστοσελίδα

της

κανονισμούς

για

ειδικότερα τεχνικά ή λεπτομερειακά
θέματα

σχετικά

με

ζητήματα

δημοσίων συμβάσεων που αφορούν
ιδίως στην ερμηνεία της σχετικής
εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας,
λαμβανομένης υπόψη της εθνικής
νομολογίας και της νομολογίας των
δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες προς
τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και
τις αναθέτουσες αρχές με το ανωτέρω
περιεχόμενο και εισηγείται στους
αρμόδιους Υπουργούς την έκδοση
σχετικών

εγκυκλίων.

κατευθυντήριες
ιδίως

θέματα

οδηγίες

Οι
αφορούν

ενοποίησης

των

διαδικασιών ελέγχου στο στάδιο που
προηγείται της σύναψης δημοσίων
συμβάσεων. Οι αρμόδιοι δημόσιοι
φορείς

υποχρεούνται

διαβουλεύονται

εγγράφως

να
ή

προφορικά με την Αρχή πριν την
έκδοση οποιασδήποτε εγκυκλίου ή
κατευθυντήριας

οδηγίας.

Σε

περίπτωση διαφωνίας, οι εν λόγω
φορείς οφείλουν να λάβουν υπόψη τη
γνώμη της Αρχής και να αιτιολογούν
εγγράφως τις θέσεις τους.

ε) Η Αρχή εκδίδει πρότυπα τεύχη
δημοπράτησης και σχέδια συμβάσεων
μετά από διαβούλευση με τους κατά
περίπτωση
φορείς.

αρμόδιους
Διατάξεις

δημόσιους

νόμων

που

εξουσιοδοτούν άλλα όργανα για την
έκδοση πρότυπων τευχών, όπως ιδίως
οι διατάξεις των άρθρων 15 παρ. 2 του
ν. 3669/2008 (Α΄ 116) και 11 παρ. 4 του
ν. 3316/ 2005 (Α΄ 42), παύουν να
ισχύουν από το χρόνο που θα ορισθεί
με τον Κανονισμό του άρθρου 7.
Πρότυπα

τεύχη

δεσμευτικού

χαρακτήρα που τυχόν έχουν εκδοθεί
κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων
του

προηγούμενου

εδαφίου,

εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την
έκδοση νέων προτύπων από την Αρχή.
Η Αρχή διαμορφώνει επίσης κανόνες
για την τυποποίηση των τεχνικών
προδιαγραφών σε συνεργασία με τους
αρμόδιους φορείς και ελέγχει την
εναρμόνιση αυτών με τις γενικές αρχές
του εθνικού και κοινοτικού δικαίου.
στ)

Η

Αρχή

παρακολουθεί

και

αξιολογεί την αποδοτικότητα και
αποτελεσματικότητα των δράσεων
των δημοσίων φορέων στον τομέα των
δημοσίων

συμβάσεων,

συμπεριλαμβανομένων

των

συναρμόδιων

των

αρμόδιων
άσκησης

Υπουργείων,
διοικητικών

ελέγχου

και

οργάνων
εποπτείας,

καθώς και των αναθετουσών αρχών,
στο πλαίσιο του ισχύοντος εθνικού και
ευρωπαϊκού

νομοθετικού

και

κανονιστικού πλαισίου περί ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων. Με προεδρικό
διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από

πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και
γνώμη

της

Αρχής,

μπορούν

να

προσδιορίζονται τα όργανα και η
διαδικασία

παρακολούθησης

και

αξιολόγησης των ανωτέρω δράσεων.
ζ) Ασκεί δειγματοληπτικούς ελέγχους,
αναζητώντας

αυτεπαγγέλτως

πληροφορίες και στοιχεία σχετικά με
τις

εν

εξελίξει

διαδικασίες

προκήρυξης, ανάθεσης και εκτέλεσης
δημοσίων

συμβάσεων

αναθέτουσες

αρχές

εμπλεκόμενους
ιδιωτικούς

από
και

τους

δημόσιους

φορείς

και

τις
και

καλεί

σε

ακρόαση τους εκπροσώπους τους για
την

παροχή

στοιχείων.

Τα

πληροφοριών
αρμόδια

και

δημόσια

όργανα και οι αναθέτουσες αρχές
οφείλουν να συνεργάζονται με την
Αρχή, να παρέχουν σε αυτήν κάθε
αναγκαία

ή

απαραίτητη

σχετική

πληροφορία και να συμμορφώνονται
προς τις υποδείξεις της. Η Αρχή,
εφαρμόζοντας μεθόδους αποτίμησης
κινδύνων, εξετάζει ιδίως διαδικασίες
προκήρυξης, ανάθεσης και εκτέλεσης
δημοσίων συμβάσεων, οι οποίες
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της
ευρωπαϊκής

νομοθεσίας

συγχρηματοδοτούνται

ή
από

ευρωπαϊκά προγράμματα. Εξετάζει
επίσης

όλες

τις

διαδικασίες

προκήρυξης, ανάθεσης και εκτέλεσης
δημοσίων συμβάσεων που αποτελούν
αντικείμενο διερεύνησης εκ μέρους
της

Ευρωπαϊκής

φερόμενες
ευρωπαϊκής

Ένωσης

παραβάσεις
νομοθεσίας.

για
της
Τα

πορίσματα της έρευνας της Αρχής επί
των κατά τα ανωτέρω ελεγχόμενων
διαδικασιών προκήρυξης, ανάθεσης
και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων
κοινοποιούνται

στην

οικεία

αναθέτουσα αρχή. Αν διαπιστωθεί
από την Αρχή παραβίαση του εθνικού
ή του ευρωπαϊκού δικαίου επί των
δημοσίων συμβάσεων, η πρόοδος των
διαδικασιών προκήρυξης, ανάθεσης
και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων
που αποτέλεσαν αντικείμενο έρευνας
από την Αρχή διακόπτεται με σχετική
απόφασή της και δεν μπορεί να
συνεχιστεί χωρίς απόφασή της που να
παρέχει την έγγραφη συναίνεσή της
για

την

πρόοδο

της

σχετικής

διαδικασίας. Τα εν λόγω πορίσματα
μπορεί περαιτέρω να διαβιβάζονται
στα αρμόδια δικαστήρια, ύστερα από
αίτημά τους, και να παρέχονται, με
μέριμνα της αναθέτουσας αρχής, σε
κάθε ενδιαφερόμενο που αποδεικνύει
έννομο συμφέρον για την άσκηση των
νόμιμων

δικαιωμάτων

του.

Αν

διαπιστωθεί από την Αρχή παραβίαση
του εθνικού ή του ευρωπαϊκού
δικαίου

επί

των

δημοσίων

συμβάσεων, με σχετική απόφασή της,
η οποία λαμβάνεται κατ’ εκτίμηση της
σοβαρότητας

της

παραβίασης,

διαπιστωθείσας

απευθύνει

τις

προσήκουσες απλές ή υποχρεωτικές
συστάσεις ή διακόπτει την πρόοδο των
διαδικασιών προκήρυξης, ανάθεσης
και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων
που αποτέλεσαν αντικείμενο έρευνας
από την Αρχή· σε περίπτωση διακοπής,
οι διαδικασίες

δεν μπορούν να

συνεχισθούν χωρίς απόφασή της που

να παρέχει την έγγραφη συναίνεσή της
για την πρόοδό τους.
η) Εποπτεύει και αξιολογεί τα, κατά
περίπτωση,

αρμόδια

ελεγκτικά

διοικητικά όργανα στον τομέα των
δημοσίων συμβάσεων ως προς την
άσκηση

των

καθηκόντων

τους

σύμφωνα με το ισχύον εθνικό και
ευρωπαϊκό
κανονιστικό

νομοθετικό
πλαίσιο

και

και
τις

κατευθυντήριες οδηγίες της Αρχής. Τα
εν

λόγω

όργανα

οφείλουν

να

συμμορφώνονται προς τις οδηγίες της
Αρχής. Με προεδρικό διάταγμα, που
εκδίδεται ύστερα από πρόταση του
Υπουργού

Ανάπτυξης,

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και
γνώμη

της

Αρχής,

μπορούν

να

προσδιορίζονται τα όργανα και η
διαδικασία εποπτείας και αξιολόγησης
των ως άνω ελεγκτικών οργάνων.
θ) Μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις
για θέματα δημοσίων συμβάσεων,
ιδίως δε για την ερμηνεία του δικαίου
των

δημοσίων

συμβάσεων,

είτε

γραπτά είτε προφορικά με δική της
πρωτοβουλία ή ύστερα από αίτημα
των αρμόδιων δικαστηρίων σε δίκες
που διεξάγονται ενώπιόν τους. Στην
περίπτωση προφορικής διατύπωσης
γνώμης την Αρχή εκπροσωπεί ο
Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος, ή κατόπιν
εξουσιοδότησης του Προέδρου, μέλος
της Αρχής.
Η Αρχή μπορεί να ζητεί, από το κατά
περίπτωση αρμόδιο δικαστήριο, κάθε
έγγραφο που κρίνεται αναγκαίο για τη

διατύπωση της γνώμης της κατά τα
προηγούμενα εδάφια.
ι) Τηρεί Εθνική Βάση Δεδομένων
Δημοσίων

Συμβάσεων

κατά

τα

ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό
Λειτουργίας της. Ιδίως:
αα)

συλλέγει

πληροφορίες

και

δημοσιεύει

σχετικά

με

το

νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο
των δημοσίων συμβάσεων και τη
συναφή νομολογία των ευρωπαϊκών
και εθνικών δικαστηρίων,
ββ) συντονίζει και μεριμνά για τη
συλλογή, επεξεργασία και δημοσίευση
στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων

Συμβάσεων

δεδομένων

στοιχείων από τις αναθέτουσες αρχές
και τους αρμόδιους δημόσιους φορείς
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
11 του παρόντος νόμου. Επίσης,
μεριμνά για την τήρηση στην Εθνική
Βάση

Δεδομένων

Δημοσίων

Συμβάσεων όσων άλλων ειδικότερων
στοιχείων προβλέπονται από τον
Κανονισμό του άρθρου 7 και τις
διατάξεις του παρόντος νόμου.
ια)

Παρέχει

συμβουλές

στις

αναθέτουσες αρχές με δική της
πρωτοβουλία ή ύστερα από αιτήματα
των τελευταίων, ιδίως κατά το στάδιο
εκδίκασης ή εξέτασης προδικαστικών
προσφυγών, σχετικά με τη νόμιμη
διεξαγωγή των διαδικασιών ανάθεσης
και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων
και την ομοιόμορφη εφαρμογή της
ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας
περί δημοσίων συμβάσεων.

ιβ)

Συμμετέχει

ευρωπαϊκά

στα

θεσμικά

πρωτεύουσα

αρμόδια

όργανα,

εθνική

επικοινωνίας

σχετικά

ως
αρχή

με

την

ανταλλαγή απόψεων, πληροφοριών
και στοιχείων που αφορούν την εθνική
στρατηγική, το νομικό πλαίσιο και τις
διαδικασίες προκήρυξης, ανάθεσης
και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων.
Επίσης,

συμμετέχει

στην

εκπροσώπηση της χώρας σε διεθνείς
οργανισμούς και συναντήσεις στον
τομέα των δημοσίων συμβάσεων. Στο
πλαίσιο των παραπάνω αρμοδιοτήτων
της αποτελεί το κεντρικό σημείο
επικοινωνίας και συντονισμού των
ελληνικών αρχών με τα όργανα της
Ευρωπαϊκής

Ένωσης,

φερόμενες

σχετικά

παραβάσεις

ευρωπαϊκής
δημοσίων

με
της

νομοθεσίας

επί

των

συμβάσεων,

με

την

επιφύλαξη της αρμοδιότητας της
Ειδικής

Νομικής

Υπουργείου

Υπηρεσίας

Εξωτερικών

του
περί

παραβιάσεων

της

ευρωπαϊκής

νομοθεσίας

και

δικαστικής

εκπροσώπησης

της

χώρας

στα

δικαστικά όργανα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Στην

απάντηση

των

ελληνικών αρχών προς την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή,

σχετικά

παραβάσεις
νομοθεσίας

της
επί

συμβάσεων,
υποχρεωτικά

με

φερόμενες
ευρωπαϊκής

των

δημοσίων

προσαρτώνται
τα

αποτελέσματα

έρευνας της Αρχής, σχετικά με την
προσήκουσα ερμηνεία, τήρηση και
εφαρμογή των εν λόγω κανόνων στο

πλαίσιο της προβλεπόμενης στην υπό
περίπτωση ζ΄ αρμοδιότητάς της.
ιγ) Συντάσσει και υποβάλλει στον
Πρόεδρο της Βουλής, μέσα στο πρώτο
τρίμηνο κάθε ημερολογιακού έτους,
ετήσια έκθεση η οποία δημοσιεύεται
στο

διαδίκτυο

και

περιλαμβάνει

αποτίμηση των πεπραγμένων της
Αρχής, σύμφωνα με το σκοπό και τις
αρμοδιότητές
βελτίωσης

της,

του

κανονιστικού

τις

προτάσεις

νομοθετικού

πλαισίου

και

και
των

διαδικασιών προκήρυξης, ανάθεσης
και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων
που έχουν διατυπωθεί προς τους
αρμόδιους φορείς και όργανα, καθώς
και την πρόοδο της συμμόρφωσης των
αρμόδιων φορέων και οργάνων με τις
εν λόγω προτάσεις.
3. Με προεδρικό διάταγμα, που
εκδίδεται μετά από γνώμη της Αρχής
με

πρόταση

Οικονομικών

των
και

Υπουργών
Ανάπτυξης,

Υποδομών και Μεταφορών και του
τυχόν κατά περίπτωση αρμόδιου
Υπουργού, μπορεί να ανατίθενται στην
Αρχή και άλλες αρμοδιότητες για την
εκπλήρωση του σκοπού της.
Για την επιστημονική υποστήριξη των
αρμοδιοτήτων της Αρχής και τη
διευκόλυνση της ασκήσεως τους, η
Αρχή

έχει

Ολοκληρωμένο

πρόσβαση

στο

Πληροφοριακό

Σύστημα της Διοικητικής Δικαιοσύνης
και σε αυτό του Ελεγκτικού Συνεδρίου
σύμφωνα με όρους που τίθενται από
την Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού

Χαρακτήρα

κατόπιν

σχετικού αιτήματος της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
προ της υποβολής της σχετικής
αιτήσεως προς τα οικεία ανώτατα
δικαστήρια.
Άρθρο 3
Συγκρότηση της Αρχής
1. Η Αρχή αποτελείται από επτά (7)
τακτικά

μέλη

και

ισάριθμα

αναπληρωματικά. Τα μέλη της Αρχής
επιλέγονται

από

τη

Βουλή

κατ’

ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του
άρθρου 101Α παρ. 2 του Συντάγματος,
διορίζονται δε με απόφαση του
Υπουργού

Ανάπτυξης

Ανταγωνιστικότητας

και Ναυτιλίας

ύστερα από γνώμη της επιτροπής
θεσμών και διαφάνειας της Βουλής.
Μέχρι

να

επέλθει

η

αναγκαία

τροποποίηση του Κανονισμού της
Βουλής τα μέλη της Αρχής επιλέγονται
με

απόφαση

του

Υπουργικού

Συμβουλίου, ύστερα από γνώμη της
επιτροπής θεσμών και διαφάνειας της
Βουλής.

Τα

μέλη

της

Αρχής

προτείνονται ως εξής:
α) ένα (1) μέλος, ως Πρόεδρος, με τον
αναπληρωτή του, από τον Υπουργό
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας,
β) ένα (1) μέλος, ως Αντιπρόεδρος, με
τον

αναπληρωτή

του,

από

τον

Υπουργό Οικονομικών,
γ) πέντε (5) μέλη με τους αναπληρωτές
τους

από

τους

Υπουργούς

Οικονομικών, Εσωτερικών, Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
και

Υγείας

και

Κοινωνικής

Αλληλεγγύης, αντίστοιχα.
2. Ως μέλη της Αρχής επιλέγονται
πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και
υψηλής επιστημονικής κατάρτισης, με
ακαδημαϊκή

ή

επαγγελματική

εξειδίκευση στο πεδίο των δημοσίων
συμβάσεων.

