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ΘΕΜΑ : «Σύσταση και Ορισμός μελών

Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

υποβολή απόψεων σχετικά με την 

147) ως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τον ν. 4782/2021 (Α’ 36), καθ

υποβοήθηση της Γενικής Γραμματείας Υποδομών και των υπαγόμενων σε αυτή 

υπηρεσιακών μονάδων και των εποπτευόμενων φορέων 

Μεταφορών». 

 

Ο 

 Έχοντας  υπόψη  

1. τις διατάξεις : 

α) του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

μετά και την τροποποίησή του με τον 

αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις 

προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την 

ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» 

β) της παρ. 3 του άρθρου 44 

διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 

διοίκησης» (Α’ 133) . 
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ρισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Γενική Γραμματεία του 

Υποδομών και Μεταφορών, για την  μελέτη, συλλογή

απόψεων σχετικά με την ενιαία εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4412/2016 (Α’ 

147) ως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τον ν. 4782/2021 (Α’ 36), καθ

υποβοήθηση της Γενικής Γραμματείας Υποδομών και των υπαγόμενων σε αυτή 

και των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υποδομών και 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α 147), όπως συμπληρώθηκε και ισχύει

μετά και την τροποποίησή του με τον ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και 

υ ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις 

προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την 

ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» (Α’ 36),  

 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και 

διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 

03-2021 
 

ην Γενική Γραμματεία του 

μελέτη, συλλογή, επεξεργασία και 

του ν. 4412/2016 (Α’ 

147) ως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τον ν. 4782/2021 (Α’ 36), καθώς και την 

υποβοήθηση της Γενικής Γραμματείας Υποδομών και των υπαγόμενων σε αυτή 

του Υπουργείου Υποδομών και 

«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

(ΦΕΚ Α 147), όπως συμπληρώθηκε και ισχύει, 

«Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και 

υ ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις 

προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την 

«Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και 

διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
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γ) του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση 

Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, 

Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης, Οικονομίας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 208). 

δ) του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄ 151). 

ε) του άρθρου 13 του ν. 2690/1999 (Α 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας» 

στ) του ν. 3861/2010 (Α 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 

ζ) του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας  για την Κυβέρνηση και 

τα κυβερνητικά όργανα» (Α ΄98)  

2. Της υπ αρ. οικ. 33496/60549/30.7.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Υποδομών και Μεταφορών «Διορισμός μετακλητού Γενικού Γραμματέα Υποδομών, του 

Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 506), 

3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 

προϋπολογισμού στην παρούσα φάση. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 Συγκροτούμε και ορίζουμε Ομάδα Εργασίας στη Γενική Γραμματεία Υποδομών, του 

Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με αντικείμενο τη συλλογή ερωτημάτων 

αναθετουσών αρχών, τη μελέτη και επεξεργασία απαντήσεων και υποβολή 

απόψεων και σχεδίων εγκυκλίων στην πολιτική ηγεσία και τις υπηρεσίες της Γενικής 

Γραμματείας Υποδομών και των εποπτευόμενων από αυτή φορέων, με σκοπό την 

απρόσκοπτη και ενιαία εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4412/2016 (Α’ 147), ως 

ισχύει μετά την τροποποίησή του με τον ν. 4782/2021 (Α’ 36). 

Η  Ομάδα Εργασίας αποτελείται από τα εξής τακτικά μέλη:  

1. Αθανάσιο Τσιρωνά του Βασιλείου, Επίκουρο Καθηγητή του Τομέα Δημοσίου Δικαίου και 

Πολιτικής Επιστήμης του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου 

Πανεπιστημίου Θράκης. 

2. Χρήστο Μητκίδη του Γεωργίου, Νομικό Σύμβουλο του Κράτους και Προϊστάμενο του 

Γραφείου Νομικού Συμβούλου της Γ.Γ.Υ., ο οποίος θα εκτελεί χρέη συντονιστή της εν λόγω 

ομάδας,  με αναπληρωτή του τον Γεώργιο Κροκίδα, Δικηγόρο Αθηνών, συνεργάτη του 

Γενικού Γραμματέα Υποδομών.  
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3. Γεώργιο Κροκίδα του Στεφάνου, Δικηγόρο Αθηνών, συνεργάτη του Γενικού Γραμματέα 

Υποδομών, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. 

4. Χρήστο Στεφάνου του Αθανασίου, Δικηγόρο Αθηνών. 

Για την εκπλήρωση του έργου της η Ομάδα μπορεί να ζητά τη συμμετοχή στις 

συνεδριάσεις της ή και οποιαδήποτε άλλη συνδρομή κρίνεται κατάλληλη, 

εμπειρογνωμόνων, εκπροσώπων φορέων ή Υπηρεσιών του Δημοσίου. 

Οι εργασίες της Ομάδας θα διαρκέσουν έως τις 31 Μαρτίου 2022 και μπορούν να 

παρατείνονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υποδομών.  

Η Ομάδα υποστηρίζεται γραμματειακά από το Ιδιαίτερο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα 

Υποδομών.  

Στα μέλη της Ομάδας δεν θα καταβληθεί οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση. 

 

 

 

 

 

 

 

Ανακοίνωση: 

Ιδιαίτερο Γραφείο Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών 
 
Κοινοποίηση 
1. Ιδιαίτερο Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υποδομών ( με την παράκληση να δοθεί η 

παρούσα στα αναφερόμενα μέλη) 
2. Γενική Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών 

 
Εσωτερική Διανομή 

    Τμήμα Υπηρεσιακής Κατάστασης :α)Φακ. Ορισμ. Εκπρ. , β) Αικ. Κολαρετάκη 
 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

                                       

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 
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