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ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 Υπουργείο Δικαιοσύνης

2 Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

   Αριθμ. 563οικ./φ.354  
Σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρα-

σκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο την εναρ-

μόνιση της ελληνικής νομοθεσίας α) με την από-

φαση-πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ για το ευρωπαϊκό 

ένταλμα σύλληψης και τις διαδικασίες παρά-

δοσης μεταξύ χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και β) με την Οδηγία 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαϊ-

κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας 

Οκτωβρίου 2013, σχετικά με το δικαίωμα πρό-

σβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικής διαδι-

κασίας και διαδικασίας εκτέλεσης του ευρωπαϊ-

κού εντάλματος σύλληψης, καθώς και σχετικά με 

το δικαίωμα ενημέρωσης τρίτου προσώπου σε 

περίπτωση στέρησης της ελευθερίας του και με 

το δικαίωμα επικοινωνίας με τρίτα πρόσωπα και 

με προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια της στέ-

ρησης της ελευθερίας. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της περ. β’ της παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 2408/1996 

«Τροποποίηση Διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, του 
Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του Κώδικα Βασικών Κα-
νόνων για τη Μεταχείριση των κρατουμένων και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 104), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
10 του ν. 3060/2002 «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (Α’ 242),

β) των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του 
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45),

γ) του Μέρους Πρώτου του ν. 3251/2004 «Ευρωπαϊκό 
ένταλμα σύλληψης, τροποποίηση του ν. 2928/2001 για τις 
εγκληματικές οργανώσεις και άλλες διατάξεις» (Α’ 127),

δ) της περ. δ’ της παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 3469/2006 

«Εθνικό Τυπογραφείο Εφημερίς της Κυβερνήσεως και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 131), όπως αντικαταστάθηκε με την 
παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 4368/2016 (Α’ 21),

ε) της υποπαρ.  Δ9 της παρ.  Δ του άρθρου 2 του 
ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του 
Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευ-
ρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για 
την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (Α’ 94),

στ) του Κεφαλαίου Γ’ του ν. 4622/2019 «Επιτελικό 
Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυ-
βέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 
δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις» (Α’ 133),

ζ) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005, «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα» (Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

η) του 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 τροπο-
ποιήθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 28 έως 41 του 
ν. 4623/2019 (Α’ 134) και τις διατάξεις του άρθρου 18 
του ν. 4625/2019 (Α’ 139),

θ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121),

ι) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών 
Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123) και

ια) του π.δ. 6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης» (Α’ 7).

2. Την υπό στοιχεία 2002/584/ΔΕΥ απόφαση-πλαίσιο 
του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για το ευρωπα-
ϊκό ένταλμα σύλληψης και τις διαδικασίες παράδοσης 
μεταξύ χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Την υπό στοιχεία 2013/48/ΕΕ Οδηγία του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτω-
βρίου 2013, σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης σε 
δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας και διαδικα-
σίας εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, 
καθώς και σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης τρίτου 
προσώπου σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας του 
και με το δικαίωμα επικοινωνίας με τρίτα πρόσωπα και 
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με προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια της στέρησης της 
ελευθερίας.

4. Το υπό στοιχεία 2194α/10.12.2021 έγγραφο της Ει-
σαγγελίας Εφετών Πειραιώς, με το οποίο υποδείχθηκε η 
Πρόεδρος της ανωτέρω ειδικής νομοπαρασκευαστικής 
επιτροπής.

5. Το υπό στοιχεία 291οικ./05.01.2021 έγγραφο της 
Υπηρεσίας Συντονισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης, 
με το οποίο υποδείχθηκαν οι γραμματείς της ανωτέρω 
ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής.

6. Την ανάγκη εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας 
α) με την υπό στοιχεία 2002/584/ΔΕΥ απόφαση-πλαίσιο 
για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και τις διαδικασί-
ες παράδοσης μεταξύ χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και β) με την υπό στοιχεία 2013/48/ΕΕ Οδηγία του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας 
Οκτωβρίου 2013, σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης σε 
δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας και διαδικα-
σίας εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, 
καθώς και σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης τρίτου 
προσώπου σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας του 
και με το δικαίωμα επικοινωνίας με τρίτα πρόσωπα και 
με προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια της στέρησης της 
ελευθερίας.

