
  

Μαρούσι,  1-2-2022
Αριθ. πρωτ.: 

ΑΠΟΦΑΣΗ   

«Ορισμός  Προέδρων  των  Επιτροπών  Διενέργειας  Διαγωνισμών  λόγω

λήξεως της θητείας των μελών της ΕΕΤΤ που μετείχαν σε αυτές» 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΕΘΝΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ) 

Έχοντας υπόψη :

α. Τον νόμο 4070/2012 “Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών,
Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις”  (ΦΕΚ 82/Α΄), όπως ισχύει, ιδίως το
άρθρο 6, παρ. 2-3,  και το άρθρο 11, παρ. 4-5,

β. Τον νόμο 4727/2020 (ΦΕΚ Α' 184/23.09.2020), «Ψηφιακή Διακυβέρνηση
(Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και
της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις», 

γ. Τον  νόμο  2690/1999  (ΦΕΚ  Α'  45),  «Κύρωση  του  Κώδικα  Διοικητικής
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», άρθρα 13-15, ιδίως το άρθρο 13 § 5,  

δ. Την αρχή της συνέχειας των δημοσίων υπηρεσιών, 

Επειδή: 

1. Κατά νόμον (άρθρο 6 παρ. 3, του ν.4070/2012), η θητεία των μελών της
ΕΕΤΤ είναι τετραετής. 

2. Η λήξη της θητείας των μελών της 9μελούς ΕΕΤΤ θέτει, μεταξύ άλλων,
ζητήματα  εξακολούθησης  του  έργου  των  συγκροτηθέντων  από  την
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Ολομέλεια γνωμοδοτικών οργάνων, με συμμετοχή μελών της (Ολομελείας
της) ΕΕΤΤ. 

3. Συγκεκριμένα,  έληξε η θητεία των 6 μελών της  στις  11-1ου-2022 (είχαν
επιλεγεί  με  την  απόφαση  Υπουργού  ΨΗΠΤΕ  αριθ.78/10-1-2018,  ΦΕΚ
ΥΟΔΔ 7/11-1-2018), και των δύο Αντιπροέδρων, στις 17-1ου-2022  (είχαν
επιλεγεί με την ΠΥΣ 1/17-1-2018, ΥΟΔΔ 17/17-1-2018, εν συνδυασμώ με
ΠΥΣ 34/15-10-2019, ΥΟΔΔ 160/15-10-2019, και ΠΥΣ 5/30-1-2020, ΦΕΚ
Α΄/26/7-2-2020). Του Προέδρου η τετραετής θητεία λήγει στις 9-2ου-2022
(διορίσθηκε με την ΠΥΣ 2/9-2-2018, ΥΟΔΔ 72/9-2-2018).  

4. Δεδομένου ότι δεν έχει  επανασυγκροτηθεί νομίμως η Ολομέλεια ώστε να
μπορεί να λειτουργεί,  ο Πρόεδρος και, σε περίπτωση απουσίας αυτού οι
δύο Αντιπρόεδροι), διασφαλίζουν τη συνέχεια της ΕΕΤΤ, προβαίνοντας σε
ενέργειες που δεν επιδέχονται αναβολής. Τούτο συνάγεται από την αρχή
της διασφάλισης της συνέχειας της δημόσιας υπηρεσίας. 

5. Το  καθήκον  αυτό  ανήκει  κατά  νόμο  στον  Πρόεδρο  της  ΕΕΤΤ  ή  τον
αναπληρούντα αυτόν Αντιπρόεδρο, ο οποίος υποχρεούται να προβαίνει σε
όσες ενέργειες κατατείνουν στη διασφάλιση της συνέχειας της Υπηρεσίας,
η δε η ρύθμιση ενός ζητήματος δεν επιδέχεται αναβολή.  

6. Η λήξη της θητείας μέλους της ΕΕΤΤ που μετέχει συλλογικού οργάνου έχει
συνέπειες  για  την  εξακολούθηση  ασκήσεως  των  αρμοδιοτήτων  του
γνωμοδοτικού οργάνου. 

7. Συγκεκριμένα, προς άσκηση των αρμοδιοτήτων της, είτε κατ’επιταγή του
νόμου 4412/2016, όπως ισχύει (όπως του άρθρου  221, με τίτλο «Όργανα
διενέργειας  διαδικασιών ανάθεσης  και  εκτέλεσης  δημοσίων  συμβάσεων  -
Εξουσιοδοτική  διάταξη»,)  είτε  οικειοθελώς,  η  Ολομέλεια  έχει  συστήσει
ή/και  συγκροτήσει  πλειάδα  συλλογικών  γνωμοδοτικών  οργάνων,  όπως
επιτροπές  ακροάσεων,  επιτροπές  διενέργειας  διαγωνισμών  ή
παρακολούθησης  της  εκτέλεσης  υπογραφεισών  συμβάσεων,  ομάδες
εργασίας,  κ.λπ.,  σε  πολλές  από  τις  οποίες  μετέχει  με  την  ιδιότητα  του
Προέδρου αυτής ένα ή περισσότερα μέλη της Ολομελείας της ΕΕΤΤ, τα
οποία, στην τελευταία αυτή περίπτωση ορίσθηκαν λόγω της ιδιότητας του
μέλους της ΕΕΤΤ. 