Τα

αναπληρωματικά

μέλη πρέπει να έχουν τα ίδια
προσόντα με τα τακτικά μέλη.
3. Μετά την επιλογή τους από τη
Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής,
τα μέλη της Αρχής διορίζονται για
πενταετή θητεία, με την επιφύλαξη
των παραγράφων 4 και 5, με απόφαση
του

Υπουργού

Ανάπτυξης,

Ανταγωνιστικότητας

και Ναυτιλίας

που εκδίδεται μέσα σε διάστημα τριών
(3) μηνών από την έναρξη ισχύος του
παρόντος
επιτρέπεται

νόμου.
να

Τα

μέλη

δεν

επιλέγονται

για

περισσότερες από δύο (2) θητείες,
διαδοχικές ή μη.
4. Οι παράγραφοι 4 και 6 του άρθρου
3 του ν. 3051/ 2002 (Α΄ 220)
εφαρμόζονται και στα μέλη της Αρχής.
5. Για να διασφαλισθεί η συνέχεια της
λειτουργίας της Αρχής κατά την πρώτη
εφαρμογή της παραγράφου 3 του
άρθρου αυτού, δύο (2) από τα πέντε
(5) μέλη κληρώνονται αμέσως μετά τη
λήψη της απόφασης επιλογής τους και
διορίζονται για θητεία τριών (3) και
τεσσάρων (4) ετών αντίστοιχα. Στην
κλήρωση αυτή δεν περιλαμβάνεται ο
Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της

Αρχής, που διορίζονται για πλήρη
θητεία. Αν ανανεωθεί η θητεία μέλους
που σύμφωνα με το προηγούμενο
εδάφιο διορίστηκε για περιορισμένη
θητεία, η ανανέωση χωρεί για πλήρη
θητεία πέντε (5) ετών.
6. Η θητεία των μελών παρατείνεται
αυτοδίκαια μέχρι το διορισμό νέων. Η
Αρχή

μπορεί

να

συνεχίσει

να

λειτουργεί, εάν κάποια από τα μέλη
της εκλείψουν ή αποχωρήσουν για
οποιονδήποτε λόγο ή απολέσουν την
ιδιότητα βάσει της οποίας ορίστηκαν,
εφόσον τα αναπληρωματικά μέλη
αυτών και τα λοιπά τακτικά μέλη
επαρκούν

για

το

σχηματισμό

απαρτίας.
Σε

περίπτωση

σχηματισμού

αδυναμίας

απαρτίας

λόγω

κωλύματος οποιασδήποτε φύσεως
μέλους ή αναπληρωματικού μέλους, ο
Πρόεδρος

μπορεί

να

καλεί

αναπληρωτές άλλων μελών της Αρχής,
κατά

τη

σειρά

ανεξαρτήτως
συνεδρίαση

διορισμού

αν
το

συμμετέχει
μέλος

το

τους,
στη
οποίο

αναπληρώνουν
7. Τον Πρόεδρο της Αρχής, όταν
κωλύεται, απουσιάζει ή ελλείπει,
αναπληρώνει
Πρόεδρος

ο
και

Αναπληρωτής
σε

περίπτωση

κωλύματος αυτού, ο Αντιπρόεδρος της
Αρχής.
8. Σε περίπτωση που τακτικό η
αναπληρωματικό μέλος, πλην του
Προέδρου, εκλείψει ή αποχωρήσει για
οποιονδήποτε λόγο ή απωλέσει την

ιδιότητα βάσει της οποίας ορίστηκε,
στην κενωθείσα θέση δύναται να
οριστεί

άλλο

τακτικό

ή

αναπληρωματικό μέλος, χωρίς να
απαιτείται εκ νέου η διατύπωση
γνώμης της αρμόδιας Επιτροπής της
Βουλής. Για το σκοπό εφαρμογής του
τελευταίου εδαφίου της παραγράφου
2, οι θητείες που έχουν διανυθεί θα
πρέπει να είναι πλήρεις.
Άρθρο 4
Λειτουργική ανεξαρτησία
1. Τα μέλη της Αρχής κατά την άσκηση
των καθηκόντων τους δεσμεύονται
μόνο από το νόμο και τη συνείδησή
τους.
Ο Πρόεδρος και τα τακτικά μέλη της
Αρχής

είναι

πλήρους

και

αποκλειστικής απασχόλησης, τελούν
δε για το λόγο αυτόν σε αναστολή
άσκησης οποιουδήποτε άμισθου ή
έμμισθου δημόσιου ή δικηγορικού
λειτουργήματος

ή

οποιασδήποτε

επαγγελματικής δραστηριότητας, με
εξαίρεση την άσκηση διδακτικών
καθηκόντων

μελών

Διδακτικού

Ερευνητικού Προσωπικού ανωτάτων
εκπαιδευτικών

ιδρυμάτων

στην

περίπτωση του Προέδρου.
Τα μέλη πλήρους και αποκλειστικής
απασχόλησης
οποιαδήποτε

που
έμμισθη

κατέχουν
θέση

στο

Δημόσιο, απαλλάσσονται, κατά τη
διάρκεια της θητείας τους, από την
υποχρέωση άσκησης των καθηκόντων
της θέσης τους.

Τα αναπληρωματικά μέλη της Αρχής
δεν

επιτρέπεται

οποιοδήποτε

να

έμμισθο

ασκούν
ή

άμισθο

δημόσιο λειτούργημα ή οποιαδήποτε
άλλη επαγγελματική δραστηριότητα
που δεν συμβιβάζεται με την ιδιότητα
και τα καθήκοντα μέλους της Αρχής.
Ιδίως δεν επιτρέπεται να παρέχουν
υπηρεσίες στο πλαίσιο της ελεύθερης
άσκησης

του

επαγγέλματος

ή

λειτουργήματός τους σε αναθέτουσες
αρχές ή σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα
τα

οποία

συμμετέχουν

σε

διαγωνισμούς ή συνάπτουν δημόσιες
συμβάσεις. Δεν συνιστά ασυμβίβαστο
για τα αναπληρωματικά μέλη της
Αρχής

η

άσκηση

διδακτικών

καθηκόντων μέλους Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. με
καθεστώς

πλήρους

απασχόλησης

και

ή

μερικής

η

άσκηση

καθηκόντων μέλους του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους.
Τα μέλη της Αρχής, τακτικά και
αναπληρωματικά, δεν επιτρέπεται, για
τρία (3) έτη μετά τη λήξη της θητείας
τους να παρέχουν υπηρεσία με
έμμισθη εντολή ή με οποιαδήποτε
έννομη σχέση, σε εταιρία ή επιχείρηση
επί των υποθέσεων εκείνων, τις οποίες
οι ίδιοι χειρίστηκαν ή επί των οποίων
είχαν

συμμετάσχει

στη

λήψη

απόφασης κατά τη διάρκεια της
θητείας τους.
2. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 5 και η
παρ. 8, όπως ισχύουν, του άρθρου 3
του

Ν.

3051/

2002

(Α΄

220)

εφαρμόζονται και στα μέλη της Αρχής,
με την επιφύλαξη των διατάξεων του

άρθρου 2 του ν. 3833/2010 και του
τρίτου άρθρου του ν. 3845/2010.
3.Ο

προϋπολογισμός

προσαρτάται

της

στο

Αρχής
Γενικό

Προϋπολογισμό του Κράτους. Τα
θέματα

οικονομικής

διαχείρισης

ρυθμίζονται με τον ειδικό κανονισμό
οικονομικής
καταρτίζεται

διαχείρισης
από

την

Αρχή

που
και

εγκρίνεται με προεδρικό διάταγμα
που

εκδίδεται

με

πρόταση

του

Υπουργού Οικονομικών.
Μέχρι την έκδοση του εν λόγω
προεδρικού

διατάγματος,

η

μισθοδοσία του προσωπικού και οι
λειτουργικές δαπάνες της Αρχής θα
βαρύνουν

τις

πιστώσεις

προϋπολογισμού
Ανάπτυξης,

του

του

Υπουργείου

Ανταγωνιστικότητας,

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Από την έκδοσή του και μέχρι το τέλος
του 2013 η Αρχή θα υποστηρίζεται από
τις

οικονομικές

και

διοικητικές

υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας
Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας,

Υποδομών,

Μεταφορών και Δικτύων.
Για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 η
Αρχή, για την κάλυψη των αναγκών
της, δύναται να επιχορηγηθεί από τον
προϋπολογισμό
Ανάπτυξης,

του

Υπουργείου

Ανταγωνιστικότητας,

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Η Αρχή για την ένταξή της στο
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
(Π.Δ.Ε.),

σε

ευρωπαϊκά

ή

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα,

όπως στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο
Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013, δύναται
να

χρηματοδοτείται

μέσω

της

συλλογικής απόφασης έργου (ΣΑΕ) του
Υπουργείου

Ανάπτυξης,

Ανταγωνιστικότητας,

Υποδομών,

Μεταφορών και Δικτύων.
Για την κάλυψη των λειτουργικών
αναγκών της Αρχής στις συμβάσεις
άνω των χιλίων (1.000) ευρώ πλην
ΦΠΑ ευρώ που υπάγονται στον
παρόντα νόμο, και ανεξαρτήτως πηγής
προέλευσης

χρηματοδότησης,

οι

οποίες συνάπτονται μετά την έναρξη
ισχύος του, επιβάλλεται κράτηση
ύψους 0,07%, η οποία υπολογίζεται
επί της αξίας κάθε πληρωμής προ
φόρων και κρατήσεων της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής ή
τροποποιητικής σύμβασης.
Τα εν λόγω ποσά καλύπτουν πλήρως
το κόστος λειτουργίας της Αρχής.
Το ποσό της κράτησης παρακρατείται
από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα
και για λογαριασμό της Αρχής και
κατατίθεται

σε

ειδικό

τραπεζικό

λογαριασμό, η διαχείριση του οποίου
γίνεται από την Αρχή σύμφωνα με όσα
ορίζονται

στον

οικονομικής

ειδικό

κανονισμό

διαχείρισης.

Με

απόφαση του Υπουργού Οικονομικών,
ύστερα από εισήγηση της Αρχής,
μπορούν

να

ρυθμίζονται

θέματα

σχετικά με το χρόνο, τον τρόπο και τη
διαδικασία κράτησης των ως άνω
χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την
εφαρμογή της κράτησης. Τα έσοδα

που προκύπτουν κατά τον ανωτέρω
τρόπο κατά το έτος 2011 μπορεί να
μεταφέρονται

και

να

αποτελούν

έσοδα της Αρχής το 2012 με κοινή
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
και

του

Υπουργού

Ανάπτυξης,

Ανταγωνιστικότητας,

Υποδομών,

Μεταφορών και Δικτύων.
Αν από την οικονομική διαχείριση της
Αρχής στο τέλος κάθε οικονομικού
έτους

προκύπτει

θετικό

Καθαρό

Αποτέλεσμα Χρήσης, ποσοστό του
οικονομικού αυτού αποτελέσματος
έως

ογδόντα

τοις

εκατό

(80%)

διατίθεται με κοινή απόφαση των
Υπουργών
Ανάπτυξης,

Οικονομικών

και

Ανταγωνιστικότητας,

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
ως

έσοδο

του

Κρατικού

Προϋπολογισμού. Η ανωτέρω διάταξη
ισχύει από το οικονομικό έτος 2015 και
εφεξής.
4.Με

προεδρικό

διάταγμα,

που

εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών
Οικονομικών,

Ανάπτυξης,

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και μετά
από γνώμη της Αρχής, καθορίζονται οι
υπηρεσίες της Αρχής, η διάρθρωση και
οι αρμοδιότητες τους, ρυθμίζεται κάθε
άλλο θέμα που αφορά την Οργάνωση
της Αρχής και μπορεί να συνιστώνται
νέες θέσεις προσωπικού.
5. Η Αρχή παρίσταται αυτοτελώς σε
κάθε είδους δίκες που έχουν ως
αντικείμενο εκτελεστές πράξεις ή

παραλείψεις της. Ένδικα βοηθήματα
κατά των εκτελεστών πράξεων της
Αρχής μπορούν να ασκούν και οι
Υπουργοί που αναφέρονται στο άρθρο
3 παράγραφος 1.

6. Ο Πρόεδρος, τα μέλη, καθώς και τα
αναπληρωματικά μέλη της Αρχής
υποβάλλουν

κατ΄

έτος

την

προβλεπόμενη από το Ν. 3213/2003
(Α΄309)

δήλωση

περιουσιακής

κατάστασης.
Άρθρο 5
Συνεδριάσεις της Αρχής και λήψη
αποφάσεων
1. Τα μέλη της Αρχής συνεδριάζουν
τουλάχιστον δύο (2) φορές το μήνα
τακτικώς

και

εκτάκτως

όποτε

χρειαστεί, μετά από πρόσκληση του
Προέδρου της, στην οποία ορίζεται ο
τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης.
Στην πρόσκληση περιλαμβάνονται τα
θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ο
Πρόεδρος της Αρχής υποχρεούται να
συγκαλέσει συνεδρίαση εκτάκτως, αν
το ζητήσουν τέσσερα (4) μέλη.
2. Η Αρχή συνεδριάζει έγκυρα εφόσον
παρίστανται τέσσερα (4) τουλάχιστον
μέλη της. Οι αποφάσεις λαμβάνονται
με

απόλυτη

πλειοψηφία

των

παρόντων μελών και, σε περίπτωση
ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του
Προέδρου ή του αναπληρωτή του. Στις
συνεδριάσεις μπορεί να καλείται μετά
από πρόσκληση του Προέδρου και να
παρίσταται χωρίς δικαίωμα ψήφου ο

Νομικός Σύμβουλος της Αρχής. Ο
Πρόεδρος

μπορεί

να

καλεί

να

παραστούν κατά τη συζήτηση ειδικών
θεμάτων και μέλη του προσωπικού της
Αρχής ή τρίτοι, εκπρόσωποι του
Δημοσίου

ή

αλλοδαπών

αρχών,

δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων και
επαγγελματικών οργανώσεων, καθώς
και

εμπειρογνώμονες.

γραμματέα

ασκεί

Χρέη

μέλος

του

διοικητικού προσωπικού της Αρχής
που

ορίζεται

με

απόφαση

του

Προέδρου της.
3. Κάθε άλλο ζήτημα που αφορά στη
λειτουργία της Αρχής ρυθμίζεται με
τον Κανονισμό του άρθρου 7 και,
συμπληρωματικά, με τις διατάξεις των
άρθρων 13 έως 15 του Κώδικα
Διοικητικής Διαδικασίας.
4. Η παρ. 9 του άρθρου 30 του Ν.
2324/1995 εφαρμόζεται αναλόγως για
τα μέλη της Αρχής τακτικά και
αναπληρωματικά καθώς και για το
προσωπικό της Αρχής.
5. Τα μέλη της Αρχής τακτικά και
αναπληρωματικά,

καθώς

και

το

προσωπικό της Αρχής δεν διώκονται
και δεν ενάγονται για γνώμη που
διατύπωσαν κατά την άσκηση των
καθηκόντων τους, εκτός αν ενήργησαν
με

δόλο

ή

παραβίασαν

βαρειά
το

αμέλεια

απόρρητο

ή
των

πληροφοριών και στοιχείων, που
περιήλθαν σε γνώση τους κατά την
άσκηση των καθηκόντων τους ή
παρέβησαν το καθήκον εχεμύθειας
του

άρθρου

Κατάστασης

26

του

Δημοσίων

Κώδικα
Πολιτικών

Διοικητικών

Υπαλλήλων

και

Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Ν. 3528/2007).
Άρθρο 6
Οργάνωση της Αρχής
1. Η Αρχή μεριμνά για την εκπλήρωση
του σκοπού της και, με την επιφύλαξη
των αρμοδιοτήτων του Προέδρου της,
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 8,
αποφασίζει για κάθε θέμα που
εμπίπτει στις αρμοδιότητές της, καθώς
και

για

θέματα

της

εσωτερικής

λειτουργίας της, ιδίως:
α)

διατυπώνει

γνώμη

για

τον

Κανονισμό του άρθρου 7,
β)

καταρτίζει

τον

κανονισμό

οικονομικής διαχείρισης του άρθρου 4
παράγραφος 3,
γ)

υποβάλλει πρόταση σύστασης

θέσεων

και

οργάνωσης

των

υπηρεσιών της, σύμφωνα με το άρθρο
4 παράγραφος 4,
δ) μεριμνά για την πρόσληψη του
πάσης φύσεως προσωπικού της και
του Νομικού Συμβούλου, σύμφωνα με
τα άρθρα 9 και 10 παράγραφος 1,
αντίστοιχα, και
ε) συνάπτει για τις ανάγκες της
δημόσιες

συμβάσεις

με

τρίτους,

σύμφωνα με την ισχύουσα ευρωπαϊκή
και εθνική νομοθεσία και με όσα
ορίζονται

στον

ειδικό

κανονισμό

οικονομικής διαχείρισης του άρθρου 4
παράγραφος 3.

