
 

 

    

Αθήνα, 8 Ιουλίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς: τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη 

Θέμα: «Διευκρινήσεις για την απευθείας ανάθεση του έργου 

επικοινωνίας της ΓΓ Αντεγκληματικής Πολιτικής» 

Σε συνέχεια της από 3/7/2020 απάντησής σας (Α.Π. 7017/4/23977-γ’) 

αναφορικά με την απευθείας ανάθεση του έργου επικοινωνίας της Γενικής 

Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής, τα ερωτήματα που γεννώνται και 

χρήζουν απάντησης είναι πολλαπλά. 

Ειδικότερα, αναφέρετε ότι η σύμβαση που έχει συναφθεί με υποψήφιο 

στέλεχος της ΝΔ στις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2020 θα λήξει ταυτόχρονα με 

την αποχώρηση της Γενικής Γραμματέως Αντεγκληματικής Πολιτικής, χωρίς 

να υπάρχει περαιτέρω δέσμευση. 

Επιπλέον, αναφέρετε πως το πρόσωπο στο οποίο ανατέθηκαν οι υπηρεσίες 

επικοινωνίας της ΓΓ Αντεγκληματικής Πολιτικής πληροί συγκεκριμένα κριτήρια 

(εχεμύθεια, εμπιστοσύνη και αμεσότητα), ενώ σημειώνετε πως για την 

παροχή των υπηρεσιών επικοινωνίας υποβλήθηκαν δύο προτάσεις, εκ των 

οποίων η μία απερρίφθη, διότι δεν περιείχε τα προβλεπόμενα από το νόμο 

δικαιολογητικά. 

Να θυμίσουμε πως, στη σχετική σύμβαση, για έργο ποσού 24.800 ευρώ, που 

υπογράφηκε στις 14-4-2020 αναφέρεται «Σε περίπτωση λήξης-παύσης της 

θητείας της Γενικής Γραμματέως Σοφίας Νικολάου πριν την 31-12-2020 

(χρονική λήξη της σύμβασης), η Ανάδοχος πέραν της αμοιβής για τις 

υπηρεσίες που έχουν εκτελεστεί μέχρι τον χρόνο λήξης-παύσης της θητείας 

της Γενικής Γραμματέως, δεν δικαιούται να λάβει κανένα επιπλέον ποσό ως 

αποζημίωση».  
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Κατόπιν όλων των παραπάνω,    

Ερωτάται ο κ Υπουργός: 

1. Πότε λήγει η σύμβαση της κας Ρέτσα; Όπως αναγράφεται στη 

σύμβαση -31/12/2020- ή με τη λήξη της θητείας της ΓΓ 

Αντεγκληματικής Πολιτικής;  

2. Το ποσό των 24.800 ευρώ που αναγράφεται στη σύμβαση είναι η 

αμοιβή έως το πέρας του έτους, όπως αναφέρεται, ή αφορά το σύνολο 

των υπηρεσιών της μέχρι τη λήξη της θητείας της κας Νικολάου; 

3. Αν συνδυάσουμε το γεγονός πως η σύμβαση αναφέρει λήξη της την 

31η Δεκεμβρίου 2020 και την απάντησή σας πως η σύμβαση λήγει με 

τη λήξη-παύση θητείας της Γενικής Γραμματέως, ισχυρίζεστε πως η 

θητεία της κας Νικολάου λήγει στις 31/12/2020;  

4. Με ποια διαδικασία υποβλήθηκαν δύο προτάσεις για την ανάθεση του 

έργου επικοινωνιακής προβολής της ΓΓ Αντεγκληματικής Πολιτικής; 

Έτρεξε, τελικά, διαγωνισμός για το συγκεκριμένο έργο ή έγινε 

απευθείας ανάθεση; 

5. Ως κριτήρια επιλογής της συγκεκριμένης εταιρείας αναφέρετε την 

εχεμύθεια, την εμπιστοσύνη και την αμεσότητα που είναι αυτονόητα 

κριτήρια κάθε επαγγελματία και δεν θεωρούνται ανταγωνιστικό 

χαρακτηριστικό επιλογής όπως πχ το κόστος. Με την κα Ρέτσα είχε 

συνεργαστεί επαγγελματικά η Κυβέρνηση και είχε πιστοποιήσει τα 

παραπάνω και αν ναι, πότε και σε ποιο έργο; 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

  

  Φωτεινή Μπακαδήμα 




