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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Α.Ε.Π.Π. ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΠΗΣ 
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ 2020 ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 

 
Θεοφιλέστατε Επίσκοπε Ευρίπου, 
Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ Δικαιοσύνης,  
Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας, 
Αξιότιμοι Κύριοι Εκπρόσωποι των Βουλευτών,  
Αξιότιμη κυρία Αντιπρόεδρε του Συμβουλίου της Επικρατείας,  
Αξιότιμοι κυρία και κύριε Αντιπρόεδροι του Ελεγκτικού Συνεδρίου,  
Αξιότιμε κύριε Γενικέ Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης,  
Αξιότιμε κύριε Ειδικέ Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών,  
Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε Νίκαιας- Αγ. Ιωάννη Ρέντη, 
Αξιότιμε κύριε Κοσμήτορα του Πανεπιστημίου Πειραιά,  
Αξιότιμοι κύριοι Καθηγητές, 
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε του ΑΣΕΠ,  
Αξιότιμε κύριε Αντιπρόεδρε του ΑΣΕΠ, 
Αξιότιμη κυρία Αντιπρόεδρε της Επιτροπής Ανταγωνισμού,  
Αξιότιμε κύριε Διοικητή της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Πειραιά,  
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε του Ινστιτούτου για τη Δικαιοσύνη και την 
Ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου, 
Αξιότιμες κυρίες και κύριοι, 
Αγαπητά Μέλη και στελέχη της Α.Ε.Π.Π., 
 

Σας καλωσορίζω στη σημερινή εκδήλωση και σας ευχαριστώ θερμά για 
την ανταπόκρισή σας στην πρόσκλησή μας. 
 
Με την ευκαιρία της παρουσίας σας εδώ, επιτρέψτε μου να αναφερθώ 
πολύ σύντομα στην εξέλιξη του έργου της Αρχής και στις στοχεύσεις 
μας για το μέλλον.  
 
Η πάροδος δύο και πλέον ετών από την έναρξη της λειτουργίας της 
ΑΕΠΠ επιτρέπει την καταγραφή κάποιων πρώτων συμπερασμάτων. Με 
χαρά διαπιστώνουμε ότι ο θεσμικός αυτός νεωτερισμός έχει τύχει 
θετικής αποτίμησης στο πεδίο ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων, 
τόσο από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, όσο και από τις 
αναθέτουσες αρχές. 
 
Κρίνοντας από τα διαθέσιμα στατιστικά δεδομένα, επιγραμματικά για 
την περίσταση της παρούσας εκδήλωσης, διαπιστώνεται ότι η ΑΕΠΠ: 

1. Παράγει ασφάλεια δικαίου. 
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2. Εμπεδώνει εμπιστοσύνη ως προς τις διαδικασίες σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη 

3. Εξοβελίζει τις παθογένειες του παρελθόντος και υπηρετεί με 
συνέπεια τον αντικειμενικό και αμερόληπτο διοικητικό έλεγχο. 

4. Περιορίζει ουσιωδώς την ανάγκη προσφυγής στο στάδιο της 
δικαστικής προστασίας και 

5. Επιβεβαιώνει τη νομοθετική στόχευση ταχείας επίλυσης των 
διαγωνιστικών διαφορών σε τομείς αιχμής της εθνικής 
οικονομίας με άμεση αντανάκλαση στους δείκτες οικονομικής 
ανάπτυξης της χώρας. 
 

Ωστόσο, υπό το πρίσμα μιας πιο σύγχρονης κουλτούρας της Δημόσιας 
Διοίκησης, οι θετικές αυτές αποτιμήσεις, για να έχουν αξία, θα πρέπει 
να αποτυπωθούν στην διοικητική καθημερινότητα της ανάθεσης των 
δημοσίων συμβάσεων, να εμπεδωθούν, και να λειτουργήσουν σε βάθος 
χρόνου. 
 
Από την άλλη πλευρά, για να είναι αξιόπιστη μια αξιολόγηση και, στην 
περίπτωσή μας, της ΑΕΠΠ, οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι είναι 
πρακτικά αδύνατο όλα τα στελέχη της και όλη η θεσμική δράση της να 
αποτιμώνται ως πλήρως επιτυχημένα.  
 
Με αυτές τις παραδοχές, θεωρούμε ότι το κρίσιμο σταυροδρόμι 
βρίσκεται μπροστά μας. Στόχος μας, για τη νέα αυτή χρονιά, αλλά και 
για το μέλλον, είναι η συνεχής βελτίωσή μας. Η προσήλωσή μας στην 
πραγματική διαφάνεια και στην ουσιαστική αξιολόγησή μας είναι 
δεδομένη και αυτονόητη. Ομοίως αυτονόητη πρέπει να είναι και η 
έγκαιρη ανταπόκριση της Πολιτείας στις υψηλές προσδοκίες της 
έννομης τάξης απέναντι στην ΑΕΠΠ, προκειμένου να εξακολουθήσει να 
αποτελεί θεσμό χρήσιμο και αποτελεσματικό. 
 
Με αυτές τις σκέψεις, εκλεκτοί καλεσμένοι μας, σας ευχαριστούμε 

 Που τιμάτε με την παρουσία σας τη σημερινή εκδήλωση της 
ΑΕΠΠ.  

 Που δείχνετε έμπρακτα τη στήριξή σας στο δύσκολο έργο που 
επιτελούμε. 

 Που αναγνωρίζετε τη θεσμική εδραίωσή μας και δηλώνετε 
αρωγοί στη συνεχή προσπάθεια βελτίωσής μας. 
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Επιτρέψτε μου, όμως, να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τα Μέλη, τους 
Νομικούς Συμβούλους, τον Γενικό Διευθυντή και όλα τα στελέχη της 
Α.Ε.Π.Π. για την αφοσίωσή τους και τη συμμετοχή τους στην εδραίωση 
του θεσμού. 
 
Εύχομαι σε όλους να είναι το 2020 χρονιά ατομικής και συλλογικής 
δημιουργίας, ευλογίας και προκοπής, ώστε όλοι μαζί να οδηγήσουμε 
την πατρίδα μας στην ευημερία. 
 
Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή χρονιά!! 


