
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση απασχόλησης εργασίας καθ’ υπέρβα-
ση του υποχρεωτικού ωραρίου υπηρετούν των 
υπαλλήλων στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσί-
ου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.).

2 Ορισμός αίθουσας συνεδριάσεων για την εκδί-
καση της υπόθεσης με αριθμό δικογραφίας Δ18-
1287 ΕΓ90-2021/249 ΒΔ22-95 7041971/2018, η 
οποία αφορά στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε 
στο Μάτι Αττικής, την 23.07.2018.

3 Σύσταση και Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργει-
ας Δημόσιων Διεθνών Ανοικτών Ηλεκτρονικών 
διαγωνισμών μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με εκτιμώμενη 
αξία άνω των 30.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α για 
συμβάσεις παροχής αγαθών και υπηρεσιών, που 
αφορούν την υλοποίηση από το Υπουργείο του 
ενταχθέντος Έργου στο Ταμείο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας με «Ανάπτυξη και λειτουργία του 
Συστήματος Ανταμοιβής των Δημοσίων Υπαλλή-
λων» του έργου «SUB5. Rewarding system for civil 
servants.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 1527 (1)
   Έγκριση απασχόλησης εργασίας καθ’ υπέρβα-

ση του υποχρεωτικού ωραρίου υπηρετούν των 

υπαλλήλων στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημο-

σίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.). 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. α) Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (Α’ 176),
β) το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ-

νηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το 

οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

γ) την παρ. 6 του άρθρου 70 του ν. 4941/2022 (Α’ 113).
2. Την υπ’ αρ. 2055582/6087/0004/20-8-1998 απόφα-

ση του Υπουργού Οικονομικών, περί συγκρότησης του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Διαχείρισης 
Δημοσίου Χρέους (Ν.Π.Δ.Δ. 156).

3. Την υπ’ αρ. 2/11543/0004/6-4-2010 απόφαση του 
Υφυπουργού Οικονομικών «Διορισμός μελών του Διοι-
κητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Διαχείρισης Δη-
μοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 125).

4. Το υπ’ αρ. 282/7-10-2022 απόσπασμα πρακτικού 
συνεδρίασης των μελών του Δ.Σ του Οργανισμού Δι-
αχείρισης Δημοσίου Χρέους, με το οποίο εγκρίθηκε η 
απασχόληση εργασίας καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού 
ωραρίου των υπηρετούντων υπαλλήλων στον Οργανισμό 
Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) κατ’ εφαρμο-
γή της παρ. Γ3 του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 και της 
παρ. 6 του άρθρου 70 του ν. 4941/2022 για το β εξάμηνο 
του έτους 2022.

5. Την υπ’ αρ. 1523/11-10-2022 (ΑΔΑ 9ΤΜ2469Η1Χ-
ΨΛ8) απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης/έγκριση δαπά-
νης του Γενικού Δ/ντή του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. 

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
προκαλείται δαπάνη ύψους 35.000€ για την πληρωμή 
ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης προϋπο-
λογισμού εξόδων του ΟΔΔΗΧ οικονομικού έτους 2022 
(2ο εξάμηνο 2022) και ΚΑΕ 02.01.0263, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την απασχόληση εργασίας καθ’ υπέρβαση 
του υποχρεωτικού ωραρίου των υπηρετούντων υπαλ-
λήλων στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους 
(Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) κατ’ εφαρμογή της παρ. Γ3 του άρθρου 20 
του ν.  4354/2015 και της παρ.  6 του άρθρου 70 του 
ν. 4941/2022 για το β’ εξάμηνο του 2022, για τριάντα (30) 
υπαλλήλους των κάτωθι υπηρεσιών του Οργανισμού 
Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους και μέχρι και μέχρι 140 
ώρες για κάθε υπάλληλο έως και 31-12-2022 ως εξής:

- Σε 3 υπαλλήλους της Διεύθυνσης Δανεισμού και Δι-
αχείρισης

- Σε 2 υπαλλήλους της Διεύθυνσης Ανάλυσης Χαρτο-
φυλακίου και Αγορών.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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- Σε 10 υπαλλήλους του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικη-
τικής Υποστήριξης και Πληροφορικής.