7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας, 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ-
ϋπολογισμού. Μεταγενέστερες, ενδεχομένως, δαπάνες 
μετακίνησης, ημερήσιας αποζημίωσης και διανυκτέρευ-
σης θα καλυφθούν με την έκδοση σχετικής απόφασης 
από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης (Ειδικός Φορέας 1017-
206-0000000 και, ειδικότερα από τους Αναλυτικούς 
Λογαριασμούς Εξόδων 2420404001, 2420403001 και 
2420405001), αποφσίζουμε:

Τη σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρασκευ-
αστικής επιτροπής με αντικείμενο την εναρμόνιση της 
ελληνικής νομοθεσίας α) με την υπό στοιχεία 2002/584/
ΔΕΥ απόφαση-πλαίσιο για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλ-
ληψης και τις διαδικασίες παράδοσης μεταξύ χωρών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και β) με την υπό στοιχεία 
2013/48/ΕΕ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013, σχετικά με το 
δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικής 
διαδικασίας και διαδικασίας εκτέλεσης του ευρωπαϊκού 
εντάλματος σύλληψης, καθώς και σχετικά με το δικαίωμα 
ενημέρωσης τρίτου προσώπου σε περίπτωση στέρησης 
της ελευθερίας του και με το δικαίωμα επικοινωνίας με 
τρίτα πρόσωπα και με προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια 
της στέρησης της ελευθερίας, αποτελούμενη από τους:

1. Αρετή ΣΚΑΦΙΔΑ του Αναστασίου (Α.Δ.Τ.: ΑΕ 029883), 
Αντεισαγγελέα Εφετών Πειραιώς, ως Πρόεδρο.

2. Ευθυμία ΒΕΡΡΟΙΩΤΟΥ του Νικολάου (Α.Δ.Τ.: ΑΙ 
064213), Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών, αποσπασμένη 
στην Ειδική Νομική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιο-
σύνης, ως μέλος.

3. Ιωάννη ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟ του Παναγιώτη (Α.Δ.Τ.: Π 
066925), Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, αποσπα-
σμένο στην Ειδική Νομική Υπηρεσία του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης, ως μέλος.

4. Φώτιο ΣΤΕΦΑΝΗ του Αποστόλου (Α.Δ.Τ.: ΑΟ 
037848), δικηγόρο Αθηνών και συνεργάτη στο Γραφείο 
του Υπουργού Δικαιοσύνης, ως μέλος και

5. Ραφαέλα ΜΑΤΣΟΥΚΑ του Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ.: ΑΜ 
192988), δικηγόρο Αθηνών, ως μέλος.

Χρέη γραμματέα θα εκτελεί ο Αντώνιος ΠΑΠΑΘΕΟ-
ΔΩΡΟΥ του Μιχαήλ (Α.Δ.Τ.: Χ 533031), υπάλληλος της 
Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με 
αναπληρώτριά του την Ελένη ΚΙΤΣΟΥ του Θαλελαίου 
(Α.Δ.Τ.: ΑΕ 637508), υπάλληλο της Κ.Υ. Υ.Δ.

Β) Η επιτροπή οφείλει να περατώσει το έργο της, έως 
την 31η Μαρτίου 2022.

Γ) Οι συνεδριάσεις της επιτροπής θα πραγματοποιού-
νται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιο-
σύνης, με δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των 
μελών, μέσω της πλατφόρμας e: Presence.

Δ) Στον Πρόεδρο, τα μέλη και στον εκτελούντα χρέη 
γραμματέα της επιτροπής ουδεμία αποζημίωση κατα-
βάλλεται πέραν τυχόν οδοιπορικών εξόδων, ημερήσιας 
αποζημίωσης και εξόδων διανυκτέρευσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2022 

Ο Υπουργός 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Ι

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

 ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ     

 Αριθμ. 1227 ΕΞ 2022 
Συγκρότηση Οργανωτικής Επιτροπής για την 

υλοποίηση με ίδια μέσα του Υποέργου (3) «Βρα-

βεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης» της Πράξης 

«Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασι-

ών (ΕΠΑΔ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5074446 από 

τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

και Απλούστευσης Διαδικασιών. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 

λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης των Κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133), ιδίως της παρ. 3 του άρθρου 44.

β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση 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. Του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και 
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άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων» (Α’ 176).

δ. Του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξι-
οδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134).

ε. Των άρθρων 13-15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικα-
σίας (ν. 2690/1999, Α’ 45).

στ. Του άρθρου 107 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Δια-
κυβέρνηση (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» 
(Α’ 184).

ζ. Του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, 
Εφημερίς της Κυβερνήσεως και άλλες διατάξεις» (Α’ 131).

η. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυ-
βερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοίκητων οργάνων 
στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 112), σε συνδυασμό με το ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ του 
ν. 4727/2020 (Α’ 184).

θ. Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - 
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

ι. Του ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο 
και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012)  
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 
(Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265).

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

ιβ. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121 και Α’ 126 Διορθώσεις Σφαλμάτων).

ιγ. Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητι-
κών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

ιδ. Του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

2. Την υπ’ αρ. 187/29.07.2019 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανάθεση κα-
θηκόντων σε θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα Ψηφι-
ακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Υ.Ο.Δ.Δ. 524).

