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Προς: ΣΑΤΕ

Σε απάντηση επιστολής σας που είδε το φως της δημοσιότητας και μεταξύ άλλων

ανέφερε ότι η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. δήθεν ολιγωρεί ως προς την εξέταση καταγγελιών του ΣΑΤΕ

που αφορούν “μη σύννομες διαδικασίες κατά τις διαγωνιστικές διαδικασίες”, θα ήθελα

να σας διαβεβαιώσω ότι η Αρχή μας λαμβάνει πάντα σοβαρά υπόψη και αξιολογεί όλες

τις καταγγελίες, πολλώ μάλλον όταν μας περιέρχονται από Συνδέσμους, όπως ο ΣΑΤΕ.

Παρά ταύτα, επιτρέψτε μoυ να επισημάνουμε τα ακόλουθα:

H Αρχή, μεταξύ άλλων, έχει την αρμοδιότητα άσκησης δειγματοληπτικών ελέγχων

(ν.4013/2011,  άρθρο  2  παρ.  2  περ.  ζ),  αναζητώντας  με  δική  της  πρωτοβουλία  ή/και

κατόπιν  καταγγελίας  πληροφορίες  και  στοιχεία  σχετικά  με  τις  εν  εξελίξει  διαδικασίες

προκήρυξης, ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων από τις αναθέτουσες αρχές

και  τους  εμπλεκόμενους  δημόσιους  και  ιδιωτικούς  φορείς. Η  Αρχή,  εφαρμόζοντας

μεθόδους αποτίμησης κινδύνων, εξετάζει ιδίως διαδικασίες προκήρυξης, ανάθεσης και

εκτέλεσης  δημοσίων  συμβάσεων,  οι  οποίες  εμπίπτουν  στο  πεδίο  εφαρμογής  της

ευρωπαϊκής  νομοθεσίας  ή  συγχρηματοδοτούνται  από  ευρωπαϊκά  προγράμματα.

Αξιολογεί και εξετάζει επίσης όλες τις διαδικασίες προκήρυξης, ανάθεσης και εκτέλεσης

δημοσίων  συμβάσεων  που  αποτελούν  αντικείμενο  διερεύνησης  εκ  μέρους  της

Ευρωπαϊκής Ένωσης για φερόμενες παραβάσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. 

Στο πλαίσιο αυτό η Αρχή  εφαρμόζει εσωτερικό κανονισμό ελέγχων (με βάση τα

διεθνή ελεγκτικά πρότυπα μεταξύ  άλλων και  INTOSAI) και κριτήρια  αξιολόγησης των

προς  έλεγχο  υποθέσεων  που  έχουν  ως  σκοπό  τη  διασφάλιση  της  αμεροληψίας,  της



διαφάνειας  και  της  αντικειμενικότητας  κατά  την  αξιολόγηση  των  πληροφοριών  και

στοιχείων σχετικά με τις  εν εξελίξει  διαδικασίες  προκήρυξης,  ανάθεσης και  εκτέλεσης

δημοσίων συμβάσεων για φερόμενες παραβιάσεις του ενωσιακού και εθνικού δικαίου

των δημοσίων συμβάσεων.

Βάσει αυτών των κριτηρίων καθορίζεται  η στρατηγική  και ο προγραμματισμός

των  εργασιών  με  στόχο  την  αξιοπιστία  και  αποτελεσματικότητα  της  άσκησης  των

ελεγκτικών αρμοδιοτήτων της. 

Κατά  συνέπεια,  η  ελεγκτική  δράση  της  Αρχής  στηρίζεται  στη  βάση

προκαθορισμένων  προτεραιοτήτων,  με  απώτερο  σκοπό  αφενός  την  ταχύτερη  και

αποτελεσματικότερη  αντιμετώπιση  σημαντικών  παραβάσεων  του  ενωσιακού  και

εσωτερικού δικαίου των δημοσίων συμβάσεων που ενδεχομένως να παρουσιάσουν και

στοιχεία συστημικότητας, αφετέρου  την αποτελεσματική λειτουργία των αναθετουσών

αρχών,  των  κεντρικών  αναθετουσών  αρχών  και  της  κεντρικής  διοίκησης  στο  τομέα

παραγωγής δημοσίων συμβάσεων τηρουμένων των ευρωπαϊκών και εθνικών κανόνων,

ήτοι από τον χρόνο προγραμματισμού των συμβάσεων μέχρι την ολοκλήρωση αυτών.

Τέλος επισημαίνεται ότι βασικό στοιχείο επιτυχίας ενός ελέγχου, σύμφωνα με τα

διεθνή ελεγκτικά πρότυπα αλλά και οικείες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας, είναι η

εξασφάλιση   του  απορρήτου της  ελεγκτικής  διαδικασίας  και  η  ασφαλής  φύλαξη  των

αποδεικτικών στοιχείων. 

Ο Πρόεδρος

    Γεώργιος Καταπόδης
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