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Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2020 

Αριθ.Πρωτ. 1854 

 

Προς  

Τον Υπουργό Δικαιοσύνης, κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα 

 

Κοινοποίηση : 

-Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κωνσταντίνο Καραμανλή 

-Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνη Γεωργιάδη  

-Αναπληρωτή  Υπουργό Ανάπτυξης Επενδύσεων, κ. Νικόλαο Παπαθανάση   

- Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, κ. Χρήστο -Γεώργιο Σκέρτσο 

 

 

Θέμα :   Νομοθετική ρύθμιση για τη δυσλειτουργία της Αρχής Εξέτασης  
 Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 
 

 Κύριε  Υπουργέ,  

          Η ΠΕΔΜΕΔΕ, σε προηγούμενη επιστολή της,  σας είχε αναλύσει την 

προβληματική λειτουργία της ΑΕΠΠ, σε σχέση με τις αποφάσεις της στον τομέα των 

Δημοσίων έργων. 

Σας είχε προτείνει ως λύση του προβλήματος αυτού, για την 

αποτελεσματικότερη λειτουργία της ΑΕΠΠ,  να συμπεριληφθούν  στην σύνθεση των 

κλιμακίων της έμπειρoι  Μηχανικοί, με στόχο την έκδοση ορθότερων και 

ποιοτικότερων  αποφάσεων, για   την συντομότερη  ολοκλήρωση των διαγωνιστικών 

διαδικασιών ανάθεσης των Δημοσίων Συμβάσεων. Ως παράδειγμα επιτυχούς 

λειτουργίας σας παραπέμψαμε στην σύνθεση και   λειτουργία    του Τμήματος 

Κατασκευών του Συμβουλίου Δημόσιων Έργων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, 

(αρ. 76 παρ. 2 Ν4412/2016), παρόλο που δεν επιτελεί προφανώς  όμοιο ρόλο με την 

ΑΕΠΠ. 

Δυστυχώς, διαπιστώσαμε, από το σχέδιο νόμου που έχετε καταθέσει προς 

ψήφιση στην Βουλή, με τίτλο ««Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών 

υποθέσεων του ν. 3869/2010 σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 6 § 1 ΕΣΔΑ ως προς 

την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και 

άλλες διατάξεις»» ότι παρόλο που περιέχει διατάξεις για την λειτουργία της ΑΕΠΠ, 

δεν υιοθετήσατε την πρότασή μας. 

Σας καλούμε και πάλι κύριε Υπουργέ, να προχωρήσετε στην αναθεώρηση και 

ανασύσταση της ΑΕΠΠ, ώστε να καταστεί ένας σύγχρονος πυλώνας για την ανάθεση 
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Δημοσίων συμβάσεων, ξεπερνώντας γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και εξυπηρετώντας 

το σκοπό της σύστασής της. 

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

          Ο Πρόεδρος                 Ο Γεν. Γραμματέας 

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ                                                ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ 
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