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ΘΕΜΑ: Μερική αναστολή της λειτουργίας της ΕΑΑΔΗΣΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ
19 ΕΣ /2020
Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων,
Έχοντας υπόψη:
1) Το ν. 4013/2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν.
3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 204), όπως ισχύει,
2)

Τον Οργανισμό και Κανονισμό Λειτουργίας ΕΑΑΔΗΣΥ όπως θεσπίστηκε με το άρθρο 53 του ν.
4605/2019 (Α΄52) και το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 13 του π.δ. 123/2012 (Α΄216),
όπως ισχύουν,

3) Την από 25-2-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης
κορωνοϊού (Α΄42),
4) Την από 11-3-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄55)
και ιδίως την παρ. 6 του άρθρου 5 της ίδιας ΠΝΠ,
5) Την από 14-3-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» ( Α΄64),
6) Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/108/οικ. 7874/12-3-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών
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7) Την υπ' αριθμ. 87288/24.8.2016 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού με θέμα «Διορισμός Προέδρου στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Συμβάσεων» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 454/26.8.2016),
8) Την υπ’ αριθμ. 59834/05-06-2019 (ΥΟΔΔ 345/07-06-2019) Απόφαση του Υπουργού
Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Διορισμός Αντιπροέδρου στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Συμβάσεων».
9) 6. Την υπ΄ αριθμ. 7536/06-11-2013 (ΥΟΔΔ 563) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας με θέμα: “Διορισμός τακτικών μελών στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Συμβάσεων” όπως ισχύει με την υπ' αριθμ. 241/2017 Πράξη του Κλιμακίου του
Ελεγκτικού Συνεδρίου Τμήμα Ι.
10) Την υπ' αριθμ. 121047/17-11-2016 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με
θέμα “Διορισμός τακτικών μελών στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων” (ΦΕΚ
ΥΟΔΔ 631/21-11-2016).
11) Την υπ' αριθμ. 76777/10.07.2017 (ΥΟΔΔ 347) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης με θέμα “Διορισμός τακτικού μέλους της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων”.
12) Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1621/16-3-2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικής και Οικονομικής
Υποστήριξης
13) Τα πρακτικά της από 16-3-2020 έκτακτης συνεδρίασης των Μελών της Αρχής
14) Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του
προϋπολογισμού της Αρχής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την θέση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων σε μερική αναστολή της
λειτουργίας της από 17-3-2020 και μέχρι να αρθούν τα επιβληθέντα μέτρα στο πλαίσιο της
αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 5
της από 11-3-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄55) στην
οποία αναφέρεται ότι :
«Σε περίπτωση επιτακτικής ανάγκης, κατά την οποία πρέπει να ανασταλεί ή να περιοριστεί η
λειτουργία δημόσιας υπηρεσίας, δύναται, κατά την κρίση του οικείου Υπουργού ή του αρμόδιου
οργάνου διοίκησης του φορέα, να προσδιορίζεται ο αριθμός των υπαλλήλων που πρέπει να
παρίστανται καθημερινά στην υπηρεσία, με δυνατότητα εκ περιτροπής εργασίας ή και με ορισμό
κατ΄ εξαίρεση προσωπικού ασφαλείας. Στην περίπτωση αυτή λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα,
προκειμένου να εξασφαλίζεται, ανάλογα με τη φύση του αντικειμένου της υπηρεσίας, η
δυνατότητα εξ αποστάσεως παροχής εργασίας με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων».
Κατόπιν αυτού, και ενόψει του γεγονότος ότι περίπου το 50% των οργανικών θέσεων της
Αρχής είναι κενές και ότι 50% των υπηρετούντων υπαλλήλων έχουν δικαίωμα αδείας ειδικού
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σκοπού, ενώ ήδη δυο έχουν δηλωθεί ως πιθανά κρούσματα και για λόγους διασφαλίσεως της
στοιχειώδους λειτουργίας της Αρχής αποφασίζεται:
1) η διακοπή του καθεστώτος άδειας ειδικού σκοπού της παρ. 5 του άρθρου 5 της από 11-32020 ΠΝΠ και η ένταξη του συνόλου του προσωπικού, πλην των με βάση ιατρική βεβαίωση
ευπαθών ομάδων, στο καθεστώς μερικής αναστολής λειτουργίας είτε με τηλεργασία είτε με
φυσική παρουσία σύμφωνα με πρόγραμμα το οποίο θα εγκρίνεται με απόφαση του Προέδρου.
2) Την εξαίρεση από τη φυσική παρουσία των υπαλλήλων που εμπίπτουν με ιατρική
βεβαίωση στις ευπαθείς ομάδες όπως αναφέρονται στο κεφάλαιο Β της ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.
7874/12-3-2020.
Ο Πρόεδρος εξουσιοδοτείται να λαμβάνει κάθε αναγκαία απόφαση για προσαρμογή του κατά
την παρούσα καθεστώτος σύμφωνα με τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΑΠΟΔΗΣ
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