2. Για την υποβοήθηση του έργου της,
η Αρχή δύναται, ιδίως:
α)

να

αναθέτει

προσχεδίων

την

κατάρτιση

διατάξεων,

προτύπων

τευχών και κατευθυντηρίων οδηγιών
για τη βελτίωση του νομικού πλαισίου
των

δημοσίων

συμβάσεων,

τη

συλλογή, επεξεργασία και δημοσίευση
πληροφοριών

και

στοιχείων

της

εθνικής βάσης δεδομένων δημοσίων
συμβάσεων, καθώς και κάθε επί
μέρους έργο το οποίο συμβάλλει στην
εκπλήρωση του σκοπού της, σε
δημόσιους

ή

ιδιωτικούς

φορείς,

φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ενώσεις
προσώπων με συναφή εξειδίκευση,
σύμφωνα με την ισχύουσα ευρωπαϊκή
και

εθνική

ορίζονται

νομοθεσία

στον

και

ειδικό

όσα

κανονισμό

οικονομικής διαχείρισης του άρθρου 4
παράγραφος 3,
β) να θέτει σε δημόσια διαβούλευση,
μέσω

του

διαδικτύου,

σχέδια,

προτάσεις και ερωτήματα σχετικά με
την ενοποίηση, αναμόρφωση και
συμπλήρωση του νομικού πλαισίου
των δημοσίων συμβάσεων,
γ) να επιδιώκει τη συνεργασία για την
ανταλλαγή

και

τη

διατύπωση

απόψεων σε ζητήματα δημοσίων
συμβάσεων

εκ

μέρους

των

αναθετουσών αρχών, οικονομικών
φορέων και εμπειρογνωμόνων.
Άρθρο 7
Κανονισμός της Αρχής

1. Με προεδρικό διάταγμα που
εκδίδεται μετά από πρόταση του
Υπουργού

Ανάπτυξης,

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και
μετά από γνώμη της Αρχής εγκρίνεται
ο Κανονισμός της.
2. Στον Κανονισμό ρυθμίζονται τα
ειδικότερα θέματα λειτουργίας της
Αρχής, εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες
που προβλέπονται στο άρθρο 2 του
παρόντος, ορίζονται τα όργανα, ο
τρόπος και η διαδικασία άσκησης κάθε
αρμοδιότητάς της,
στοιχεία

που

τα ειδικότερα
θα

αποτελούν

αντικείμενο συλλογής, επεξεργασίας
και δημοσίευσης στην Εθνική Βάση
Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων της
περίπτωσης ι΄ της παρ. 2 του άρθρου 2
του παρόντος νόμου, καθώς και οι
συναφείς υποχρεώσεις συνεργασίας
των αναθετουσών αρχών και των
εμπλεκόμενων

δημόσιων

και

ιδιωτικών φορέων. Με τον Κανονισμό
δύνανται,

επίσης,

να

ιδρύονται

αποκεντρωμένες υπηρεσίες της Αρχής.
Άρθρο 8
Αρμοδιότητες Προέδρου της Αρχής
1. Ο Πρόεδρος της Αρχής έχει την
ευθύνη λειτουργίας της σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις και ασκεί όλες
τις

προς

τούτο

αρμοδιότητες.

Ειδικότερα:
α) Εκπροσωπεί την Αρχή δικαστικώς
και

εξωδίκως,

ενώπιον

των

δικαστηρίων, κάθε άλλης δημόσιας
αρχής και τρίτων. Ο Πρόεδρος της

Αρχής μπορεί να αναθέσει κατά
περίπτωση την εκπροσώπησή της σε
άλλο

μέλος

της,

στον

Νομικό

Σύμβουλο της Αρχής ή σε μέλος του
ειδικού επιστημονικού προσωπικού
της.
β) Προΐσταται των υπηρεσιών που
υπάγονται απ’ ευθείας στον Πρόεδρο
της Αρχής, συντονίζει και κατευθύνει
τις υπηρεσίες που ανήκουν στη Γενική
Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων της
Αρχής.
γ) Ασκεί την πειθαρχική εξουσία επί
του προσωπικού της Αρχής.
δ) Ορίζει τα θέματα της ημερήσιας
διάταξής της. ε) Μεριμνά για την
εκτέλεση των αποφάσεών της.
2. Ο Πρόεδρος μπορεί με απόφασή
του να εξουσιοδοτεί άλλα μέλη ή
όργανα της Αρχής να υπογράφουν «με
εντολή Προέδρου» έγγραφα ή άλλες
πράξεις της αρμοδιότητάς του.
Άρθρο 9
Προσωπικό της Αρχής
1. Στην Αρχή συνιστώνται δεκαπέντε
(15) θέσεις ειδικού επιστημονικού
προσωπικού του άρθρου 2 του π.δ.
50/ 2001 (Α΄ 39), με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
από τις οποίες οκτώ (8) είναι θέσεις
νομικών,

τρεις

(3)

θέσεις

διπλωματούχων μηχανικών, μία (1)
χημικού, δύο (2) θέσεις επιστημόνων
πληροφορικής και μία (1) θέση
οικονομολόγου. Στις θέσεις νομικών

μπορούν να προσλαμβάνονται και
δικηγόροι. Η άσκηση καθηκόντων
ειδικού επιστήμονα της Αρχής είναι
ασυμβίβαστη

και

συνεπάγεται

αναστολή της άσκησης του οικείου
ελευθέριου

επαγγέλματος

ή

Παράβαση

της

λειτουργήματος.

υποχρέωσης αυτής συνιστά σπουδαίο
λόγο καταγγελίας της σχέσης εργασίας
τους εκ μέρους της Αρχής.
2. Στις θέσεις της προηγούμενης
παραγράφου

προσλαμβάνονται

επιστήμονες με τριετή, τουλάχιστον,
εμπειρία στον τομέα των δημοσίων
συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις
του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), όπως
ισχύουν, ύστερα από προκήρυξη της
Αρχής, στην οποία εξειδικεύονται τα
εκάστοτε απαιτούμενα τυπικά και
ουσιαστικά προσόντα σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ.
50/2001.
Για την κάλυψη των άμεσων αναγκών
της

Αρχής

σε

εξειδικευμένο

προσωπικό, η πλήρωση των θέσεων
μπορεί, κατά προτεραιότητα, να γίνει
με τριετή απόσπαση, η οποία μπορεί
να ανανεώνεται μία μόνο φορά,
προσωπικού που κατέχει τα ίδια
τυπικά και ουσιαστικά προσόντα από
τη

Μονάδα

Διαχείρισης

του

Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης Α.Ε.
(ΜΟΔ Α.Ε.) (ν. 2372/1996, Α΄ 29).
3. Για τη διοικητική υποστήριξη της
Αρχής συνιστώνται επτά (7) θέσεις
μόνιμου προσωπικού του κλάδου ΠΕ
Διοικητικού

–

Οικονομικού,

στις

οποίες προσλαμβάνεται προσωπικό

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
2190/1994 (Α΄ 28), όπως ισχύουν,
ύστερα από προκήρυξη της Αρχής,
στην

οποία

εξειδικεύονται

τα

εκάστοτε απαιτούμενα τυπικά και
ουσιαστικά προσόντα.
Στο

εν

λόγω

καταβάλλονται

οι

προβλέπονται

από

προσωπικό
αποδοχές
τις

που

κείμενες

διατάξεις.
Το

μετατασσόμενο

προσωπικό

διατηρεί την ίδια σχέση εργασίας,
εντάσσεται
θέσεις

σε

και

αντίστοιχες

κενές

εξακολουθεί

να

ασφαλίζεται στους ίδιους φορείς
κύριας και επικουρικής ασφάλισης.
4. Για τη γραμματειακή υποστήριξη
του Προέδρου και του Αντιπροέδρου
της Αρχής συνιστώνται δύο (2) θέσεις
γραμματέων, οι οποίες καλύπτονται
με τριετή απόσπαση προσωπικού, η
οποία μπορεί να ανανεώνεται μία
μόνο φορά, από τους φορείς του
ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως
αυτός ορίζεται στο άρθρο 14 παρ. 1
του ν. 2190/1994, όπως ισχύει.
Η

εν

λόγω

απόσπαση

πραγματοποιείται κατά παρέκκλιση
κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής
διάταξης, με απόφαση του Υπουργού
Οικονομίας και Ανάπτυξης, ύστερα
από

πρόταση

του

Προέδρου

ή

Αντιπροέδρου αντίστοιχα.

Το εν λόγω προσωπικό επανέρχεται
αυτοδικαίως στη θέση του ταυτόχρονα

με την αποχώρηση, για οποιονδήποτε
λόγο, του οικείου οργάνου της Αρχής,
χωρίς άλλη διαδικασία. Ομοίως, το εν
λόγω

προσωπικό

οποτεδήποτε

επανέρχεται

στη

θέση

του

με

απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
ύστερα από πρόταση του Προέδρου ή
του Αντιπροέδρου κατά περίπτωση.
5. Οι παράγραφοι 2, 3, 5 και 6 του
άρθρου 4 του ν. 3051/ 2002, όπως
ισχύει,

εφαρμόζονται

και

στο

προσωπικό

που

προσωπικό της Αρχής.
Το

αποσπώμενο

καταλαμβάνει

θέσεις

επιστημονικού

και

ειδικού
διοικητικού

προσωπικού λαμάνει τις αποδοχές του
βαθμού και του μισθολογικού του
κλιμακίου σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση, οι
συνολικές αποδοχές του δεν μπορεί να
είναι μικρότερες από αυτές του φορέα
προέλευσης και η μισθοδοσία βαρύνει
τον προϋπολογισμό της Αρχής, η δε
πληρωμή αυτής διενεργείται από την
Αρχή.
Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του
μετατασσόμενου προσωπικού που
έχει

διανυθεί

προέλευσης

στους

και

αναγνωρίστηκε

ο

φορείς

χρόνος
ως

που

χρόνος

προϋπηρεσίας λογίζεται ως χρόνος
πραγματικής υπηρεσίας στην Αρχή για
τα

θέματα

βαθμολογικής

και

μισθολογικής εξέλιξης και για κάθε
άλλη συνέπεια.

6. α) Συνιστάται στην Αρχή θέση
Γενικού Διευθυντή, ο οποίος ασκεί τις
ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) Προΐσταται των υπηρεσιών της
Γενικής

Διεύθυνσης

Δημοσίων

Συμβάσεων και μεριμνά για την
εκτέλεση

των

απαιτούμενων

ενεργειών, σύμφωνα με τις αποφάσεις
της Αρχής και τις οδηγίες του
Προέδρου της,
ββ) είναι διοικητικός προϊστάμενος
του προσωπικού και
γγ)

ασκεί

τις

αρμοδιότητες

του

Προέδρου, που του ανατίθενται με
απόφαση του τελευταίου. Έως το
διορισμό του Γενικού Διευθυντή ή αν
αυτός ελλείπει, οι αρμοδιότητες που
προβλέπονται στις υποπεριπτώσεις
αα) και ββ) ασκούνται από τον
Πρόεδρο της Αρχής.
δδ) έχει τις αρμοδιότητες του Γενικού
Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών,
όπως προβλέπονται στην εκάστοτε
ισχύουσα νομοθεσία περί δημόσιου
λογιστικού.
β) Ο Γενικός Διευθυντής θα πρέπει να
διαθέτει τριετή εμπειρία σε θέματα
οικονομικής

διαχείρισης

ή

διαχειριστικού ελέγχου και διοικητική
εμπειρία στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό
τομέα, ενώ συνεκτιμάται η εμπειρία
σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με
το αντικείμενο της Αρχής.Με την
προκήρυξη για την πλήρωση της
θέσης, η οποία εκδίδεται από την Αρχή
και δημοσιεύεται σε δύο τουλάχιστον

ημερήσιες εφημερίδες, μπορεί να
καθορίζονται πρόσθετα τυπικά και
ουσιαστικά προσόντα.
γ) Ο Γενικός Διευθυντής είναι πλήρους
και αποκλειστικής απασχόλησης και
διορίζεται για τριετή θητεία, η οποία
μπορεί να ανανεωθεί μία φορά με
απόφαση της Αρχής. Η θητεία του
Γενικού

Διευθυντή

μπορεί

να

διακόπτεται πριν από τη λήξη της για
λόγους που ανάγονται σε αδυναμία ή
σε

πλημμελή

εκπλήρωση

των

καθηκόντων του, με πράξη του
Προέδρου, που εκδίδεται ύστερα από
ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της
Αρχής.
δ) Υποψήφιοι για τη θέση του Γενικού
Διευθυντή

μπορεί

να

είναι

και

δημόσιοι υπάλληλοι ή λειτουργοί ή
εργαζόμενοι σε φορείς του δημόσιου
τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην
παράγραφο 1 του άρθρου 1Β του Ν.
2362/1995

(Α΄

247).

Ο

Γενικός

Διευθυντής επιλέγεται από την Αρχή
και διορίζεται με απόφαση του
Προέδρου,

κατά παρέκκλιση των

διατάξεων της Π.Υ.Σ. 33/2006, όπως
ισχύει κάθε φορά. Για την επιλογή
εισηγείται

στην

Αρχή

τριμελής

επιτροπή, η οποία συγκροτείται με
απόφασή της και αποτελείται από τον
Πρόεδρο της Αρχής, ένα μέλος της και
ένα μέλος του Α.Σ.Ε.Π.
ε) Αν ο Γενικός Διευθυντής προέρχεται
από φορέα του δημόσιου τομέα, μετά
από τη λήξη και τη μη ανανέωση της
θητείας του, με κοινή απόφαση των
Υπουργών

Διοικητικής

Μεταρρύθμισης

και

Ηλεκτρονικής

Διακυβέρνησης,

Οικονομικών,

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας και του κατά περίπτωση
αρμόδιου

Υπουργού,

επιστρέφει,

ύστερα από την υποβολή σχετικής
αίτησης, στον φορέα προέλευσης και
καταλαμβάνει κενή οργανική θέση
αντίστοιχη με τη θέση που κατείχε
στον ίδιο φορέα ή, αν δεν υπάρχει
τέτοια

θέση,

καταλαμβάνει

προσωποπαγή θέση με την ίδια σχέση
εργασίας, της ίδιας κατηγορίας και του
ίδιου κλάδου ή ειδικότητας, που
συνιστάται με την ίδια απόφαση. Η
υπηρεσία του στη θέση του Γενικού
Διευθυντή

της

Αρχής

αποτελεί

πραγματική δημόσια υπηρεσία για
όλες τις συνέπειες και λαμβάνεται
υπόψη

για

την

περαιτέρω

βαθμολογική και μισθολογική του
εξέλιξη ως προϋπηρεσία σε θέση
προϊσταμένου γενικής διεύθυνσης.
στ)

Οι

αποδοχές

του

Γενικού

Διευθυντή καθορίζονται με κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών
και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας.
7. Οι αποδοχές των υπαλλήλων που
αποσπώνται από την Αρχή σε άλλο
φορέα

καταβάλλονται

από

την

υπηρεσία στην οποία τοποθετούνται,
κατ’

εξαίρεση

ισχύουσας

κάθε

γενικής

εκάστοτε
ή

ειδικής

διατάξεως.
8. Για την υποβοήθηση του Προέδρου
της

Αρχής

στην

άσκηση

των

καθηκόντων του συνιστώνται, πέραν

των αναφερομένων στον Οργανισμό
της Αρχής οργανικών θέσεων, τρεις
οργανικές

θέσεις

με

σύμβαση

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, για τις οποίες εφαρμόζεται
αναλογικά η παρ. 6 του άρθρου 5 του
ν. 3297/2004 (Α΄ 259) και, ως προς τις
αποδοχές, το Κεφάλαιο Β΄ του ν.
4354/2015 (Α΄ 176). Σε περίπτωση
αποσπάσεως για την πλήρωση των
θέσεων του προηγούμενου εδαφίου,
εφαρμόζεται η διάταξη του τετάρτου
εδαφίου της παραγράφου 2 του
παρόντος άρθρου.
Άρθρο 10
Νομικός Σύμβουλος
1. Συνίσταται μία (1) θέση Νομικού
Συμβούλου,

στην

οποία

προσλαμβάνεται με πάγια αντιμισθία
δικηγόρος παρ΄ Αρείω Πάγω, ο οποίος
διαθέτει

δεκαετή

εμπειρία

και

τουλάχιστον,

εξειδίκευση

στο

αντικείμενο του δικαίου των δημοσίων
συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 11 παρ. 1 εδάφιο δεύτερο
του Ν. 1649/1986 (Α΄ 149), κατόπιν
πρόσκλησης

εκδήλωσης

ενδιαφέροντος,

στην

προσδιορίζονται

τα

οποία

θα

επιπρόσθετα

προσόντα και ο τρόπος απόδειξής του
για την κατάληψη της συγκεκριμένης
θέσης. Οι παράγραφοι 7 και 8 του
άρθρου

3

του

Ν.

