
 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ 

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΩΝ 

7 Φεβρουαρίου 2022 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Χρήστο Στυλιανίδη. 

Θέμα: «Απευθείας ανάθεση δαπάνης συνολικού ύψους 27.280 Ευρώ στην εταιρεία METRON 

ANALYSIS SA.» 

Κύριε Υπουργέ, 

Με την υπ’ αρ. πρωτ. 709/01.02.2022 Απόφασή του Υπουργείου σας με θέμα ΘΕΜΑ: 

«Απευθείας ανάθεση δαπάνης για την διεξαγωγή ερευνητικού προγράμματος για την 

κλιματική αλλαγή, για τις ανάγκες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής 

Προστασίας» (ΑΔΑ: Ψ9ΞΓ46ΝΠΙΘ-ΣΑΚ) εγκρίνετε με απευθείας ανάθεση «δαπάνη για την 

διεξαγωγή ερευνητικού προγράμματος για την κλιματική αλλαγή για τις ανάγκες του 

Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας … στην εταιρεία «METRON ANALYSIS 

SA» συνολικού ύψους 27.280 Ευρώ (22.000 + 5.280 Φ.Π.Α.) 

Συγκεκριμένα, το έργο περιλαμβάνει δύο παραδοτέα: α) ποιοτική έρευνα με 20 

online/τηλεφωνικές ατομικές συνεντεύξεις με ημερολόγια (αξίας προ Φ.Π.Α. 7.000 Ευρώ), και 

β) συνδυασμός ποσοτικής τηλεφωνικής έρευνας Ν=1.000 και ποσοτικής online έρευνας 

Ν=1.000 (αξίας προ Φ.Π.Α. 15.000 Ευρώ). 

Καθότι η κλιματική αλλαγή πρόκειται για αναντίρρητα κοινώς παραδεκτή εξέλιξη, είναι 

πραγματικά απορίας άξιο τι ακριβώς εξυπηρετεί η εν λόγω ποιοτική και ποσοτική έρευνα την 

οποία παρήγγειλε το Υπουργείο σας σε εταιρεία δημοσκοπήσεων, με απευθείας μάλιστα 

ανάθεση, ήτοι αδιαφανώς, και δη σε καιρούς άκρως επιβαρυμένους για τα δημόσια 

οικονομικά. 

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κύριος Υπουργός: 

1. Σε τι ακριβώς συνίσταται (λεπτομερώς) το ανατεθέν έργο, ποια γνωστικά κενά του 

Υπουργείου καλείται να καλύψει, και ποια η χρησιμότητα και η προστιθέμενη αξία την 

οποία θα προσφέρει στο πεδίο της δημόσιας πολιτικής για την κλιματική αλλαγή; 

2. Δεδομένου ότι η προσφυγή στη διαδικασία απευθείας ανάθεσης κρίνεται με βάση τις 

διεθνείς καλές πρακτικές όλως εξαιρετική ως πηγάζουσα από λόγους κατεπείγοντος ή 

ανάγκης άμεσης προστασίας του δημοσίου συμφέροντος, για ποιον λόγο επελέγη εν 

προκειμένω;  

Η ερωτώσα Βουλευτής 
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