8. Επισημαίνεται ότι κατά το άρθρο 221, του ν.4412/2016, όπως ισχύει:

 «6.  Για τη συγκρότηση και  τη λειτουργία  των συλλογικών οργάνων στις
αναθέτουσες αρχές, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2690/1999
«Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του
ως άνω νόμου.» 

9. Περαιτέρω, δυνάμει του άρθρου 13, παρ. 5, του ν.2690/1999 (ΚΔΔ/σίας): 
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«5. Το συλλογικό όργανο μπορεί να λειτουργήσει, όχι όμως πέρα από ένα
τρίμηνο,  αν  κάποια  από  τα  μέλη  του  εκλείψουν  ή  αποχωρήσουν  για
οποιονδήποτε λόγο ή απωλέσουν την ιδιότητα βάσει της οποίας ορίστηκαν,
εφόσον, κατά τις συνεδριάσεις του, τα λοιπά μέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει
απαρτία.» 

10. Η διάταξη αυτή του άρθρου 13 παρ. 5 ΚΔΔ/σίας μπορεί να επιτρέψει τη
λειτουργία των συλλογικών οργάνων της ΕΕΤΤ για τρεις ακόμη μήνες, ως
τις 11/4ου/2022 ή τις 17/4ου/2022, κατά περίπτωση. 

11. Επιπλέον, εάν το συλλογικό όργανο έχει τουλάχιστον 4μελή σύνθεση, το
όργανο αυτό  μπορεί  να εξακολουθήσει  να λειτουργεί  για  ένα 3μηνο με
ελλιπή σύνθεση, όπως προβλέπει το άρθρο 13, παρ. 5, ΚΔΔ/σίας, αρκεί να
μετέχουν  τα  λοιπά  3  [τουλάχιστον  ή  περισσότερα]  μέλη  ώστε  να
σχηματίζεται απαρτία. 

12. Συγκεκριμένα,  το  συγκροτηθέν  συλλογικό  όργανο  μπορεί  να
εξακολουθήσει  να λειτουργεί σε περίπτωση μη συμμετοχής απλού μέλους
της  ΕΕΤΤ ως και  τις  11/4ου/2022.  Επιτρέπεται  δε  ένα τέτοιο  συλλογικό
όργανο να λειτουργεί ως και τις 17/4ου/2022  σε περίπτωση μη συμμετοχής
ορισθέντος Αντιπροέδρου σε αυτό.  

13. Άλλωστε, κατά το άρθρο 14, παρ.1, του ΚΔΔ/σίας: 

«1.  Το  συλλογικό  όργανο  συνεδριάζει  νομίμως  όταν  στη  σύνθεσή  του
μετέχουν, ως τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη, περισσότερα από τα μισά των
διορισμένων τακτικών μελών (απαρτία).  Η απαρτία πρέπει  να υπάρχει  σε
όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης. […]». 

14. Ειδικότερα,  μια πενταμελής  Επιτροπή  Διενέργειας  ενός  Διαγωνισμού
(ΕΔΔ) για ένα έργο ΕΣΠΑ μπορεί να εξακολουθήσει να λειτουργεί επί ένα
τρίμηνο μετά τη λήξη της θητείας του μέλους που μετέχει αυτής, ήτοι αν
είναι απλό μέλος, μέχρι και τις 11-4ου-2022, ή αν είναι Αντιπρόεδρος μέχρι
τις 17/4ου/2022. Αν δε το αποχωρούν μέλος ή ο αποχωρών Αντιπρόεδρος
προεδρεύει  της  Επιτροπής,  τα  σχετικά  καθήκοντα  πρέπει  να  τα  ασκεί
προσωρινά ο οριζόμενος  δια της παρούσης Προέδρος της ΕΔΔ. 

15.  Εν  πάση  περιπτώσει,  οι  οριζόμενοι,  προσωρινά,  δια  της  παρούσας,  ως
Πρόεδροι  των  ΕΔΔ  θα  ασκούν  τα  καθήκοντά  τους  έως  την
επανασυγκρότηση εκάστης Επιτροπής από την Ολομέλεια της ΕΕΤΤ, όταν
αυτή επανασυγκροτηθεί κατά το άρθρο 6, παρ. 1, του ν.4070/2012, εφόσον
τούτο γίνει προ της παρελεύσεως του τριμήνου. 

16. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι κατά το άρθρο 14, παρ. 3, του ΚΔΔ/σίας: 
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«3.  Τα  αναπληρωματικά  μέλη  καλούνται  προς  αναπλήρωση  απόντων  ή
κωλυόμενων μελών της ίδιας κατηγορίας, εκτός αν ο ορισμός τους δεν έχει
γίνει κατά τέτοια αντιστοιχία.» 