3051/2002

εφαρμόζονται και για το Νομικό
Σύμβουλο

της

Αρχής,

με

την

επιφύλαξη του άρθρου 2 του Ν.
3833/2010 και του τρίτου άρθρου του
Ν. 3845/2010.

2. Ο Νομικός Σύμβουλος της Αρχής
έχει

ιδίως

τις

ακόλουθες

αρμοδιότητες:
α) τη δικαστική εκπροσώπηση της
Αρχής και β) τη νομική υποστήριξη των
ενεργειών και αποφάσεων της Αρχής
με

νομικές

συμβουλές

και

γνωμοδοτήσεις.
3.

Ο

Νομικός

Σύμβουλος

δεν

επιτρέπεται, για όσον χρόνο παρέχει
νομικές υπηρεσίες στην Αρχή, να
παρέχει αντίστοιχες υπηρεσίες με
οποιαδήποτε έννομη σχέση σε φυσικά
ή νομικά πρόσωπα, σε θέματα δικαίου
των δημοσίων συμβάσεων. Παράβαση
της υποχρέωσης αυτής συνιστά λόγο
καταγγελίας της έμμισθης εντολής του
εκ μέρους της Αρχής.
4. Η Αρχή δύναται, με απόφασή της, να
προσφύγει στις υπηρεσίες εξωτερικού
δικηγόρου, μετά από εισήγηση του
Νομικού Συμβούλου. Με απόφαση της
Αρχής ορίζονται οι αμοιβές που
καταβάλλονται

σε

περίπτωση

προσφυγής σε υπηρεσίες εξωτερικού
δικηγόρου.
5. Τον Νομικό Σύμβουλο επικουρεί
κατά την άσκηση των καθηκόντων του
ένας

(1)

δικηγόρος

που

προσλαμβάνεται με έμμισθη εντολή
ως βοηθός νομικός σύμβουλος. Τα
ειδικότερα

προσόντα,

όπως

η

απαιτούμενη εμπειρία, ειδίκευση και
βαθμός δικαστηρίου διορισμού, του
βοηθού

νομικού

συμβούλου

καθορίζονται με τη σχετική πρόσκληση
ενδιαφέροντος,

σύμφωνα

με

τις

ανάγκες

της

Αρχής

και

κατόπιν

εισηγήσεως του Νομικού Συμβούλου.
Οι αποδοχές του εν λόγω νομικού
σύμβουλου ρυθμίζονται απευθείας
από τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 10
του άρθρου 9 του Ν. 4354/2015. Κατά
τα

λοιπά

εφαρμόζονται

τα

αναφερόμενα στις παραγράφους 1 και
3. Κατόπιν εισήγησης της Αρχής με
κοινή

απόφαση

Οικονομίας

των

και

Υπουργών

Ανάπτυξης

και

Οικονομικών μπορεί να συνιστώνται
και άλλες οργανικές θέσεις βοηθών
νομικών συμβούλων.

Καταργούμενες διατάξεις
Άρθρο 17

Άρθρα 1 – 10 ν. 4013/2011

Από την έκδοση της πράξης του -Άρθρο 1
Υπουργικού Συμβουλίου με την οποία
οι Σύσταση της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Σύμβουλοι της Αρχής, σύμφωνα με την Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων - Σκοπός
διορίζονται

ο

Πρόεδρος

και

παρ. 4 του άρθρου 348 του ν.
4412/2016 (Α’ 147), καταργούνται τα
άρθρα 1 έως 10 του ν. 4013/2011 (Α’
204) για την «Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Συμβάσεων» («ΕΑΑΔΗΣΥ» ή
«Αρχή»).

Συνιστάται Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής Αρχή),
η οποία έχει σκοπό την ανάπτυξη και
προαγωγή της εθνικής στρατηγικής,
πολιτικής και δράσης στον τομέα των
δημοσίων συμβάσεων, τη διασφάλιση
της

διαφάνειας,

αποτελεσματικότητας, συνοχής και
εναρμόνισης
ανάθεσης

των
και

διαδικασιών

εκτέλεσης

των

δημοσίων συμβάσεων προς το εθνικό
και ευρωπαϊκό δίκαιο, τη διαρκή
βελτίωση του νομικού πλαισίου των
δημοσίων συμβάσεων, καθώς και τον
έλεγχο της τήρησής του από τα

δημόσια όργανα και τις αναθέτουσες
αρχές. Η Αρχή απολαύει λειτουργικής
ανεξαρτησίας,
οικονομικής

διοικητικής
αυτοτέλειας

και

και δεν

υπόκειται σε έλεγχο ή εποπτεία από
κυβερνητικά

όργανα

ή

άλλη

ανεξάρτητη ή διοικητική αρχή. Η Αρχή
υπόκειται στον έλεγχο της Βουλής των
Ελλήνων σύμφωνα με το άρθρο 138Α
του Κανονισμού της Βουλής.
Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής - Αρμοδιότητες της
Αρχής
1. Για την εφαρμογή του παρόντος
νόμου

ως

δημόσιες

συμβάσεις

νοούνται οι δημόσιες συμβάσεις που
έχουν ως αντικείμενο την εκτέλεση
έργων, την προμήθεια αγαθών και την
παροχή υπηρεσιών, κατά την εκάστοτε
έννοια

αυτών

νομοθεσία

στην

ισχύουσα

τις

δημόσιες

για

συμβάσεις, όπως σήμερα ορίζεται στο
Ν. 4412/2016 (Α΄147) και στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ

και

2014/25/ΕΕ

ανεξαρτήτως όμως της εκτιμώμενης
αξίας των συμβάσεων αυτών.
Στον παρόντα νόμο υπάγονται και οι
συμφωνίες πλαίσιο, τα δυναμικά
συστήματα αγορών, καθώς και οι
συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων
έργων και υπηρεσιών κατά την έννοια
της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας
και ιδίως σήμερα κατά την έννοια του
Ν. 4413/2016 (Α΄ 148) και της Οδηγίας
2014/23/ΕΕ.

Οι

διατάξεις

του

παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται
στις συμβάσεις που εμπίπτουν στο

πεδίο εφαρμογής του Ν. 3978/2011
(Α΄

137),

στις

συμβάσεις

που

εξαιρούνται από το νόμο αυτόν
σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 24
αυτού, καθώς και στις συμβάσεις που
συνάπτονται δυνάμει του άρθρου 346
της Συνθήκης για τη Λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).
2.

Η

Αρχή

έχει

τις

ακόλουθες

αρμοδιότητες:
α) Εποπτεύει και συντονίζει τη δράση
των φορέων της κεντρικής διοίκησης
στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων
και

μπορεί

να

συμμετέχει

σε

συλλογικά κυβερνητικά όργανα με
αρμοδιότητα

επί

των

δημοσίων

συμβάσεων, τα οποία συνιστώνται
σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 2
περίπτωση β΄ του π.δ. 63/2005 (A΄ 98).
Επίσης, με σκοπό την ενοποίηση και
ομοιόμορφη ανάπτυξη και εφαρμογή
του

δικαίου

συμβάσεων,

των

η

δημοσίων

Αρχή

μπορεί

να

συγκαλεί συσκέψεις συντονισμού με
εκπροσώπους

των

φορέων

της

κεντρικής διοίκησης και να συγκροτεί
ομάδες εργασίας με τη συμμετοχή
εκπροσώπων όλων των συναρμόδιων
Υπουργείων.

Με

την

απόφαση

συγκρότησης των ομάδων εργασίας
καθορίζονται το έργο κάθε ομάδας, ο
χρόνος και ο τρόπος λειτουργίας της.
Τα αρμόδια όργανα της κεντρικής,
περιφερειακής

και

τοπικής

αυτοδιοίκησης προγραμματίζουν τις
ανάγκες τους σχετικά με την εκτέλεση
έργων,

μίσθωση

υπηρεσιών

και

προμήθεια αγαθών για το επόμενο

έτος και διαβιβάζουν σχετικό πίνακα
στην Αρχή για ενημέρωσή της.
β) Προάγει την εθνική στρατηγική στον
τομέα των δημοσίων συμβάσεων και
μεριμνά για την τήρηση των κανόνων
και αρχών της ευρωπαϊκής και εθνικής
νομοθεσίας

περί

δημοσίων

συμβάσεων. Ειδικότερα εισηγείται
ρυθμίσεις προς τα αρμόδια εθνικά
όργανα

για

την

προσήκουσα

εναρμόνιση της εθνικής έννομης τάξης
προς

το

ευρωπαϊκό

απλούστευση,

δίκαιο, την
συμπλήρωση,

αναμόρφωση,

κωδικοποίηση

και

ενοποίηση των σχετικών νομοθετικών
και

κανονιστικών

διατάξεων

του

εθνικού δικαίου, καθώς και τον
εξορθολογισμό

των

διοικητικών

πρακτικών με σκοπό την ομοιόμορφη,
ταχεία και προς όφελος του δημοσίου
συμφέροντος εφαρμογή αυτών και τη
διασφάλιση

της

τήρησης

προσηκουσών διαδικασιών ανάθεσης
και

εκτέλεσης

των

δημοσίων

συμβάσεων.
γ) Γνωμοδοτεί για τη νομιμότητα κάθε
διάταξης

σχεδίου

νόμου

ή

κανονιστικής πράξης που αφορά στις
δημόσιες συμβάσεις και συμμετέχει
στις οικείες
επιτροπές.

νομοπαρασκευαστικές
Τα

αρμόδια

όργανα

οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τη
γνώμη της Αρχής. Ειδικότερα:
αα) Η Αρχή γνωμοδοτεί επί των
διατάξεων

σχεδίων

νόμων

που

αφορούν στις δημόσιες συμβάσεις
πριν από την κατάθεσή τους στη
Βουλή. Αν ο αρμόδιος Υπουργός

διαφωνεί με τη γνώμη της Αρχής, η
Αρχή δύναται να συγκαλεί συσκέψεις,
με τη συμμετοχή εκπροσώπων της και
εκπροσώπων όλων των συναρμόδιων
Υπουργείων με σκοπό την ανταλλαγή
και σύγκλιση των απόψεων. Στις εν
λόγω συσκέψεις η Αρχή και κάθε
συναρμόδιος Υπουργός μπορούν να
ζητούν τη συμμετοχή ανεξάρτητων
τρίτων, ειδικών σε θέματα δημοσίων
συμβάσεων. Οι συσκέψεις

αυτές

πραγματοποιούνται σε διάστημα δέκα
(10) εργάσιμων ημερών από την
περιέλευση της πρόσκλησης της Αρχής
στους συμμετέχοντες. Η άπρακτη
παρέλευση της προθεσμίας αυτής δεν
κωλύει τη συνέχιση της διαδικασίας
ψήφισης του σχεδίου νόμου. Αν δεν
αρθεί

η

διαφωνία

μεταξύ

του

αρμόδιου Υπουργού και της Αρχής,
στη γνώμη της Αρχής προσαρτάται
έκθεση του Υπουργού στην οποία
περιλαμβάνεται

και

ειδική

αιτιολόγηση κάθε απόκλισης από το
περιεχόμενο της γνώμης. Τα εν λόγω
έγγραφα

συνοδεύουν

τα

σχέδια

νόμων κατά την κατάθεσή τους στη
Βουλή και αναρτώνται με επιμέλεια
της Αρχής στην ιστοσελίδα της. Σε
περίπτωση απόκλισης του σχεδίου
νόμου από τη γνώμη της Αρχής, η
αρμόδια επιτροπή της Βουλής δύναται
να καλεί, σύμφωνα με τον Κανονισμό
της Βουλής, σε ακρόαση τον Πρόεδρο
της Αρχής.
ββ) Τα προεδρικά διατάγματα, κατά το
μέρος

που

δημοσίων

ρυθμίζουν

συμβάσεων,

θέματα
εκδίδονται

μετά από γνώμη της Αρχής. Η γνώμη

αυτή συνοδεύει τα σχέδια προεδρικών
διαταγμάτων κατά την αποστολή τους
προς επεξεργασία στο Συμβούλιο της
Επικρατείας

και

αναρτάται

με

επιμέλεια της Αρχής στην ιστοσελίδα
της.
γγ) Οι λοιπές κανονιστικές πράξεις που
εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση νόμου,
εξαιρουμένων

των

προκηρύξεων,

καθώς και οι κανονισμοί άλλων
δημοσίων οργάνων και αναθετουσών
αρχών, όπως ιδίως οι κανονισμοί που
εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 5 παρ.
3

του

ν.

2286/

1995,

συμπεριλαμβανομένων

των

κανονισμών εσωτερικής λειτουργίας
των

κατά

περίπτωση

αρμόδιων

ελεγκτικών διοικητικών οργάνων στον
τομέα των δημοσίων συμβάσεων,
κατά το μέρος που οι εν λόγω πράξεις
και κανονισμοί ρυθμίζουν θέματα
δημοσίων

συμβάσεων,

εκδίδονται

μετά από σύμφωνη γνώμη της Αρχής.
Η

γνωμοδοτική

αρμοδιότητα

της

παρούσας περίπτωσης ασκείται μέσα
σε προθεσμία είκοσι (20) εργασίμων
ημερών από την περιέλευση των
ανωτέρω σχεδίων διατάξεων στην
Αρχή,

με

μέριμνα

του

οικείου

οργάνου. Με την άπρακτη παρέλευση
της άνω προθεσμίας τεκμαίρεται η
σύμφωνη γνώμη της Αρχής.
δδ) Οι αποφάσεις των αναθετουσών
Αρχών που αφορούν την προσφυγή
στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης
για την ανάθεση των δημόσιων
συμβάσεων,

σύμφωνα

με

την

περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου

26 και τα άρθρα 32 και 269 του Ν.
4412/2016 (ΑΊ47) εξαιρουμένων των
περιπτώσεων

ανωτέρας

βίας,

εκδίδονται μετά από σύμφωνη γνώμη
της Αρχής, εφόσον οι συμβάσεις αυτές
εμπίπτουν, λόγω της εκτιμώμενης
αξίας τους, στο πεδίο εφαρμογής των
Οδηγιών 2014/24/ΕΚ και 2014/25/ΕΚ,
οι

οποίες

ενσωματώθηκαν

στην

ελληνική έννομη τάξη με το Ν.
4412/2016. Κατά την άσκηση της εν
λόγω αρμοδιότητας η Αρχή λαμβάνει
υπόψη της τις γενικές αρχές του
ενωσιακού και εθνικού δικαίου.
Η εν λόγω αρμοδιότητα ασκείται μέσα
σε

προθεσμία

εργασίμων

δεκαπέντε

ημερών

από

(15)
την

περιέλευση του σχεδίου απόφασης
στην Αρχή, συνοδευόμενου από όλα
τα στοιχεία στα οποία θεμελιώνεται,
κατά περίπτωση, η προσφυγή στη
διαδικασία της διαπραγμάτευσης, με
μέριμνα της Αναθέτουσας Αρχής.Μετά
την άπρακτη παρέλευση της ως άνω
προθεσμίας

οι

σχετικές

πράξεις

μπορούν να εκδοθούν και χωρίς τη
γνώμη της Αρχής.
δ) Η Αρχή εκδίδει και αναρτά στην
ιστοσελίδα

της

κανονισμούς

για

ειδικότερα τεχνικά ή λεπτομερειακά
θέματα

σχετικά

με

ζητήματα

δημοσίων συμβάσεων που αφορούν
ιδίως στην ερμηνεία της σχετικής
εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας,
λαμβανομένης υπόψη της εθνικής
νομολογίας και της νομολογίας των
δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες προς
τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και

τις αναθέτουσες αρχές με το ανωτέρω
περιεχόμενο και εισηγείται στους
αρμόδιους Υπουργούς την έκδοση
σχετικών

εγκυκλίων.