- Σε 15 υπαλλήλους της Διεύθυνσης Δημοσίου Χρέους
Στην ανωτέρω καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού 

ωραρίου εργασία η οποία θα πραγματοποιείται κατά 
τις εξαιρέσιμες ημέρες (Σάββατα, Κυριακές) μπορούν 
να μετέχουν πλέον του μόνιμου προσωπικού του Ορ-
γανισμού, οι υπάλληλοι με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου 
Ορισμένου Χρόνου και οι αποσπασμένοι υπάλληλοι που 
υπηρετούν στον Οργανισμό, εντός του ανωτέρω ορίου 
αριθμού ωρών.

Η κατανομή των ωρών, η συγκρότηση των συνεργείων 
και η περιγραφή των συγκεκριμένων εργασιών που θα 
πραγματοποιηθούν θα γίνει με ευθύνη των Προϊσταμέ-
νων των Διευθύνσεων.

Η απόφαση ισχύει από την ημερομηνία έκδοσής της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2022

 Ο Γενικός Διευθυντής

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΚΩΝΑΣ   

Ι

 Αριθμ. 49733οικ. (2)
Ορισμός αίθουσας συνεδριάσεων για την εκδί-

καση της υπόθεσης με αριθμό δικογραφίας Δ18-

1287 ΕΓ90-2021/249 ΒΔ22-95 7041971/2018, η 

οποία αφορά στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε 

στο Μάτι Αττικής, την 23.07.2018. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. α) Τις παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 22 του Κώδικας 

Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών 
Λειτουργών (ν. 4938/2022, Α’ 109),

β) την παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 3469/2006 «Εθνικό 
Τυπογραφείο Εφημερίς της Κυβερνήσεως και άλλες δι-
ατάξεις» (Α’ 131), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 
του άρθρου 20 του ν. 4368/2016 (Α’ 21),

γ) το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το 
οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

δ) το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119), όπως τροποποι-
ήθηκε με τα άρθρα 28 έως 41 του ν. 4623/2019 (Α’ 134) 
και το άρθρο 18 του ν. 4625/2019 (Α’ 139),

ε) το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121),

στ) το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),

ζ) το π.δ. 6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαι-
οσύνης» (Α’ 7).

2. Το υπ’ αρ. 266/05.10.2022 έγγραφο του Προέδρου 
του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδι-
κείου Αθηνών, από το οποίο συνάγεται η ύπαρξη αντι-
κειμενικής αδυναμίας πραγματοποίησης, στην Αίθουσα 
12 του κτιρίου 9 της Πρώην Σχολής Ευελπίδων, των 
συνεδριάσεων του ΣΤ’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου 
Αθηνών, ενώπιον του οποίου έχει ορισθεί να συζη-
τηθεί η υπόθεση, με αριθμό δικογραφίας Δ18-1287 
ΕΓ90-2021/249 ΒΔ22-95 7041971/2018, που αφορά 
στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Μάτι Αττικής, 
την 23.07.2018.

3. Το γεγονός ότι, με βάση το αναφερόμενο στην 
προηγούμενη σκέψη έγγραφο, προκύπτει η ανάγκη 
καθορισμού, ως έδρας συνεδρίασης του ως άνω Δικα-
στηρίου, της Αίθουσας Τελετών του Εφετείου Αθηνών 
για τις συνεδριάσεις στις 31.10.2022, 02.11.2022, κα-
θώς και σε τυχόν άλλες ημερομηνίες εντός του πρώτου 
δεκαπενθημέρου του Νοεμβρίου του 2022, για τους 
λόγους ότι α) στην εν θέματι υπόθεση καλούνται να δι-
κασθούν είκοσι ένας (21) κατηγορούμενοι, β) πρόκειται 
να εξετασθούν διακόσιοι δεκατρείς (213) μάρτυρες κα-
τηγορίας και άγνωστος αριθμός μαρτύρων υπεράσπι-
σης, ενώ γ) αναμένεται και η παρουσία περισσοτέρων 
συνηγόρων τόσο από την πλευρά των παρισταμένων 
προς υποστήριξη της κατηγορίας όσο και από την πλευ-
ρά της υπεράσπισης, όπως και δ) πολλών εκπροσώπων 
του Τύπου. Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να 
διασφαλισθεί η απρόσκοπτη και ασφαλής εξέλιξη της 
ποινικής διαδικασίας, το δικαίωμα των διαδίκων στην 
τήρηση του εύλογου χρόνου διάρκειας της ποινικής 
δίκης, καθώς και η πληρέστερη ενημέρωση των πολι-
τών, προτείνεται ο καθορισμός της Αίθουσας Τελετών 
του Εφετείου Αθηνών, ως έδρας συνεδρίασης για τις 
προαναφερθείσες συνεδριάσεις.

4. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας, δεν 
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε την Αίθουσα Τελετών του Εφετείου Αθηνών, 
εντός του κτιρίου του Εφετείου Αθηνών, επί της οδού 
Κυρίλλου Λουκάρεως, αρ. 14, ως αίθουσα συνεδριάσε-
ων του ΣΤ’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, για 
τις συνεδριάσεις στις 31.10.2022, 02.11.2022, καθώς 
και σε τυχόν άλλες ημερομηνίες εντός του πρώτου δε-
καπενθημέρου του Νοεμβρίου του 2022, για την εκδί-
καση της υπόθεσης με αριθμό δικογραφίας Δ18-1287 
ΕΓ90-2021/249 ΒΔ22-95 7041971/2018, η οποία αφορά 
στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Μάτι Αττικής, την 
23.07.2018.

Η παρούσα να γνωστοποιηθεί με κοινοποίηση στον 
Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και με επικόλλησή της στην 
είσοδο του δικαστικού καταστήματος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2022

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ   
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 Αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/2/οικ.16100 (3)
Σύσταση και Συγκρότηση Επιτροπής Διενέρ-

γειας Δημόσιων Διεθνών Ανοικτών Ηλεκτρονι-

κών διαγωνισμών μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με εκτιμώμε-

νη αξία άνω των 30.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α για 

συμβάσεις παροχής αγαθών και υπηρεσιών, που 

αφορούν την υλοποίηση από το Υπουργείο του 

ενταχθέντος Έργου στο Ταμείο Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας με «Ανάπτυξη και λειτουργία του 

Συστήματος Ανταμοιβής των Δημοσίων Υπαλ-

λήλων» του έργου «SUB5. Rewarding system for 

civil servants 

 Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 36 και 221 του ν. 4412/2016 «Δημόσιες 

Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρ-
μογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 
όπως τροποποιήθηκαν από τα άρθρα 4 και 108, αντίστοι-
χα του ν. 4782/2021 (Α’ 36),

- τo άρθρο 21 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και 
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων» (Α’ 176),

- τα άρθρα 13-15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας 
(ν.  2690/1999, Α’ 45),

- την παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό 
Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρ-
νησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 
δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

- το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’98) το 
οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

- το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία 
και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδι-
οτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 
μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

- το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),

- το π.δ. 133/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Διοι-
κητικής Ανασυγκρότησης» (Α’ 161),

- 2. Τις ειδικότερες διατάξεις:
- του ν. 4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματο-

δότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελλη-
νικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας 
και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις για το 
Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Α’ 135),

- του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2021/241 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρί-
ου 2021 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας (L 57/17),

- του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2021/240 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Φεβρουα-

ρίου 2021 για τη θέσπιση Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης 
(L 57/1),

- του Κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης 
Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανό-
νες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της 
Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 
1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, 
(ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 
1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και 
της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση 
του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (L 193/1),

- της υπ’  αρ. 2021/0159/17.06.2021 πρότασης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκτελεστική απόφαση 
του Συμβουλίου για την έγκριση της αξιολόγησης του 
Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας 
(στο εξής το «Σ.Α.Α.»),

- της από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστικής απόφασης 
του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκρι-
ση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και αν-
θεκτικότητας για την Ελλάδα (ST 10152/21, ST 10152/
21 ADD 1),

3. Την ανάγκη σύστασης και συγκρότησης Επιτροπής 
για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διεθνών άνω των ορίων 
διαγωνισμών για συμβάσεις παροχής αγαθών και υπη-
ρεσιών που διενεργούνται με ανοικτή διαδικασία, μέσω 
ΕΣΗΔΗΣ, με εκτιμώμενη αξία άνω των 30.000,00 ευρώ, 
χωρίς Φ.Π.Α. Οι διαγωνισμοί, οι οποίοι πρόκειται να δι-
ενεργηθούν αφορούν το έργο με τίτλο «Ανάπτυξη και 
λειτουργία του Συστήματος Ανταμοιβής των Δημοσίων 
Υπαλλήλων» του έργου «SUB5. Rewarding system for 
civil servants» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικό-
τητας, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση-Next Generation EU. Φορέας υλοποίησης του 
έργου είναι το Υπουργείο Εσωτερικών.