3. Την υπ’ αρ. 2305/28.12.2021 απόφαση Υπουργού Επι-
κρατείας «Τροποποίηση της Πράξης «Εθνικό Πρόγραμ-
μα Απλούστευσης Διαδικασιών (ΕΠΑΔ)» με Κωδικό ΟΠΣ 
5074446 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση 
Δημόσιου Τομέα 2014-2020» (ΑΔΑ: ΨΝ9Η46ΜΠΥΓ-ΡΗΥ).

4. Την υπό στοιχεία 46283 ΕΞ 2021/31.12.2021 απόφαση 
του Υπουργού Επικράτειας με θέμα: «Ετήσιος διαγωνι-
σμός και απονομής βραβείων ψηφιακής διακυβέρνησης» 
(Β’ 14/2022) και ειδικότερα την παρ. 4 του άρθρου 1 αυτού.

5. Την υπό στοιχεία 901 ΕΞ 2022/12.01.2022 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και 
Απλούστευσης Διαδικασιών με θέμα «Απόφαση υλο-
ποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (3) Βραβεία Ψηφι-
ακής Διακυβέρνησης» της Πράξης «Εθνικό Πρόγραμμα 
Απλούστευσης Διαδικασιών (ΕΠΑΔ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 
5074446» (ΑΔΑ: 94Φ546ΜΤΛΠ-7Μ3).

6. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη για την 
αποζημίωση των μελών της Οργανωτικής Επιτροπής θα 
καθοριστεί με έκδοση κοινής απόφασης σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4354/2015.

7. Την υφιστάμενη υπηρεσιακή ανάγκη, αποφασίζουμε:
 Άρθρο 1

Τη συγκρότηση Οργανωτικής Επιτροπής για την υλο-
ποίηση με ίδια μέσα του Υποέργου (3) «Βραβεία Ψηφι-
ακής Διακυβέρνησης» της Πράξης «Εθνικό Πρόγραμμα 
Απλούστευσης Διαδικασιών (ΕΠΑΔ)» με κωδικό ΟΠΣ 
(MIS) 5074446 από τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Δι-
ακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών. Η Επιτρο-
πή συγκροτείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό 
στοιχεία 901 ΕΞ 2022/12.01.2022 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης 
Διαδικασιών, είναι τρίμηνης διάρκειας και αποτελείται 
από τον Πρόεδρο/συντονιστή, τέσσερα (4) μέλη και έναν 
υπάλληλο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για 
τη γραμματειακή υποστήριξη αυτής.

Άρθρο 2

Η Επιτροπή αποτελείται από τους παρακάτω υπαλ-
λήλους του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και 
του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού 
Περιεχομένου (ΕΚΤ) ως εποπτευόμενος φορέας αυτού:

1. Αθανάσιο Βαλιάκο του Κωνσταντίνου με ΑΔΤ 
ΑΕ000651, μόνιμο υπάλληλο, κλάδου ΠΕ Πληροφορι-
κής, προϊστάμενο του Τμήματος Ψηφιακής Στρατηγικής 
της Διεύθυνσης Ψηφιακής Στρατηγικής της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμ-
ματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης 
Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
ως Πρόεδρος/Συντονιστής.

2. Μαρία Δερεδάκη του Κωνσταντίνου με ΑΔΤ 
ΑΖ569644, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό (ΙΔΑΧ), κλά-
δου ΠΕ Νομικών, αποσπασμένη στο τμήμα Ψηφιακής 
Οικονομίας, Επενδύσεων και Ψηφιακών Δεξιοτήτων της 
Διεύθυνσης Ψηφιακής Στρατηγικής της Γενικής Διεύθυν-
σης Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασι-
ών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ως μέλος.

3. Άννα Καίσαρ του Γεωργίου με ΑΔΤ Ξ397347, μόνιμη 
υπάλληλο, κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού του 
τμήματος Ψηφιακής Στρατηγικής της Διεύθυνσης Ψη-
φιακής Στρατηγικής της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουρ-
γείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ως μέλος.

4. Νικόλαο Καραμπέκιο του Ηλία με ΑΔΤ ΑΕ 579860, Ει-
δικό Λειτουργικό Επιστήμονα επιπέδου Β’, Υπεύθυνο της 
Μονάδας Τεκμηρίωσης Συστήματος ΕΤΑΚ του Εθνικού 
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Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου, 
ως μέλος.

5. Ιωάννη Ξυδιά του Παναγιώτη με ΑΔΤ ΑΝ598688, ειδι-
κό επιστημονικό προσωπικό, κλάδου ΠΕ Πληροφορικής 
του τμήματος Ηλεκτρονικής Υποδομής & Πληροφορια-
κών Συστημάτων στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και 
Ηλεκτρονικού Περιεχομένου, ως μέλος.