κατευθυντήριες
ιδίως

θέματα

οδηγίες

Οι
αφορούν

ενοποίησης

των

διαδικασιών ελέγχου στο στάδιο που
προηγείται της σύναψης δημοσίων
συμβάσεων. Οι αρμόδιοι δημόσιοι
φορείς

υποχρεούνται

διαβουλεύονται

να

εγγράφως

ή

προφορικά με την Αρχή πριν την
έκδοση οποιασδήποτε εγκυκλίου ή
κατευθυντήριας

οδηγίας.

Σε

περίπτωση διαφωνίας, οι εν λόγω
φορείς οφείλουν να λάβουν υπόψη τη
γνώμη της Αρχής και να αιτιολογούν
εγγράφως τις θέσεις τους.
ε) Η Αρχή εκδίδει πρότυπα τεύχη
δημοπράτησης και σχέδια συμβάσεων
μετά από διαβούλευση με τους κατά
περίπτωση
φορείς.

αρμόδιους
Διατάξεις

δημόσιους

νόμων

που

εξουσιοδοτούν άλλα όργανα για την
έκδοση πρότυπων τευχών, όπως ιδίως
οι διατάξεις των άρθρων 15 παρ. 2 του
ν. 3669/2008 (Α΄ 116) και 11 παρ. 4 του
ν. 3316/ 2005 (Α΄ 42), παύουν να
ισχύουν από το χρόνο που θα ορισθεί
με τον Κανονισμό του άρθρου 7.
Πρότυπα

τεύχη

δεσμευτικού

χαρακτήρα που τυχόν έχουν εκδοθεί
κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων
του

προηγούμενου

εδαφίου,

εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την
έκδοση νέων προτύπων από την Αρχή.
Η Αρχή διαμορφώνει επίσης κανόνες
για την τυποποίηση των τεχνικών
προδιαγραφών σε συνεργασία με τους

αρμόδιους φορείς και ελέγχει την
εναρμόνιση αυτών με τις γενικές αρχές
του εθνικού και κοινοτικού δικαίου.
στ)

Η

Αρχή

παρακολουθεί

και

αξιολογεί την αποδοτικότητα και
αποτελεσματικότητα των δράσεων
των δημοσίων φορέων στον τομέα των
δημοσίων

συμβάσεων,

συμπεριλαμβανομένων

των

συναρμόδιων

των

αρμόδιων
άσκησης

Υπουργείων,
διοικητικών

ελέγχου

οργάνων

και

εποπτείας,

καθώς και των αναθετουσών αρχών,
στο πλαίσιο του ισχύοντος εθνικού και
ευρωπαϊκού

νομοθετικού

και

κανονιστικού πλαισίου περί ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων. Με προεδρικό
διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από
πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και
γνώμη

της

Αρχής,

μπορούν

να

προσδιορίζονται τα όργανα και η
διαδικασία

παρακολούθησης

και

αξιολόγησης των ανωτέρω δράσεων.
ζ) Ασκεί δειγματοληπτικούς ελέγχους,
αναζητώντας

αυτεπαγγέλτως

πληροφορίες και στοιχεία σχετικά με
τις

εν

εξελίξει

διαδικασίες

προκήρυξης, ανάθεσης και εκτέλεσης
δημοσίων

συμβάσεων

αναθέτουσες

αρχές

εμπλεκόμενους
ιδιωτικούς

από
και

δημόσιους

φορείς

και

καλεί

τις
τους
και
σε

ακρόαση τους εκπροσώπους τους για
την

παροχή

στοιχείων.

Τα

πληροφοριών
αρμόδια

και

δημόσια

όργανα και οι αναθέτουσες αρχές
οφείλουν να συνεργάζονται με την
Αρχή, να παρέχουν σε αυτήν κάθε

αναγκαία

ή

απαραίτητη

σχετική

πληροφορία και να συμμορφώνονται
προς τις υποδείξεις της. Η Αρχή,
εφαρμόζοντας μεθόδους αποτίμησης
κινδύνων, εξετάζει ιδίως διαδικασίες
προκήρυξης, ανάθεσης και εκτέλεσης
δημοσίων συμβάσεων, οι οποίες
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της
ευρωπαϊκής

νομοθεσίας

συγχρηματοδοτούνται

ή
από

ευρωπαϊκά προγράμματα. Εξετάζει
επίσης

όλες

τις

διαδικασίες

προκήρυξης, ανάθεσης και εκτέλεσης
δημοσίων συμβάσεων που αποτελούν
αντικείμενο διερεύνησης εκ μέρους
της

Ευρωπαϊκής

φερόμενες

Ένωσης

παραβάσεις

ευρωπαϊκής

για
της

νομοθεσίας.

Τα

πορίσματα της έρευνας της Αρχής επί
των κατά τα ανωτέρω ελεγχόμενων
διαδικασιών προκήρυξης, ανάθεσης
και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων
κοινοποιούνται

στην

οικεία

αναθέτουσα αρχή. Αν διαπιστωθεί
από την Αρχή παραβίαση του εθνικού
ή του ευρωπαϊκού δικαίου επί των
δημοσίων συμβάσεων, η πρόοδος των
διαδικασιών προκήρυξης, ανάθεσης
και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων
που αποτέλεσαν αντικείμενο έρευνας
από την Αρχή διακόπτεται με σχετική
απόφασή της και δεν μπορεί να
συνεχιστεί χωρίς απόφασή της που να
παρέχει την έγγραφη συναίνεσή της
για

την

πρόοδο

της

σχετικής

διαδικασίας. Τα εν λόγω πορίσματα
μπορεί περαιτέρω να διαβιβάζονται
στα αρμόδια δικαστήρια, ύστερα από
αίτημά τους, και να παρέχονται, με
μέριμνα της αναθέτουσας αρχής, σε

κάθε ενδιαφερόμενο που αποδεικνύει
έννομο συμφέρον για την άσκηση των
νόμιμων

δικαιωμάτων

του.

Αν

διαπιστωθεί από την Αρχή παραβίαση
του εθνικού ή του ευρωπαϊκού
δικαίου

επί

των

δημοσίων

συμβάσεων, με σχετική απόφασή της,
η οποία λαμβάνεται κατ’ εκτίμηση της
σοβαρότητας

της

παραβίασης,

διαπιστωθείσας

απευθύνει

τις

προσήκουσες απλές ή υποχρεωτικές
συστάσεις ή διακόπτει την πρόοδο των
διαδικασιών προκήρυξης, ανάθεσης
και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων
που αποτέλεσαν αντικείμενο έρευνας
από την Αρχή· σε περίπτωση διακοπής,
οι διαδικασίες

δεν μπορούν

να

συνεχισθούν χωρίς απόφασή της που
να παρέχει την έγγραφη συναίνεσή της
για την πρόοδό τους.
η) Εποπτεύει και αξιολογεί τα, κατά
περίπτωση,

αρμόδια

ελεγκτικά

διοικητικά όργανα στον τομέα των
δημοσίων συμβάσεων ως προς την
άσκηση

των

καθηκόντων

τους

σύμφωνα με το ισχύον εθνικό και
ευρωπαϊκό
κανονιστικό

νομοθετικό
πλαίσιο

και

και
τις

κατευθυντήριες οδηγίες της Αρχής. Τα
εν

λόγω

όργανα

οφείλουν

να

συμμορφώνονται προς τις οδηγίες της
Αρχής. Με προεδρικό διάταγμα, που
εκδίδεται ύστερα από πρόταση του
Υπουργού

Ανάπτυξης,

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και
γνώμη

της

Αρχής,

μπορούν

να

προσδιορίζονται τα όργανα και η
διαδικασία εποπτείας και αξιολόγησης
των ως άνω ελεγκτικών οργάνων.

θ) Μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις
για θέματα δημοσίων συμβάσεων,
ιδίως δε για την ερμηνεία του δικαίου
των

δημοσίων

συμβάσεων,

είτε

γραπτά είτε προφορικά με δική της
πρωτοβουλία ή ύστερα από αίτημα
των αρμόδιων δικαστηρίων σε δίκες
που διεξάγονται ενώπιόν τους. Στην
περίπτωση προφορικής διατύπωσης
γνώμης την Αρχή εκπροσωπεί ο
Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος, ή κατόπιν
εξουσιοδότησης του Προέδρου, μέλος
της Αρχής.
Η Αρχή μπορεί να ζητεί, από το κατά
περίπτωση αρμόδιο δικαστήριο, κάθε
έγγραφο που κρίνεται αναγκαίο για τη
διατύπωση της γνώμης της κατά τα
προηγούμενα εδάφια.
ι) Τηρεί Εθνική Βάση Δεδομένων
Δημοσίων

Συμβάσεων

κατά

τα

ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό
Λειτουργίας της. Ιδίως:
αα)

συλλέγει

πληροφορίες

και
σχετικά

δημοσιεύει
με

το

νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο
των δημοσίων συμβάσεων και τη
συναφή νομολογία των ευρωπαϊκών
και εθνικών δικαστηρίων,
ββ) συντονίζει και μεριμνά για τη
συλλογή, επεξεργασία και δημοσίευση
στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων

Συμβάσεων

δεδομένων

στοιχείων από τις αναθέτουσες αρχές
και τους αρμόδιους δημόσιους φορείς
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
11 του παρόντος νόμου. Επίσης,
μεριμνά για την τήρηση στην Εθνική

Βάση

Δεδομένων

Δημοσίων

Συμβάσεων όσων άλλων ειδικότερων
στοιχείων προβλέπονται από τον
Κανονισμό του άρθρου 7 και τις
διατάξεις του παρόντος νόμου.
ια)

Παρέχει

συμβουλές

στις

αναθέτουσες αρχές με δική της
πρωτοβουλία ή ύστερα από αιτήματα
των τελευταίων, ιδίως κατά το στάδιο
εκδίκασης ή εξέτασης προδικαστικών
προσφυγών, σχετικά με τη νόμιμη
διεξαγωγή των διαδικασιών ανάθεσης
και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων
και την ομοιόμορφη εφαρμογή της
ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας
περί δημοσίων συμβάσεων.
ιβ)

Συμμετέχει

ευρωπαϊκά

θεσμικά

πρωτεύουσα
επικοινωνίας

στα

αρμόδια

όργανα,

εθνική
σχετικά

ως
αρχή

με

την

ανταλλαγή απόψεων, πληροφοριών
και στοιχείων που αφορούν την εθνική
στρατηγική, το νομικό πλαίσιο και τις
διαδικασίες προκήρυξης, ανάθεσης
και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων.
Επίσης,

συμμετέχει

στην

εκπροσώπηση της χώρας σε διεθνείς
οργανισμούς και συναντήσεις στον
τομέα των δημοσίων συμβάσεων. Στο
πλαίσιο των παραπάνω αρμοδιοτήτων
της αποτελεί το κεντρικό σημείο
επικοινωνίας και συντονισμού των
ελληνικών αρχών με τα όργανα της
Ευρωπαϊκής
φερόμενες
ευρωπαϊκής
δημοσίων

Ένωσης,

σχετικά

παραβάσεις

με
της

νομοθεσίας

επί

των

συμβάσεων,

με

την

επιφύλαξη της αρμοδιότητας της
Ειδικής

Νομικής

Υπηρεσίας

του

Υπουργείου

Εξωτερικών

περί

παραβιάσεων

της

ευρωπαϊκής

νομοθεσίας

και

δικαστικής

εκπροσώπησης

της

χώρας

στα

δικαστικά όργανα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Στην

απάντηση

των

ελληνικών αρχών προς την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή,

σχετικά

παραβάσεις

με

της

νομοθεσίας

επί

φερόμενες
ευρωπαϊκής

των

συμβάσεων,

δημοσίων

προσαρτώνται

υποχρεωτικά

τα

αποτελέσματα

έρευνας της Αρχής, σχετικά με την
προσήκουσα ερμηνεία, τήρηση και
εφαρμογή των εν λόγω κανόνων στο
πλαίσιο της προβλεπόμενης στην υπό
περίπτωση ζ΄ αρμοδιότητάς της.
ιγ) Συντάσσει και υποβάλλει στον
Πρόεδρο της Βουλής, μέσα στο πρώτο
τρίμηνο κάθε ημερολογιακού έτους,
ετήσια έκθεση η οποία δημοσιεύεται
στο

διαδίκτυο

και

περιλαμβάνει

αποτίμηση των πεπραγμένων της
Αρχής, σύμφωνα με το σκοπό και τις
αρμοδιότητές
βελτίωσης

της,

του

κανονιστικού

τις

προτάσεις

νομοθετικού

πλαισίου

και

και
των

διαδικασιών προκήρυξης, ανάθεσης
και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων
που έχουν διατυπωθεί προς τους
αρμόδιους φορείς και όργανα, καθώς
και την πρόοδο της συμμόρφωσης των
αρμόδιων φορέων και οργάνων με τις
εν λόγω προτάσεις.
3. Με προεδρικό διάταγμα, που
εκδίδεται μετά από γνώμη της Αρχής
με

πρόταση

Οικονομικών

των
και

Υπουργών
Ανάπτυξης,

Υποδομών και Μεταφορών και του

τυχόν κατά περίπτωση αρμόδιου
Υπουργού, μπορεί να ανατίθενται στην
Αρχή και άλλες αρμοδιότητες για την
εκπλήρωση του σκοπού της.
Για την επιστημονική υποστήριξη των
αρμοδιοτήτων της Αρχής και τη
διευκόλυνση της ασκήσεως τους, η
Αρχή

έχει

πρόσβαση

Ολοκληρωμένο

στο

Πληροφοριακό

Σύστημα της Διοικητικής Δικαιοσύνης
και σε αυτό του Ελεγκτικού Συνεδρίου
σύμφωνα με όρους που τίθενται από
την Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού

Χαρακτήρα

κατόπιν

σχετικού αιτήματος της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
προ της υποβολής της σχετικής
αιτήσεως προς τα οικεία ανώτατα
δικαστήρια.
Άρθρο 3
Συγκρότηση της Αρχής
1. Η Αρχή αποτελείται από επτά (7)
τακτικά

μέλη

και

ισάριθμα

αναπληρωματικά. Τα μέλη της Αρχής
επιλέγονται

από

τη

Βουλή

κατ’

ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του
άρθρου 101Α παρ. 2 του Συντάγματος,
διορίζονται δε με απόφαση του
Υπουργού

Ανάπτυξης

Ανταγωνιστικότητας

και Ναυτιλίας

ύστερα από γνώμη της επιτροπής
θεσμών και διαφάνειας της Βουλής.
Μέχρι

να

επέλθει

η

αναγκαία

τροποποίηση του Κανονισμού της
Βουλής τα μέλη της Αρχής επιλέγονται
με

απόφαση

του

Υπουργικού

Συμβουλίου, ύστερα από γνώμη της
επιτροπής θεσμών και διαφάνειας της

Βουλής.

Τα

μέλη

της

Αρχής

προτείνονται ως εξής:
α) ένα (1) μέλος, ως Πρόεδρος, με τον
αναπληρωτή του, από τον Υπουργό
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας,
β) ένα (1) μέλος, ως Αντιπρόεδρος, με
τον

αναπληρωτή

του,

από

τον

Υπουργό Οικονομικών,
γ) πέντε (5) μέλη με τους αναπληρωτές
τους

από

τους

Υπουργούς

Οικονομικών, Εσωτερικών, Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
και

Υγείας

και

Κοινωνικής

Αλληλεγγύης, αντίστοιχα.
2. Ως μέλη της Αρχής επιλέγονται
πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και
υψηλής επιστημονικής κατάρτισης, με
ακαδημαϊκή

ή

επαγγελματική

εξειδίκευση στο πεδίο των δημοσίων
συμβάσεων.