4. Το γεγονός ότι τα ενταγμένα έργα στο Ταμείο Ανά-
καμψης και Ανθεκτικότητας, απαιτούν για την αξιολόγη-
σή τους κατά κύριο λόγο, ειδικές γνώσεις, επιστημονική 
κατάρτιση και εμπειρία.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Συστήνουμε στο Υπουργείο Εσωτερικών τριμελές 
γνωμοδοτικό όργανο με αντικείμενο τη διενέργεια δι-
εθνών ηλεκτρονικών διαγωνισμών για συμβάσεις πα-
ροχής αγαθών και υπηρεσιών που διενεργούνται με 
ανοικτή διαδικασία, μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 
άνω των 30.000,00 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., στο πλαίσιο υλο-
ποίησης του ενταχθέντος Έργου στο Ταμείο Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας με τίτλο «Ανάπτυξη και λειτουργία 
του Συστήματος Ανταμοιβής των Δημοσίων Υπαλλήλων» 
του έργου «SUB5. Rewarding system for civil servants» 
που πρόκειται να υλοποιήσει το Υπουργείο.

Η Επιτροπή συγκροτείται από υπαλλήλους κατηγορί-
ας/εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ ή ΤΕ όλων των κλάδων/
ειδικοτήτων που υπηρετούν στο Υπουργείο Εσωτερικών 
με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.

Η Επιτροπή μπορεί να συγκροτείται επίσης και με τη 
συμμετοχή ενός (1) εξωτερικού εξειδικευμένου επιστή-
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μονα που διαθέτει τις απαιτούμενες ειδικές γνώσεις για 
το συγκεκριμένο έργο.

Β. Έργο της Επιτροπής ενδεικτικά, είναι:
α) η αξιολόγηση των προσφορών ή αιτήσεων συμμε-

τοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων,
β) ο έλεγχος της καταλληλότητας των προσφερόντων 

ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία σύ-
ναψης δημόσιας σύμβασης,

γ) ο έλεγχος και η αξιολόγηση των προσφορών,
δ) η εισήγηση του αποκλεισμού των προσφερόντων ή 

υποψηφίων από τη διαδικασία, την απόρριψη των προ-
σφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την απο-
δέσμευση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας,

ε) η γνωμοδότηση για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει 
κατά τη διαδικασία ανάθεσης,

στ) η γνωμοδότηση στο στάδιο της εκτέλεσης, όπου 
απαιτείται, για τα θέματα που ανακύπτουν, ιδίως για την 
παράταση του συμβατικού χρόνου, άλλες τροποποιήσεις 
της σύμβασης και την έκπτωση του αναδόχου και

ζ) η γνωμοδότηση για τις προβλεπόμενες στον παρό-
ντα νόμο ενστάσεις και προσφυγές που υποβάλλονται 

ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή της προϊσταμένης 
αρχής κατά το στάδιο της ανάθεσης και εκτέλεσης.

Γ. Η θητεία των μελών της Επιτροπής λήγει με την ολο-
κλήρωση του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη και λειτουργία 
του Συστήματος Ανταμοιβής των Δημοσίων Υπαλλήλων» 
του έργου «SUB5. Rewarding system for civil servants» 
του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με δυνατό-
τητα παράτασης σε περίπτωση παράτασης της χρονικής 
διάρκειας του έργου και αρχίζει από την ημερομηνία 
ανάρτησης της απόφασης ορισμού των μελών της στο 
πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Δ. Η Επιτροπή λειτουργεί εντός του κανονικού ωραρί-
ου λειτουργίας των δημοσίων Υπηρεσιών και σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2022

Η Υπηρεσιακή Γραμματέας

ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΛΑΤΣΟΥ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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