
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1 Καθορισμός αριθμού θέσεων στο Νοσηλευτικό 

Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ), που 
πληρούνται από άτομα που προστατεύονται από 
τον ν. 2643/1998 και κατανομή των θέσεων αυ-
τών.

2 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/ 
1692/27.6.2006 απόφασης «Καθιέρωση ωρών 
προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλή-
λων των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.»
(Β’ 769).

3 Σύσταση Επιτροπών στην Ανεξάρτητη Αρχή «Συ-
νήγορος του Πολίτη».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 62054 (1)
Καθορισμός αριθμού θέσεων στο Νοσηλευτικό 
Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ), 
που πληρούνται από άτομα που προστατεύο-
νται από τον ν. 2643/1998 και κατανομή των θέ-
σεων αυτών. 

 Ο YΠOYPΓOΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2643/1998 «Μέριμνα 

για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 220), όπως τροποποιήθηκε με την 
παρ. 1 του άρθρου 74 του ν. 4611/2019 (Α’ 73).

2. Την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 61 του ν. 4765/2021 
«Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δη-
μόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανωτάτου Συμβουλίου Επι-
λογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (Α’ 6).

3. Το άρθρο 53 του ν. 4830/2021 «Νέο πλαίσιο για την 
ευζωία των ζώων συντροφιάς - Πρόγραμμα “AΡΓΟΣ” και 
λοιπές διατάξεις» (Α’ 169).

4. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(A’ 133).

5. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./104/13657/
16.7.2020 απόφαση της Επιτροπής της Πράξης Υπουρ-
γικού Συμβουλίου 33/2006, με την οποία εγκρίθηκε η 
κίνηση διαδικασιών πλήρωσης είκοσι ενός (21) θέσεων 
μόνιμου προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων στο Νο-
σηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ).

6. Το υπό στοιχεία Φ.471α/5110/26.5.2022 έγγραφο 
του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρα-
τού για την έκδοση απόφασης καθορισμού θέσεων που 
θα πληρωθούν από άτομα προστατευόμενα από τον
ν. 2643/1998.

7. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

8. Το π.δ. 6/2022 «Σύσταση και μετονομασία Γενικών 
Γραμματειών, σύσταση Ειδικής Γραμματείας, μεταφορά 
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων» (Α’ 17).

9. Το γεγονός ότι η απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Καθορίζουμε τον συνολικό αριθμό των θέσεων 
εργασίας στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου 
Στρατού (ΝΙΜΤΣ), που πρόκειται να πληρωθούν από άτο-
μα που προστατεύονται από τον ν. 2643/1998, σε μία (1).

Β. Κατανέμουμε την ανωτέρω θέση ως εξής:
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ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
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Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού 
Ταμείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ) ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑμεΑ 1

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 29 Ιουνίου 2022

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ   

Digitally signed by
VARVARA ZACHARAKI
Date: 2022.07.06 15:08:15
EEST
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

Signature valid



 T  34514 Τεύχος B’ 3510/06.07.2022

 Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 70Α/49/οικ. 10705 (2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/ 
1692/27.6.2006 απόφασης «Καθιέρωση ωρών 
προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων 
των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.»
(Β’ 769). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 6 του άρθρου 1 της από 29.12.1980 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημο-
κρατίας «Περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος 
εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμί-
σεως συναφών θεμάτων» (Α΄ 299), που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του ν. 1157/1981 (Α΄126),

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

γ) 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),

δ) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),

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

2. α) την υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/1692/27.6.2006 
(Β’ 769) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημό-
σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθιέρωση ωρών 
προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δη-
μοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιή-
θηκε με τις υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25.7.2011 
(Β’1659), ΔΙΔΑΔ/Φ.70Α/29/1329/31.1.2020 (Β’ 409) και 
ΔΙΔΑΔ/Φ.70Α/43/7600/31.5.2022 (Β’2995) υπουργικές 
αποφάσεις,

β) την υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/22055/27.8.2007
(Β’ 1769) απόφαση.

3. Το υπό στοιχεία ΔΥΜΣ/Φ.5/10/24434/15.6.2022 έγ-
γραφο του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
και Απλούστευσης Διαδικασιών,

4. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των ΚΕΠ που λει-
τουργούν με διευρυμένο ωράριο και απρόσκοπτης και 
άμεσης εξυπηρέτησης των πολιτών και επιχειρήσεων,

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

Η περ. στ’ της παρ. 2 της υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/
οικ/1692/27.6.2006 (Β΄ 769) απόφασης του Υπουργού 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
«Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των 
υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.», 
αντικαθίσταται ως εξής:

«στ) Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) των Δή-
μων με πληθυσμό έως είκοσι χιλιάδες (20.000) κατοίκους 
και στα οποία υπηρετούν τέσσερις (4) ή και περισσότεροι 
υπάλληλοι, καθώς και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών 
(Κ.Ε.Π.) των Δήμων με πληθυσμό άνω των είκοσι χιλιά-
δων (20.000) κατοίκων και στα οποία υπηρετούν πέντε 
(5) ή και περισσότεροι υπάλληλοι, συμπεριλαμβανομέ-

νων των προϊσταμένων αυτών, λειτουργούν με διευρυ-
μένο ωράριο ως εξής: από Δευτέρα ως και Παρασκευή 
από 7:30 π.μ. έως 8:00 μ.μ., με ώρες εξυπηρέτησης κοινού 
από 8:00 π.μ. έως 7:30 μ.μ. και το Σάββατο από 8:00 π.μ. 
έως 2:00 μ.μ., με ώρες εξυπηρέτησης κοινού από 8:00 
π.μ. έως 1:30 μ.μ.