6. Ιωάννα Σακελλαρίδου του Βασιλείου με ΑΔΤ 
Σ191377, μόνιμη υπάλληλο, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Οι-
κονομικών του τμήματος Ψηφιακής Οικονομίας, Επεν-
δύσεων και Ψηφιακών Δεξιοτήτων της Διεύθυνσης Ψη-
φιακής Στρατηγικής της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ως γραμματέας.

Άρθρο 3

Έργο της Επιτροπής είναι η εν γένει υποστήριξη της 
λειτουργίας του θεσμού των Βραβείων Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης, η διαχείριση των ενεργειών του έργου και 
ο συντονισμός όλων των εμπλεκομένων μερών στην 
υλοποίηση.

Συγκεκριμένα, η Οργανωτική Επιτροπή διασφαλίζει 
την υλοποίηση των απαραίτητων θεσμικών, επιχειρη-
σιακών, λειτουργικών και τεχνικών απαιτήσεων σε όλες 
τις φάσεις του έργου, προκειμένου να επιτευχθεί η αρ-
μονική διεξαγωγή του διαγωνισμού. Αναλαμβάνει την 
παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου, με παροχή 
οποιασδήποτε αναγκαίας βοήθειας στις Επιτροπές Πα-
ραλαβής και Παρακολούθησης που θα συσταθούν, για 
την άνευ κωλυμάτων παραλαβή του έργου, αλλά και για 
την αρωγή της Επιτροπής Αξιολόγησης των υποβληθέ-
ντων προτάσεων.

Επίσης η εν λόγω Επιτροπή γνωμοδοτεί για την αντι-
μετώπιση προβλημάτων και την απάντηση ερωτημάτων 
που δύναται να παρουσιασθούν κατά τη διαδικασία του 
διαγωνισμού.

Άρθρο 4

Το ύψος της αποζημίωσης του συνόλου των μελών 
της Επιτροπής καθορίζεται με κοινή υπουργική από-
φαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του 
ν. 4354/2015, ανά μήνα. Η πλήρης αποζημίωση ανά 
μήνα απαιτεί τουλάχιστον τέσσερις (4) συνεδριάσεις που 
έχουν πραγματοποιηθεί πέραν του κανονικού ωραρίου 

εργασίας και σε χρόνο που δεν καλύπτεται από υπερω-
ριακή απασχόληση, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 
21 του ν. 4024/2011, και του άρθρου 21 του ν. 4354/2015. 
Σε περίπτωση συμμετοχής σε λιγότερες συνεδριάσεις, η 
αποζημίωση περικόπτεται αναλόγως.

Η εργασία της Επιτροπής είναι συλλογική και εκτελείται 
εντός και εκτός ωραρίου λειτουργίας των δημοσίων υπη-
ρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση και τις απαιτήσεις 
του έργου. Ο καταμερισμός των εργασιών, ο έλεγχος των 
χρονοδιαγραμμάτων, η εξασφάλιση της συνεργασίας 
μεταξύ των μελών της Ομάδας και της ισότιμης συνει-
σφοράς τους για την παραγωγή εκάστου παραδοτέου, 
αποτελούν ευθύνη του Προέδρου αυτής.

Άρθρο 5

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη λειτουργίας της Οργα-
νωτικής Επιτροπής (ήτοι η αποζημίωση του προέδρου/
Συντονιστή και των μελών αυτής) για την εκτέλεση του 
έργου συνδέεται άμεσα με την παράδοση των προ-
βλεπόμενων παραδοτέων στην υπό στοιχεία 901 ΕΞ 
2022/12.01.2022 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών. 
Τα παραδοτέα αυτά συνίστανται:

A. σε μηνιαίες αναφορές προόδου εργασιών (που πα-
ραδίδονται εντός του πρώτου πενθήμερου του επόμενου 
μήνα αναφοράς). Κάθε μηνιαία αναφορά περιλαμβάνει 
την ημερολογιακή παρακολούθηση της εξέλιξης του έρ-
γου, τη συνεισφορά εκάστου μέλους της ομάδες έργου, 
την αλληλογραφία και συνεισφορά της ομάδας έργου, 
παρατηρήσεις και σχόλια επί της εξέλιξης του έργου.

B. στην τελική αναφορά, που υποβάλλεται μαζί με 
την 3η μηνιαία αναφορά της διαδικασίας. Στην αναφο-
ρά αυτή περιλαμβάνεται αναλυτική παρουσίαση όλων 
των βημάτων της διαγωνιστικής διαδικασίας με περιγρα-
φή της συνδρομής εκάστου μέλους της Οργανωτικής 
Επιτροπής, την αναφορά πιθανών προβλημάτων και 
τρόπων επίλυσης αυτών, τη συγκέντρωση στατιστικών 
δεδομένων αναφορικά με το Διαγωνισμό καθώς και προ-
τάσεις βελτιώσεων για την επόμενη φορά.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2022

  Ο Γενικός Γραμματέας

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ   

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