Τα

αναπληρωματικά

μέλη πρέπει να έχουν τα ίδια
προσόντα με τα τακτικά μέλη.
3. Μετά την επιλογή τους από τη
Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής,
τα μέλη της Αρχής διορίζονται για
πενταετή θητεία, με την επιφύλαξη
των παραγράφων 4 και 5, με απόφαση
του

Υπουργού

Ανάπτυξης,

Ανταγωνιστικότητας

και Ναυτιλίας

που εκδίδεται μέσα σε διάστημα τριών
(3) μηνών από την έναρξη ισχύος του
παρόντος
επιτρέπεται

νόμου.
να

Τα

μέλη

δεν

επιλέγονται

για

περισσότερες από δύο (2) θητείες,
διαδοχικές ή μη.
4. Οι παράγραφοι 4 και 6 του άρθρου
3 του ν. 3051/ 2002 (Α΄ 220)
εφαρμόζονται και στα μέλη της Αρχής.
5. Για να διασφαλισθεί η συνέχεια της
λειτουργίας της Αρχής κατά την πρώτη
εφαρμογή της παραγράφου 3 του
άρθρου αυτού, δύο (2) από τα πέντε
(5) μέλη κληρώνονται αμέσως μετά τη
λήψη της απόφασης επιλογής τους και
διορίζονται για θητεία τριών (3) και
τεσσάρων (4) ετών αντίστοιχα. Στην
κλήρωση αυτή δεν περιλαμβάνεται ο
Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της
Αρχής, που διορίζονται για πλήρη
θητεία. Αν ανανεωθεί η θητεία μέλους
που σύμφωνα με το προηγούμενο
εδάφιο διορίστηκε για περιορισμένη
θητεία, η ανανέωση χωρεί για πλήρη
θητεία πέντε (5) ετών.
6. Η θητεία των μελών παρατείνεται
αυτοδίκαια μέχρι το διορισμό νέων. Η
Αρχή

μπορεί

να

συνεχίσει

να

λειτουργεί, εάν κάποια από τα μέλη
της εκλείψουν ή αποχωρήσουν για
οποιονδήποτε λόγο ή απολέσουν την
ιδιότητα βάσει της οποίας ορίστηκαν,
εφόσον τα αναπληρωματικά μέλη
αυτών και τα λοιπά τακτικά μέλη
επαρκούν

για

το

σχηματισμό

απαρτίας.
Σε

περίπτωση

σχηματισμού

αδυναμίας

απαρτίας

λόγω

κωλύματος οποιασδήποτε φύσεως
μέλους ή αναπληρωματικού μέλους, ο
Πρόεδρος

μπορεί

να

καλεί

αναπληρωτές άλλων μελών της Αρχής,
κατά

τη

σειρά

ανεξαρτήτως

διορισμού

αν

συνεδρίαση

το

συμμετέχει
μέλος

το

τους,
στη
οποίο

αναπληρώνουν
7. Τον Πρόεδρο της Αρχής, όταν
κωλύεται, απουσιάζει ή ελλείπει,
αναπληρώνει
Πρόεδρος

ο
και

Αναπληρωτής
σε

περίπτωση

κωλύματος αυτού, ο Αντιπρόεδρος της
Αρχής.
8. Σε περίπτωση που τακτικό η
αναπληρωματικό μέλος, πλην του
Προέδρου, εκλείψει ή αποχωρήσει για
οποιονδήποτε λόγο ή απωλέσει την
ιδιότητα βάσει της οποίας ορίστηκε,
στην κενωθείσα θέση δύναται να
οριστεί

άλλο

τακτικό

ή

αναπληρωματικό μέλος, χωρίς να
απαιτείται εκ νέου η διατύπωση
γνώμης της αρμόδιας Επιτροπής της
Βουλής. Για το σκοπό εφαρμογής του
τελευταίου εδαφίου της παραγράφου
2, οι θητείες που έχουν διανυθεί θα
πρέπει να είναι πλήρεις.
Άρθρο 4
Λειτουργική ανεξαρτησία
1. Τα μέλη της Αρχής κατά την άσκηση
των καθηκόντων τους δεσμεύονται
μόνο από το νόμο και τη συνείδησή
τους.
Ο Πρόεδρος και τα τακτικά μέλη της
Αρχής

είναι

πλήρους

και

αποκλειστικής απασχόλησης, τελούν
δε για το λόγο αυτόν σε αναστολή
άσκησης οποιουδήποτε άμισθου ή

έμμισθου δημόσιου ή δικηγορικού
λειτουργήματος

ή

οποιασδήποτε

επαγγελματικής δραστηριότητας, με
εξαίρεση την άσκηση διδακτικών
καθηκόντων

μελών

Διδακτικού

Ερευνητικού Προσωπικού ανωτάτων
εκπαιδευτικών

ιδρυμάτων

στην

περίπτωση του Προέδρου.
Τα μέλη πλήρους και αποκλειστικής
απασχόλησης

που

οποιαδήποτε

κατέχουν

έμμισθη

θέση

στο

Δημόσιο, απαλλάσσονται, κατά τη
διάρκεια της θητείας τους, από την
υποχρέωση άσκησης των καθηκόντων
της θέσης τους.
Τα αναπληρωματικά μέλη της Αρχής
δεν

επιτρέπεται

οποιοδήποτε

να

έμμισθο

ασκούν
ή

άμισθο

δημόσιο λειτούργημα ή οποιαδήποτε
άλλη επαγγελματική δραστηριότητα
που δεν συμβιβάζεται με την ιδιότητα
και τα καθήκοντα μέλους της Αρχής.
Ιδίως δεν επιτρέπεται να παρέχουν
υπηρεσίες στο πλαίσιο της ελεύθερης
άσκησης

του

επαγγέλματος

ή

λειτουργήματός τους σε αναθέτουσες
αρχές ή σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα
τα

οποία

συμμετέχουν

σε

διαγωνισμούς ή συνάπτουν δημόσιες
συμβάσεις. Δεν συνιστά ασυμβίβαστο
για τα αναπληρωματικά μέλη της
Αρχής

η

άσκηση

διδακτικών

καθηκόντων μέλους Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. με
καθεστώς

πλήρους

απασχόλησης

και

ή

μερικής

η

άσκηση

καθηκόντων μέλους του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους.

Τα μέλη της Αρχής, τακτικά και
αναπληρωματικά, δεν επιτρέπεται, για
τρία (3) έτη μετά τη λήξη της θητείας
τους να παρέχουν υπηρεσία με
έμμισθη εντολή ή με οποιαδήποτε
έννομη σχέση, σε εταιρία ή επιχείρηση
επί των υποθέσεων εκείνων, τις οποίες
οι ίδιοι χειρίστηκαν ή επί των οποίων
είχαν

συμμετάσχει

στη

λήψη

απόφασης κατά τη διάρκεια της
θητείας τους.
2. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 5 και η
παρ. 8, όπως ισχύουν, του άρθρου 3
του

Ν.

3051/

2002

(Α΄

220)

εφαρμόζονται και στα μέλη της Αρχής,
με την επιφύλαξη των διατάξεων του
άρθρου 2 του ν. 3833/2010 και του
τρίτου άρθρου του ν. 3845/2010.
3.Ο

προϋπολογισμός

προσαρτάται

της

στο

Αρχής
Γενικό

Προϋπολογισμό του Κράτους. Τα
θέματα

οικονομικής

διαχείρισης

ρυθμίζονται με τον ειδικό κανονισμό
οικονομικής
καταρτίζεται

διαχείρισης
από

την

Αρχή

που
και

εγκρίνεται με προεδρικό διάταγμα
που

εκδίδεται

με

πρόταση

του

Υπουργού Οικονομικών.
Μέχρι την έκδοση του εν λόγω
προεδρικού

διατάγματος,

η

μισθοδοσία του προσωπικού και οι
λειτουργικές δαπάνες της Αρχής θα
βαρύνουν

τις

προϋπολογισμού
Ανάπτυξης,

πιστώσεις
του

του

Υπουργείου

Ανταγωνιστικότητας,

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Από την έκδοσή του και μέχρι το τέλος
του 2013 η Αρχή θα υποστηρίζεται από

τις

οικονομικές

και

διοικητικές

υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας
Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας,

Υποδομών,

Μεταφορών και Δικτύων.
Για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 η
Αρχή, για την κάλυψη των αναγκών
της, δύναται να επιχορηγηθεί από τον
προϋπολογισμό
Ανάπτυξης,

του

Υπουργείου

Ανταγωνιστικότητας,

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Η Αρχή για την ένταξή της στο
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
(Π.Δ.Ε.),

σε

ευρωπαϊκά

ή

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα,
όπως στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο
Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013, δύναται
να

χρηματοδοτείται

μέσω

της

συλλογικής απόφασης έργου (ΣΑΕ) του
Υπουργείου

Ανάπτυξης,

Ανταγωνιστικότητας,

Υποδομών,

Μεταφορών και Δικτύων.
Για την κάλυψη των λειτουργικών
αναγκών της Αρχής στις συμβάσεις
άνω των χιλίων (1.000) ευρώ πλην
ΦΠΑ ευρώ που υπάγονται στον
παρόντα νόμο, και ανεξαρτήτως πηγής
προέλευσης

χρηματοδότησης,

οι

οποίες συνάπτονται μετά την έναρξη
ισχύος του, επιβάλλεται κράτηση
ύψους 0,07%, η οποία υπολογίζεται
επί της αξίας κάθε πληρωμής προ
φόρων και κρατήσεων της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής ή
τροποποιητικής σύμβασης.
Τα εν λόγω ποσά καλύπτουν πλήρως
το κόστος λειτουργίας της Αρχής.

Το ποσό της κράτησης παρακρατείται
από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα
και για λογαριασμό της Αρχής και
κατατίθεται

σε

ειδικό

τραπεζικό

λογαριασμό, η διαχείριση του οποίου
γίνεται από την Αρχή σύμφωνα με όσα
ορίζονται

στον

οικονομικής

ειδικό

κανονισμό

διαχείρισης.

Με

απόφαση του Υπουργού Οικονομικών,
ύστερα από εισήγηση της Αρχής,
μπορούν

να

ρυθμίζονται

θέματα

σχετικά με το χρόνο, τον τρόπο και τη
διαδικασία κράτησης των ως άνω
χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την
εφαρμογή της κράτησης. Τα έσοδα
που προκύπτουν κατά τον ανωτέρω
τρόπο κατά το έτος 2011 μπορεί να
μεταφέρονται

και

να

αποτελούν

έσοδα της Αρχής το 2012 με κοινή
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
και

του

Υπουργού

Ανάπτυξης,

Ανταγωνιστικότητας,

Υποδομών,

Μεταφορών και Δικτύων.
Αν από την οικονομική διαχείριση της
Αρχής στο τέλος κάθε οικονομικού
έτους

προκύπτει

θετικό

Καθαρό

Αποτέλεσμα Χρήσης, ποσοστό του
οικονομικού αυτού αποτελέσματος
έως

ογδόντα

τοις

εκατό

(80%)

διατίθεται με κοινή απόφαση των
Υπουργών
Ανάπτυξης,

Οικονομικών

και

Ανταγωνιστικότητας,

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
ως

έσοδο

του

Κρατικού

Προϋπολογισμού. Η ανωτέρω διάταξη
ισχύει από το οικονομικό έτος 2015 και
εφεξής.

4.Με

προεδρικό

διάταγμα,

που

εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών
Οικονομικών,

Ανάπτυξης,

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και μετά
από γνώμη της Αρχής, καθορίζονται οι
υπηρεσίες της Αρχής, η διάρθρωση και
οι αρμοδιότητες τους, ρυθμίζεται κάθε
άλλο θέμα που αφορά την Οργάνωση
της Αρχής και μπορεί να συνιστώνται
νέες θέσεις προσωπικού.
5. Η Αρχή παρίσταται αυτοτελώς σε
κάθε είδους δίκες που έχουν ως
αντικείμενο εκτελεστές πράξεις ή
παραλείψεις της. Ένδικα βοηθήματα
κατά των εκτελεστών πράξεων της
Αρχής μπορούν να ασκούν και οι
Υπουργοί που αναφέρονται στο άρθρο
3 παράγραφος 1.

6. Ο Πρόεδρος, τα μέλη, καθώς και τα
αναπληρωματικά μέλη της Αρχής
υποβάλλουν

κατ΄

έτος

την

προβλεπόμενη από το Ν. 3213/2003
(Α΄309)

δήλωση

περιουσιακής

κατάστασης.
Άρθρο 5
Συνεδριάσεις της Αρχής και λήψη
αποφάσεων
1. Τα μέλη της Αρχής συνεδριάζουν
τουλάχιστον δύο (2) φορές το μήνα
τακτικώς

και

εκτάκτως

όποτε

χρειαστεί, μετά από πρόσκληση του
Προέδρου της, στην οποία ορίζεται ο

τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης.
Στην πρόσκληση περιλαμβάνονται τα
θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ο
Πρόεδρος της Αρχής υποχρεούται να
συγκαλέσει συνεδρίαση εκτάκτως, αν
το ζητήσουν τέσσερα (4) μέλη.
2. Η Αρχή συνεδριάζει έγκυρα εφόσον
παρίστανται τέσσερα (4) τουλάχιστον
μέλη της. Οι αποφάσεις λαμβάνονται
με

απόλυτη

πλειοψηφία

των

παρόντων μελών και, σε περίπτωση
ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του
Προέδρου ή του αναπληρωτή του. Στις
συνεδριάσεις μπορεί να καλείται μετά
από πρόσκληση του Προέδρου και να
παρίσταται χωρίς δικαίωμα ψήφου ο
Νομικός Σύμβουλος της Αρχής. Ο
Πρόεδρος

μπορεί

να

καλεί

να

παραστούν κατά τη συζήτηση ειδικών
θεμάτων και μέλη του προσωπικού της
Αρχής ή τρίτοι, εκπρόσωποι του
Δημοσίου

ή

αλλοδαπών

αρχών,

δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων και
επαγγελματικών οργανώσεων, καθώς
και

εμπειρογνώμονες.