17. Συνεπώς, δεν θα υπήρχε νόμιμη σύνθεση της ΕΔΔ αν μετείχε των εργασιών
της ο ορισθείς αρχικά ως αναπληρωματικό μέλος της ΕΔΔ, ενώ έχει λήξει η
θητεία του τακτικού μέλος αυτής. 

18. Επίσης, αν το συλλογικό όργανο έχει 3μελή σύνθεση, το όργανο δεν μπορεί
να εξακολουθήσει να λειτουργεί, κατά τον κανόνα του άρθρου 14, παρ. 1,
τελευταίο εδάφιο, του ΚΔΔ/σίας, όπου προβλέπεται ότι: 

«Στα  τριμελή  συλλογικά  όργανα,  για  την  ύπαρξη  απαρτίας,  απαιτείται  η
παρουσία και των τριών (3) τακτικών ή αναπληρωματικών μελών.»

19. Εν συνόψει,  η λειτουργία της ΕΕΤΤ απαιτεί  την τήρηση των παραπάνω
διαδικαστικών  κανόνων  προς  επιτάχυνση  του  έργου  των  ΕΔΔ,  προς
αποφυγή ακυροτήτων των αποφάσεων που θα ληφθούν από την Ολομέλεια
ή των γνωμοδοτήσεων/εισηγήσεων κ.λπ. που θα διατυπώσουν τα εκάστοτε
οριζόμενα συλλογικά γνωμοδοτικά όργανα. 

Αποφασίζει:

1. Ορίζει   ότι: 

i)  Στην ΕΔΔ για το ΣΕΦΔ (ΑΠ 992/19/24-5-2021), ορίζεται να ασκεί
καθήκοντα Προέδρου το τακτικό μέλος αυτής κ. Πέτρος Τσενές, αντί
του αποχωρήσαντος μέλους της ΕΕΤΤ κ. Αντ. Γαστεράτου. 

ii) Στην  ΕΔΔ  για  το  ΥΕ1-ΣΕΦΕ  (ΑΠ  939/20/2-6-2020),  ορίζεται  να
ασκεί  καθήκοντα  Προέδρου  το  τακτικό  μέλος  αυτής  κα  Σοφία
Φραγκουλοπούλου, αντί του αποχωρήσαντος μέλους της ΕΕΤΤ κ. Γρ.
Κουλούρα, 

iii) Στην  ΕΔΔ για  το  ΥΕ5-ΣΕΦΕ (ΑΠ 999/16/12-7-2021),  ορίζεται  να
ασκεί καθήκοντα Προέδρου το τακτικό μέλος αυτής κ. Β. Μήλας, αντί
του αποχωρήσαντος μέλους της ΕΕΤΤ κας Αργ. Μαγκανιώτη,  

iv) Στην  ΕΔΔ για  το  ΥΕ6-ΣΕΦΕ (ΑΠ 990/19/10-5-2021),  ορίζεται  να
ασκεί  καθήκοντα  Προέδρου  το  τακτικό  μέλος  αυτής  κ.  Γ.
Χαροκοπάκης,  αντί  του   Αντιπροέδρου  της  ΕΕΤΤ  αυτής  κ.  Δημ.
Βαρουτά και 

v) Στην  ΕΔΔ για  το  ΥΕ7-ΣΕΦΕ (ΑΠ 998/16/12-7-2021),  ορίζεται  να
ασκεί  καθήκοντα  Προέδρου  το  τακτικό  μέλος  αυτής  κ.  Νικ.
Καλογερόπουλος, αντί του αποχωρήσαντος μέλους της ΕΕΤΤ κ. Αντ.
Γαστεράτου. 
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2. Οι οριζόμενοι ασκούν πλήρως τα καθήκοντα Προέδρου, όπως ορίζονται
στις  αποφάσεις  που  τους  όρισαν  ή  συνάγονται  από  τις  διατάξεις  του
ΚΔΔ/σίας (άρθρα 14-15). 

3. Έκαστο συλλογικό όργανο μπορεί να εξακολουθήσει να λειτουργεί: 

— έως την επανασυγκρότηση εκάστης Επιτροπής από την Ολομέλεια
της ΕΕΤΤ, όταν επανασυγκροτηθεί κατά το άρθρο 6, παρ. 1, του
ν.4070/2012, ή, 

— για  όσο χρόνο επιτρέπει  ο  νόμος τη  λειτουργία  της,  με  ελλιπή
συγκρότηση, κατά το άρθρο 13 παρ. 5 του ΚΔΔ/σίας: 

 σε περίπτωση μη συμμετοχής απλού μέλους της ΕΕΤΤ ως και
τις 11/4ου/2022, και 

 και για τη μη συμμετοχή ορισθέντος Αντιπροέδρου σε αυτό ως
τις 17/4ου/2022. 

4. Η παρούσα απόφαση: 

— να κοινοποιηθεί  ,  στα μέλη της ΜΔΕ και,  εν αποσπάσματι,  στα
μέλη των επιτροπών που αφορά, 

— να αναρτηθεί   στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ, και

— να  αναρτηθεί   στο  ΕΣΗΔΗΣ  εν  αποσπάσματι,  για  κάθε
διαγωνιστική διαδικασία. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ
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