γραμματέα

ασκεί

μέλος

Χρέη
του

διοικητικού προσωπικού της Αρχής
που

ορίζεται

με

απόφαση

του

Προέδρου της.
3. Κάθε άλλο ζήτημα που αφορά στη
λειτουργία της Αρχής ρυθμίζεται με
τον Κανονισμό του άρθρου 7 και,
συμπληρωματικά, με τις διατάξεις των
άρθρων 13 έως 15 του Κώδικα
Διοικητικής Διαδικασίας.
4. Η παρ. 9 του άρθρου 30 του Ν.
2324/1995 εφαρμόζεται αναλόγως για
τα μέλη της Αρχής τακτικά και

αναπληρωματικά καθώς και για το
προσωπικό της Αρχής.
5. Τα μέλη της Αρχής τακτικά και
αναπληρωματικά,

καθώς

και

το

προσωπικό της Αρχής δεν διώκονται
και δεν ενάγονται για γνώμη που
διατύπωσαν κατά την άσκηση των
καθηκόντων τους, εκτός αν ενήργησαν
με

δόλο

ή

βαρειά

παραβίασαν

το

αμέλεια

απόρρητο

ή
των

πληροφοριών και στοιχείων, που
περιήλθαν σε γνώση τους κατά την
άσκηση των καθηκόντων τους ή
παρέβησαν το καθήκον εχεμύθειας
του

άρθρου

Κατάστασης

26

του

Δημοσίων

Διοικητικών

Κώδικα
Πολιτικών

Υπαλλήλων

και

Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Ν. 3528/2007).
Άρθρο 6
Οργάνωση της Αρχής
1. Η Αρχή μεριμνά για την εκπλήρωση
του σκοπού της και, με την επιφύλαξη
των αρμοδιοτήτων του Προέδρου της,
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 8,
αποφασίζει για κάθε θέμα που
εμπίπτει στις αρμοδιότητές της, καθώς
και

για

θέματα

της

εσωτερικής

λειτουργίας της, ιδίως:
α)

διατυπώνει

γνώμη

για

τον

Κανονισμό του άρθρου 7,
β)

καταρτίζει

τον

κανονισμό

οικονομικής διαχείρισης του άρθρου 4
παράγραφος 3,
γ)

υποβάλλει πρόταση σύστασης

θέσεων

και

οργάνωσης

των

υπηρεσιών της, σύμφωνα με το άρθρο
4 παράγραφος 4,
δ) μεριμνά για την πρόσληψη του
πάσης φύσεως προσωπικού της και
του Νομικού Συμβούλου, σύμφωνα με
τα άρθρα 9 και 10 παράγραφος 1,
αντίστοιχα, και
ε) συνάπτει για τις ανάγκες της
δημόσιες

συμβάσεις

με

τρίτους,

σύμφωνα με την ισχύουσα ευρωπαϊκή
και εθνική νομοθεσία και με όσα
ορίζονται

στον

ειδικό

κανονισμό

οικονομικής διαχείρισης του άρθρου 4
παράγραφος 3.
2. Για την υποβοήθηση του έργου της,
η Αρχή δύναται, ιδίως:
α)

να

αναθέτει

προσχεδίων

την

κατάρτιση

διατάξεων,

προτύπων

τευχών και κατευθυντηρίων οδηγιών
για τη βελτίωση του νομικού πλαισίου
των

δημοσίων

συμβάσεων,

τη

συλλογή, επεξεργασία και δημοσίευση
πληροφοριών

και

στοιχείων

της

εθνικής βάσης δεδομένων δημοσίων
συμβάσεων, καθώς και κάθε επί
μέρους έργο το οποίο συμβάλλει στην
εκπλήρωση του σκοπού της, σε
δημόσιους

ή

ιδιωτικούς

φορείς,

φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ενώσεις
προσώπων με συναφή εξειδίκευση,
σύμφωνα με την ισχύουσα ευρωπαϊκή
και

εθνική

ορίζονται

νομοθεσία

στον

ειδικό

και

όσα

κανονισμό

οικονομικής διαχείρισης του άρθρου 4
παράγραφος 3,
β) να θέτει σε δημόσια διαβούλευση,
μέσω

του

διαδικτύου,

σχέδια,

προτάσεις και ερωτήματα σχετικά με
την ενοποίηση, αναμόρφωση και
συμπλήρωση του νομικού πλαισίου
των δημοσίων συμβάσεων,
γ) να επιδιώκει τη συνεργασία για την
ανταλλαγή

και

τη

διατύπωση

απόψεων σε ζητήματα δημοσίων
συμβάσεων

εκ

μέρους

των

αναθετουσών αρχών, οικονομικών
φορέων και εμπειρογνωμόνων.
Άρθρο 7
Κανονισμός της Αρχής
1. Με προεδρικό διάταγμα που
εκδίδεται μετά από πρόταση του
Υπουργού

Ανάπτυξης,

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και
μετά από γνώμη της Αρχής εγκρίνεται
ο Κανονισμός της.
2. Στον Κανονισμό ρυθμίζονται τα
ειδικότερα θέματα λειτουργίας της
Αρχής, εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες
που προβλέπονται στο άρθρο 2 του
παρόντος, ορίζονται τα όργανα, ο
τρόπος και η διαδικασία άσκησης κάθε
αρμοδιότητάς της,
στοιχεία

που

τα ειδικότερα
θα

αποτελούν

αντικείμενο συλλογής, επεξεργασίας
και δημοσίευσης στην Εθνική Βάση
Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων της
περίπτωσης ι΄ της παρ. 2 του άρθρου 2
του παρόντος νόμου, καθώς και οι
συναφείς υποχρεώσεις συνεργασίας
των αναθετουσών αρχών και των
εμπλεκόμενων

δημόσιων

και

ιδιωτικών φορέων. Με τον Κανονισμό

δύνανται,

επίσης,

να

ιδρύονται

αποκεντρωμένες υπηρεσίες της Αρχής.
Άρθρο 8
Αρμοδιότητες Προέδρου της Αρχής
1. Ο Πρόεδρος της Αρχής έχει την
ευθύνη λειτουργίας της σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις και ασκεί όλες
τις

προς

τούτο

αρμοδιότητες.

Ειδικότερα:
α) Εκπροσωπεί την Αρχή δικαστικώς
και

εξωδίκως,

ενώπιον

των

δικαστηρίων, κάθε άλλης δημόσιας
αρχής και τρίτων. Ο Πρόεδρος της
Αρχής μπορεί να αναθέσει κατά
περίπτωση την εκπροσώπησή της σε
άλλο

μέλος

της,

στον

Νομικό

Σύμβουλο της Αρχής ή σε μέλος του
ειδικού επιστημονικού προσωπικού
της.
β) Προΐσταται των υπηρεσιών που
υπάγονται απ’ ευθείας στον Πρόεδρο
της Αρχής, συντονίζει και κατευθύνει
τις υπηρεσίες που ανήκουν στη Γενική
Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων της
Αρχής.
γ) Ασκεί την πειθαρχική εξουσία επί
του προσωπικού της Αρχής.
δ) Ορίζει τα θέματα της ημερήσιας
διάταξής της. ε) Μεριμνά για την
εκτέλεση των αποφάσεών της.
2. Ο Πρόεδρος μπορεί με απόφασή
του να εξουσιοδοτεί άλλα μέλη ή
όργανα της Αρχής να υπογράφουν «με

εντολή Προέδρου» έγγραφα ή άλλες
πράξεις της αρμοδιότητάς του.
Άρθρο 9
Προσωπικό της Αρχής
1. Στην Αρχή συνιστώνται δεκαπέντε
(15) θέσεις ειδικού επιστημονικού
προσωπικού του άρθρου 2 του π.δ.
50/ 2001 (Α΄ 39), με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
από τις οποίες οκτώ (8) είναι θέσεις
νομικών,

τρεις

(3)

θέσεις

διπλωματούχων μηχανικών, μία (1)
χημικού, δύο (2) θέσεις επιστημόνων
πληροφορικής και μία (1) θέση
οικονομολόγου. Στις θέσεις νομικών
μπορούν να προσλαμβάνονται και
δικηγόροι. Η άσκηση καθηκόντων
ειδικού επιστήμονα της Αρχής είναι
ασυμβίβαστη

και

συνεπάγεται

αναστολή της άσκησης του οικείου
ελευθέριου
λειτουργήματος.

επαγγέλματος

ή

Παράβαση

της

υποχρέωσης αυτής συνιστά σπουδαίο
λόγο καταγγελίας της σχέσης εργασίας
τους εκ μέρους της Αρχής.
2. Στις θέσεις της προηγούμενης
παραγράφου

προσλαμβάνονται

επιστήμονες με τριετή, τουλάχιστον,
εμπειρία στον τομέα των δημοσίων
συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις
του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), όπως
ισχύουν, ύστερα από προκήρυξη της
Αρχής, στην οποία εξειδικεύονται τα
εκάστοτε απαιτούμενα τυπικά και
ουσιαστικά προσόντα σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ.
50/2001.

Για την κάλυψη των άμεσων αναγκών
της

Αρχής

σε

εξειδικευμένο

προσωπικό, η πλήρωση των θέσεων
μπορεί, κατά προτεραιότητα, να γίνει
με τριετή απόσπαση, η οποία μπορεί
να ανανεώνεται μία μόνο φορά,
προσωπικού που κατέχει τα ίδια
τυπικά και ουσιαστικά προσόντα από
τη

Μονάδα

Διαχείρισης

του

Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης Α.Ε.
(ΜΟΔ Α.Ε.) (ν. 2372/1996, Α΄ 29).
3. Για τη διοικητική υποστήριξη της
Αρχής συνιστώνται επτά (7) θέσεις
μόνιμου προσωπικού του κλάδου ΠΕ
Διοικητικού

–

Οικονομικού,

στις

οποίες προσλαμβάνεται προσωπικό
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
2190/1994 (Α΄ 28), όπως ισχύουν,
ύστερα από προκήρυξη της Αρχής,
στην

οποία

εξειδικεύονται

τα

εκάστοτε απαιτούμενα τυπικά και
ουσιαστικά προσόντα.
Στο

εν

λόγω

καταβάλλονται

οι

προβλέπονται

από

προσωπικό
αποδοχές
τις

που

κείμενες

διατάξεις.
Το

μετατασσόμενο

προσωπικό

διατηρεί την ίδια σχέση εργασίας,
εντάσσεται
θέσεις

σε

και

αντίστοιχες

κενές

εξακολουθεί

να

ασφαλίζεται στους ίδιους φορείς
κύριας και επικουρικής ασφάλισης.
4. Για τη γραμματειακή υποστήριξη
του Προέδρου και του Αντιπροέδρου
της Αρχής συνιστώνται δύο (2) θέσεις
γραμματέων, οι οποίες καλύπτονται
με τριετή απόσπαση προσωπικού, η

οποία μπορεί να ανανεώνεται μία
μόνο φορά, από τους φορείς του
ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως
αυτός ορίζεται στο άρθρο 14 παρ. 1
του ν. 2190/1994, όπως ισχύει.
Η

εν

λόγω

απόσπαση

πραγματοποιείται κατά παρέκκλιση
κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής
διάταξης, με απόφαση του Υπουργού
Οικονομίας και Ανάπτυξης, ύστερα
από

πρόταση

του

Προέδρου

ή

Αντιπροέδρου αντίστοιχα.

Το εν λόγω προσωπικό επανέρχεται
αυτοδικαίως στη θέση του ταυτόχρονα
με την αποχώρηση, για οποιονδήποτε
λόγο, του οικείου οργάνου της Αρχής,
χωρίς άλλη διαδικασία. Ομοίως, το εν
λόγω

προσωπικό

οποτεδήποτε

στη

επανέρχεται
θέση

του

με

απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
ύστερα από πρόταση του Προέδρου ή
του Αντιπροέδρου κατά περίπτωση.
5. Οι παράγραφοι 2, 3, 5 και 6 του
άρθρου 4 του ν. 3051/ 2002, όπως
ισχύει,

εφαρμόζονται

και

στο

προσωπικό

που

προσωπικό της Αρχής.
Το

αποσπώμενο

καταλαμβάνει

θέσεις

επιστημονικού

και

ειδικού
διοικητικού

προσωπικού λαμάνει τις αποδοχές του
βαθμού και του μισθολογικού του
κλιμακίου σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση, οι
συνολικές αποδοχές του δεν μπορεί να
είναι μικρότερες από αυτές του φορέα

προέλευσης και η μισθοδοσία βαρύνει
τον προϋπολογισμό της Αρχής, η δε
πληρωμή αυτής διενεργείται από την
Αρχή.
Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του
μετατασσόμενου προσωπικού που
έχει

διανυθεί

προέλευσης

στους

και

ο

αναγνωρίστηκε

φορείς

χρόνος
ως

που

χρόνος

προϋπηρεσίας λογίζεται ως χρόνος
πραγματικής υπηρεσίας στην Αρχή για
τα

θέματα

βαθμολογικής

και

μισθολογικής εξέλιξης και για κάθε
άλλη συνέπεια.
6. α) Συνιστάται στην Αρχή θέση
Γενικού Διευθυντή, ο οποίος ασκεί τις
ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) Προΐσταται των υπηρεσιών της
Γενικής

Διεύθυνσης

Δημοσίων

Συμβάσεων και μεριμνά για την
εκτέλεση

των

απαιτούμενων

ενεργειών, σύμφωνα με τις αποφάσεις
της Αρχής και τις οδηγίες του
Προέδρου της,
ββ) είναι διοικητικός προϊστάμενος
του προσωπικού και
γγ)

ασκεί

τις

αρμοδιότητες

του

Προέδρου, που του ανατίθενται με
απόφαση του τελευταίου. Έως το
διορισμό του Γενικού Διευθυντή ή αν
αυτός ελλείπει, οι αρμοδιότητες που
προβλέπονται στις υποπεριπτώσεις
αα) και ββ) ασκούνται από τον
Πρόεδρο της Αρχής.
δδ) έχει τις αρμοδιότητες του Γενικού
Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών,

όπως προβλέπονται στην εκάστοτε
ισχύουσα νομοθεσία περί δημόσιου
λογιστικού.
β) Ο Γενικός Διευθυντής θα πρέπει να
διαθέτει τριετή εμπειρία σε θέματα
οικονομικής

διαχείρισης

ή

διαχειριστικού ελέγχου και διοικητική
εμπειρία στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό
τομέα, ενώ συνεκτιμάται η εμπειρία
σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με
το αντικείμενο της Αρχής.Με την
προκήρυξη για την πλήρωση της
θέσης, η οποία εκδίδεται από την Αρχή
και δημοσιεύεται σε δύο τουλάχιστον
ημερήσιες εφημερίδες, μπορεί να
καθορίζονται πρόσθετα τυπικά και
ουσιαστικά προσόντα.
γ) Ο Γενικός Διευθυντής είναι πλήρους
και αποκλειστικής απασχόλησης και
διορίζεται για τριετή θητεία, η οποία
μπορεί να ανανεωθεί μία φορά με
απόφαση της Αρχής. Η θητεία του
Γενικού

Διευθυντή

μπορεί

να

διακόπτεται πριν από τη λήξη της για
λόγους που ανάγονται σε αδυναμία ή
σε

πλημμελή

εκπλήρωση

των

καθηκόντων του, με πράξη του
Προέδρου, που εκδίδεται ύστερα από
ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της
Αρχής.
δ) Υποψήφιοι για τη θέση του Γενικού
Διευθυντή

μπορεί

να

είναι

και

δημόσιοι υπάλληλοι ή λειτουργοί ή
εργαζόμενοι σε φορείς του δημόσιου
τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην
παράγραφο 1 του άρθρου 1Β του Ν.
2362/1995

(Α΄

247).

Ο

Γενικός

Διευθυντής επιλέγεται από την Αρχή

και διορίζεται με απόφαση του
Προέδρου,

κατά παρέκκλιση των

διατάξεων της Π.Υ.Σ. 33/2006, όπως
ισχύει κάθε φορά. Για την επιλογή
εισηγείται

στην

Αρχή

τριμελής

επιτροπή, η οποία συγκροτείται με
απόφασή της και αποτελείται από τον
Πρόεδρο της Αρχής, ένα μέλος της και
ένα μέλος του Α.Σ.Ε.Π.
ε) Αν ο Γενικός Διευθυντής προέρχεται
από φορέα του δημόσιου τομέα, μετά
από τη λήξη και τη μη ανανέωση της
θητείας του, με κοινή απόφαση των
Υπουργών

Διοικητικής

Μεταρρύθμισης

και

Διακυβέρνησης,

Ηλεκτρονικής
Οικονομικών,

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας και του κατά περίπτωση
αρμόδιου

Υπουργού,

επιστρέφει,

ύστερα από την υποβολή σχετικής
αίτησης, στον φορέα προέλευσης και
καταλαμβάνει κενή οργανική θέση
αντίστοιχη με τη θέση που κατείχε
στον ίδιο φορέα ή, αν δεν υπάρχει
τέτοια

θέση,

καταλαμβάνει

προσωποπαγή θέση με την ίδια σχέση
εργασίας, της ίδιας κατηγορίας και του
ίδιου κλάδου ή ειδικότητας, που
συνιστάται με την ίδια απόφαση. Η
υπηρεσία του στη θέση του Γενικού
Διευθυντή

της

Αρχής

αποτελεί

πραγματική δημόσια υπηρεσία για
όλες τις συνέπειες και λαμβάνεται
υπόψη

για

την

περαιτέρω

βαθμολογική και μισθολογική του
εξέλιξη ως προϋπηρεσία σε θέση
προϊσταμένου γενικής διεύθυνσης.
στ)

Οι

αποδοχές

του

Γενικού

Διευθυντή καθορίζονται με κοινή

απόφαση των Υπουργών Οικονομικών
και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας.
7. Οι αποδοχές των υπαλλήλων που
αποσπώνται από την Αρχή σε άλλο
φορέα

καταβάλλονται

από

την

υπηρεσία στην οποία τοποθετούνται,
κατ’

εξαίρεση

ισχύουσας

κάθε

γενικής

εκάστοτε
ή

ειδικής

διατάξεως.
8. Για την υποβοήθηση του Προέδρου
της

Αρχής

στην

άσκηση

των

καθηκόντων του συνιστώνται, πέραν
των αναφερομένων στον Οργανισμό
της Αρχής οργανικών θέσεων, τρεις
οργανικές

θέσεις

με

σύμβαση

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, για τις οποίες εφαρμόζεται
αναλογικά η παρ. 6 του άρθρου 5 του
ν. 3297/2004 (Α΄ 259) και, ως προς τις
αποδοχές, το Κεφάλαιο Β΄ του ν.
4354/2015 (Α΄ 176). Σε περίπτωση
αποσπάσεως για την πλήρωση των
θέσεων του προηγούμενου εδαφίου,
εφαρμόζεται η διάταξη του τετάρτου
εδαφίου της παραγράφου 2 του
παρόντος άρθρου.
Άρθρο 10
Νομικός Σύμβουλος
1. Συνίσταται μία (1) θέση Νομικού
Συμβούλου,

στην

οποία

προσλαμβάνεται με πάγια αντιμισθία
δικηγόρος παρ΄ Αρείω Πάγω, ο οποίος
διαθέτει

δεκαετή

εμπειρία

και

τουλάχιστον,

εξειδίκευση

στο

αντικείμενο του δικαίου των δημοσίων
συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις

του άρθρου 11 παρ. 1 εδάφιο δεύτερο
του Ν. 1649/1986 (Α΄ 149), κατόπιν
πρόσκλησης

εκδήλωσης

ενδιαφέροντος,

στην

προσδιορίζονται

τα

οποία

θα

επιπρόσθετα

προσόντα και ο τρόπος απόδειξής του
για την κατάληψη της συγκεκριμένης
θέσης. Οι παράγραφοι 7 και 8 του
άρθρου

3

του

Ν.

3051/2002

εφαρμόζονται και για το Νομικό
Σύμβουλο

της

Αρχής,

με

την

επιφύλαξη του άρθρου 2 του Ν.
3833/2010 και του τρίτου άρθρου του
Ν. 3845/2010.
2. Ο Νομικός Σύμβουλος της Αρχής
έχει

ιδίως

τις

ακόλουθες

αρμοδιότητες:
α) τη δικαστική εκπροσώπηση της
Αρχής και β) τη νομική υποστήριξη των
ενεργειών και αποφάσεων της Αρχής
με

νομικές

συμβουλές

και

γνωμοδοτήσεις.
3.

Ο

Νομικός

Σύμβουλος

δεν

επιτρέπεται, για όσον χρόνο παρέχει
νομικές υπηρεσίες στην Αρχή, να
παρέχει αντίστοιχες υπηρεσίες με
οποιαδήποτε έννομη σχέση σε φυσικά
ή νομικά πρόσωπα, σε θέματα δικαίου
των δημοσίων συμβάσεων. Παράβαση
της υποχρέωσης αυτής συνιστά λόγο
καταγγελίας της έμμισθης εντολής του
εκ μέρους της Αρχής.
4. Η Αρχή δύναται, με απόφασή της, να
προσφύγει στις υπηρεσίες εξωτερικού
δικηγόρου, μετά από εισήγηση του
Νομικού Συμβούλου. Με απόφαση της
Αρχής ορίζονται οι αμοιβές που

καταβάλλονται

σε

περίπτωση

προσφυγής σε υπηρεσίες εξωτερικού
δικηγόρου.
5. Τον Νομικό Σύμβουλο επικουρεί
κατά την άσκηση των καθηκόντων του
ένας

(1)

δικηγόρος

που

προσλαμβάνεται με έμμισθη εντολή
ως βοηθός νομικός σύμβουλος. Τα
ειδικότερα

προσόντα,

όπως

η

απαιτούμενη εμπειρία, ειδίκευση και
βαθμός δικαστηρίου διορισμού, του
βοηθού

νομικού

συμβούλου

καθορίζονται με τη σχετική πρόσκληση
ενδιαφέροντος,
ανάγκες

της

σύμφωνα
Αρχής

και

με

τις

κατόπιν

εισηγήσεως του Νομικού Συμβούλου.
Οι αποδοχές του εν λόγω νομικού
σύμβουλου ρυθμίζονται απευθείας
από τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 10
του άρθρου 9 του Ν. 4354/2015. Κατά
τα

λοιπά

εφαρμόζονται

τα

αναφερόμενα στις παραγράφους 1 και
3. Κατόπιν εισήγησης της Αρχής με
κοινή

απόφαση

Οικονομίας

και

των

Υπουργών

Ανάπτυξης

και

Οικονομικών μπορεί να συνιστώνται
και άλλες οργανικές θέσεις βοηθών
νομικών συμβούλων.

-

Η. Έκθεση εφαρμογής της ρύθμισης
31.

Συναρμοδιότητα Υπουργείων / υπηρεσιών / φορέων
Σχετική διάταξη
Συναρμόδια Υπουργεία –
αξιολογούμενης
Συναρμόδιες υπηρεσίες / φορείς
ρύθμισης
Παρ. 4 του άρθρου Υπουργός Δικαιοσύνης
3
(παρ. 4
άρθρο 348
4412/2016)
Διαδικασία
επιλογής
Προέδρου
Συμβούλων

ν.

Αντικείμενο
συναρμοδιότητας
Δημοσίευση πρόσκλησης.
Διαβίβαση υποψηφιοτήτων
στην Επιτροπή Θεσμών και
Διαφάνειας της Βουλής –
πρόταση καταλληλότητας.
Διορισμός

Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Πρόταση
καταλληλότητας
Συμβούλων παρ. 2 άρθρου 2
ν. 4013/2011

Υπουργικό Συμβούλιο

και

Παρ. 5 Άρθρο 3

ΑΣΕΠ

Επιλογή
Προέδρου
Συμβούλων
Επιλογή Μελών

(άρθρο 348 παρ. 5
ν. 4412/2016)

Υπουργός Δικαιοσύνης

Διορισμός Μελών

και

Διαδικασία
επιλογής Μελών
Παρ. 7 του άρθρου Υπουργικό Συμβούλιο
3

Ανανέωση θητείας Προέδρου
– Συμβούλων

(παρ.
7
του Υπουργός Δικαιοσύνης
άρθρου 348
ν. 4412/2016)
Ανανέωση θητείας
Παρ. 6 του άρθρου Υπουργός Δικαιοσύνης
4
(παρ.
6
του
άρθρου 349
ν. 4412/2016)

Ανανέωση θητείας Μελών

Διαπίστωση
αυτοδίκαιης
έκπτωσης
Προέδρου,
Συμβούλου ή Μέλους

Παρ. 7 του άρθρου Υπουργός Δικαιοσύνης
4
(παρ.
7
του
άρθρου 349
ν. 4412/2016)

Επιβολή
προστίμου
για
παράβαση υποχρεώσεων

Παρ. 2 του άρθρου Υπουργοί
5
Δικαιοσύνης
(παρ.
2
του
άρθρου 350
ν. 4412/2016)

Οικονομικών

και Πρόταση
έκδοσης
π.δ.
«Κανονισμός
Οικονομικής
Διαχείρισης»

Εδάφιο δ’ και στ’ Υπουργοί
της παρ. 3 του Δικαιοσύνης
άρθρου 5
(παρ.
3
του
άρθρου 350
ν. 4412/2016)

Οικονομικών

και Πρόταση έκδοσης π.δ.
Αναπροσαρμογής
ύψους
κράτησης υπέρ Αρχής.
ΚΥΑ
ρύθμισης
θεμάτων
κράτησης υπέρ Αρχής.

Παρ. 4 του άρθρου Υπουργοί
5
Δικαιοσύνης
(άρθρο 350 παρ. 3
ν. 4412/2016)

Οικονομικών

και Διάθεση
πλεονάσματος
(ποσοστού) κράτησης υπέρ
Αρχής στον Κρατικό Π/Υ

Παρ. 1 του άρθρου Υπουργικό Συμβούλιο
6
(παρ.
1
του
άρθρου 351
ν. 4412/2016)
Υπουργός Δικαιοσύνης

Κίνηση
πειθαρχικής
διαδικασίας κατά Προέδρου /
Συμβούλων

Παρ. 3 του άρθρου Υπουργός Δικαιοσύνης
6
(παρ.
3
του
άρθρου 351
ν. 4412/2016)

Συγκρότηση
Συμβουλίου

Παρ. 4 του άρθρου Υπουργός Δικαιοσύνης
6
(παρ.
4
του
άρθρου 351
ν. 4412/2016)

Διαπίστωση
αυτοδίκαιης
έκπτωσης για πειθαρχικούς
λόγους

Παρ. 1 του άρθρου Υπουργός Δικαιοσύνης
10
(παρ.
1
του
άρθρου 355
ν. 4412/2016)

Πρόταση έκδοσης π.δ. για τον
Κανονισμό Λειτουργίας της
Αρχής

Κίνηση
πειθαρχικής
διαδικασίας κατά Μελών
Πειθαρχικού

Παρ. 5 του άρθρου Υπουργοί
12
Δικαιοσύνης
(Παρ. 5 άρθρου
357
ν. 4412/2016)

Εσωτερικών

Παρ. 2 του άρθρου Υπουργός Δικαιοσύνης
15
Παρ. 5 του άρθρου Υπουργοί
15
Δικαιοσύνης

Οικονομικών

Παρ. 6 του άρθρου Υπουργοί
15
Δικαιοσύνης

Εσωτερικών

32.

και Πρόταση έκδοσης π.δ. για τον
Οργανισμό της Αρχής

Πρόταση
έκδοσης
π.δ.
τροποποίησης της παρ. 2 του
άρθρου 2 του ν. 4013/2011
και Πρόταση
έκδοσης
π.δ.
τροποποίησης Κανονισμού
Οικονομικής Διαχείρισης
και Πρόταση
έκδοσης
π.δ.
τροποποίησης Κανονισμού
Λειτουργίας και Οργανισμού

Έκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων
Εξουσιοδοτική
διάταξη

Είδος
πράξης

Παρ.
4
του
άρθρου 3
(παρ. 4 άρθρο
348
ν.
4412/2016)
Παρ.
5
του
άρθρου 3

Πράξη
Υπουργικού
Συμβουλίου
(ΠΥΣ)
ΥΑ
ΥΑ

Παρ.
6
του
άρθρου 3
(παρ. 6 άρθρο
348
ν.
4412/2016)

Αρμόδιο ή
επισπεύδον
Υπουργείο ή
υπηρεσία
Υπουργικό
Συμβούλιο

Υπουργός
Δικαιοσύνης
Υπουργός
Δικαιοσύνης

Υπουργός
Δικαιοσύνης

Χρονοδιάγραμμα
(ενδεικτική ή
αποκλειστική
προθεσμία)

Αντικείμενο
Διορισμού
Προέδρου και
Συμβούλων
Αρχής
Διορισμός
μελών Αρχής
Έναρξη
διαδικασίας
διορισμού
Προέδρου
Συμβούλων

3 μήνες πριν τη
λήξη
θητείας
υπηρετούντων
/

Έναρξη
διαδικασίας
διορισμού
Μελών
Επιβολή
προστίμου

Παρ.
7
του ΥΑ
άρθρου 4
(παρ. 7 του
άρθρου 349 ν.
4412/2016)

Υπουργός
Δικαιοσύνης

Παρ.
2
του ΠΔ
άρθρου 5
(παρ. 2 του
άρθρου 350 ν.
4412/2016)

Προτείνοντες – Έκδοση
Υπουργική
Κανονισμού
προσυπογραφή: Οικονομικής
Διαχείρισης της
Αρχής

12 μήνες πριν τη
λήξη
θητείας
υπηρετούντων

Εδάφιο δ’ της
παρ.
3
του
άρθρου 5
(παρ. 3 του
άρθρου 350 ν.
4412/2016)

Εδάφιο στ’ της
παρ.
3
του
άρθρου 5

Υπουργοί
Δικαιοσύνης και
Οικονομικών
ΠΔ
Προτείνοντες – Αναπροσαρμογή
(εκδίδεται
Υπουργική
ύψους κράτησης
μετά
από προσυπογραφή:
πρόταση
των
Υπουργοί
Υπουργών
Δικαιοσύνης και
Δικαιοσύνης Οικονομικών
και
Οικονομικώ
ν)
ΚΥΑ
Υπουργοί
Δικαιοσύνης και Ρύθμιση
Οικονομικών
θεμάτων
κράτησης υπέρ
Αρχής

(παρ. 3 του
άρθρου 350 ν.
4412/2016)
Παρ.
4
του ΚΥΑ
άρθρου 5
(παρ. 4 του
άρθρου 350 ν.
4412/2016)

Υπουργοί
Διάθεση
Δικαιοσύνης και οικονομικού
Οικονομικών
αποτελέσματος
σε περίπτωση
θετικού
καθαρού
αποτελέσματος
χρήσης

Παρ.
3
του ΥΑ
άρθρου 6
(παρ. 3 του
άρθρου 351 ν.
4412/2016)

Υπουργός
Δικαιοσύνης

Συγκρότηση
Πειθαρχικού
Συμβουλίου

Παρ.
1
άρθρου 10

Προτείνων
Υπουργός

Έγκριση
Κανονισμού
Λειτουργίας
Αρχής

του ΠΔ

(παρ. 1 του
άρθρου 355 ν.
4412/2016)

Υπουργός
Δικαιοσύνης

Παρ.
5
άρθρου 10

Προτείνοντες – Έκδοση
Υπουργική
Οργανισμού της
προσυπογραφή: Αρχής

του ΠΔ

(παρ. 5 του
άρθρου 355 ν.
4412/2016)
Παρ.
6
άρθρου 16

του

Υπουργοί
Δικαιοσύνης και
Εσωτερικών

ΥΑ

Υπουργός
Δικαιοσύνης

Ολοκλήρωση
διορισμού
Μελών

4
μήνες
ισχύος
2
μήνες
ισχύος

από

Παρ.
7
άρθρου 16

του ΥΑ

Υπουργός
Δικαιοσύνης

Συγκρότηση
Πειθαρχικού
Συμβουλίου

από

Παρ.
8
άρθρου 16

του Απόφαση
ΝΣΚ

ΝΣΚ

Τοποθέτηση
Προϊσταμένου
Γραφείου ΝΣΚ

3
μήνες
ισχύος

από

Άρθρο 17

ΠΥΣ

Υπουργικό
Συμβούλιο

Ολοκλήρωση
διορισμού
Προέδρου
Συμβούλων

2
μήνες
ισχύος

από

/

Ανάγκη σύστασης νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας
33.

Ποιες διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης προβλέπουν τη σύσταση νέου νομικού
προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας;
To άρθρο 13 του σχεδίου νόμου που αναφέρεται στο άρθρο 358 του ν. 4412/2016,
προβλέπει τη σύσταση Γραφείου Νομικού Συμβούλου του Ν.Σ.Κ. στην Αρχή. Ωστόσο δεν
πρόκειται για «νέο νομικό πρόσωπο, ανώνυμη εταιρεία ή δημόσια υπηρεσία».

34.

Γιατί προτείνεται η σύσταση αυτού του νέου οργάνου και δεν επαρκούν οι υφιστάμενες
διοικητικές δομές για να επιτευχθεί ο στόχος της αξιολογούμενης ρύθμισης;
Η εκπροσώπηση και νομική υποστήριξη της Αρχής από λειτουργούς του Ν.Σ.Κ. αναμένεται
να ενισχύσει τη διαφάνεια και να βελτιώσει τη λειτουργία και την δικαστική εκπροσώπηση
της Αρχής.

35.

Χρόνος έναρξης λειτουργίας του νέου οργάνου

Έχει γίνει η σχετική οικονομοτεχνική μελέτη αναφορικά με τη σύσταση του νέου οργάνου;
ΝΑΙ 
ΟΧΙ X
36.
Εάν ΝΑΙ, να επισυναφθεί ηλεκτρονικά.

Στοιχεία νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας
37.

Επωνυμία ή ονομασία και νομική μορφή

38.

Χώρος λειτουργίας του νέου οργάνου

39.

Διασφάλιση επαρκούς υλικοτεχνικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού

40.

Τρόπος στελέχωσης του νέου οργάνου