Η κατανομή των εργαζομένων κατά τη διάρκεια του 
ημερήσιου ωραρίου εργασίας του προηγούμενου εδαφί-
ου γίνεται ως εξής: Οι δύο (2) ή τρεις (3), αντίστοιχα, εργά-
ζονται σε πρωινή βάρδια από 07:30 έως 14:00. Οι δύο (2), 
εκ περιτροπής, εργάζονται σε απογευματινή βάρδια από 
13:30 έως 20:00. Το Σάββατο οι υπάλληλοι εργάζονται 
εκ περιτροπής με τρόπο ώστε να αντιστοιχούν δύο (2) 
εργάσιμα Σάββατα για κάθε υπάλληλο.

Στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που δεν 
λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο οι υπάλληλοι ερ-
γάζονται από Δευτέρα έως Παρασκευή από 7:30 π.μ. 
έως 3:30 μ.μ. και η είσοδος του κοινού στα Κ.Ε.Π. αυτά 
γίνεται από Δευτέρα έως και Παρασκευή από 7:45 π.μ. 
έως 3:00 μ.μ.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 29 Ιουνίου 2022

Ο Υπουργός

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ   

Ι

 Αριθμ. Φ 28/36787/2022 (3)
Σύσταση Επιτροπών στην Ανεξάρτητη Αρχή «Συ-
νήγορος του Πολίτη». 

 Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
Α. α) Του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄147) και ιδίως του άρ-
θρου 221 αυτού, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 
108 του ν. 4782/2021 (Α΄36),

β) του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄176) «Διαχείριση 
των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθ-
μίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176),

γ) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»(Α΄ 143),

δ) 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), 
Β) 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) και 
ειδικότερα την παρ. 8 του άρθρου 58 αυτού,
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ε) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143),

στ) των άρθρων 1 και 19 του ν. 3213/2003 «Δήλωση 
και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δη-
μόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων 
μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων» 
(Α΄309),

ζ) των άρθρων 13-15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του 
κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 45),

η) του ν. 2477/1997 «Συνήγορος του Πολίτη και Σώμα 
Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης» (Α΄ 59),

θ) του ν. 3051/2002 «Συνταγματικά κατοχυρωμένες 
ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του 
συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συνα-
φείς ρυθμίσεις» (Α΄220),

ι) του ν. 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες 
διατάξεις» (Α΄10),

ια) του π.δ. 273/1999 (Α΄ 229) «Κανονισμός λειτουργίας 
του Συνηγόρου του Πολίτη» (Α΄229).

2. Την υπ΄ αρ. 13249/4-2-2020 κοινή υπουργική από-
φαση «Καθορισμός Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου 
για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού 
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Χ.Μ.- Ε.Ο.Χ.) πε-
ριόδου 2014-2021 - Κατανομή των πόρων» (Β΄526).

3. Τις υπηρεσιακές ανάγκες.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-

φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Συστήνουμε στην Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος 
του Πολίτη»:

Α. Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης διαγωνισμών, 
με αντικείμενο τη διενέργεια και αξιολόγηση διαγωνι-
στικών διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών 
και παροχής υπηρεσιών της Αρχής, συμπεριλαμβανο-
μένων ιδίως της συγκέντρωσης των προσφορών, όπου 
απαιτείται, της αποσφράγισης αυτών, της αξιολόγησης 
των φακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής 
των προσφερόντων ή υποψηφίων, της αξιολόγησης 
των υποβληθέντων προσφορών, της εισήγησης του 
αποκλεισμού των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη 
διαδικασία, της απόρριψης των προσφορών, της κατα-
κύρωσης των αποτελεσμάτων, της αποδέσμευσης των 
εγγυήσεων, της ματαίωσης της διαδικασίας, καθώς και 
της επίλυσης παντός, εν γένει, θέματος που προκύπτει 
κατά τη διαδικασία ανάθεσης.

Η Επιτροπή είναι τριμελής και συγκροτείται από ειδι-
κούς επιστήμονες ή από υπαλλήλους κατηγορίας/εκπαι-
δευτικής βαθμίδας ΠΕ ή ΤΕ όλων των κλάδων/ειδικοτή-
των που υπηρετούν στην Αρχή με οποιαδήποτε σχέση 
εργασίας. Στην ανωτέρω επιτροπή, όταν πρόκειται για 
τη διενέργεια και αξιολόγηση διαγωνιστικών διαδικασι-
ών για την προμήθεια ειδών πληροφορικής, καθώς και 
παροχής εργασιών πληροφορικής, μετέχει σ΄ αυτή, με 
αντικατάσταση του αντίστοιχου μέλους της επιτροπής, 
ένας (1) ειδικός επιστήμονας ή υπάλληλος κλάδου ΠΕ ή 
ΤΕ Πληροφορικής της Αρχής, με αντίστοιχη εξειδίκευ-
ση, βάσει του τίτλου σπουδών ή ειδικής εμπειρίας, στην 
Πληροφορική.

Β. Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής πάσης 
φύσεως προμηθειών και υπηρεσιών, με αντικείμενο την 
παρακολούθηση, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του 
πάσης φύσεως προμηθευόμενου υλικού, αναλώσιμου ή 
μη, καθώς και των παρεχόμενων υπηρεσιών, που εκτε-
λούνται για τις ανάγκες της Αρχής, ανεξαρτήτως ποσού 
και διαδικασίας ανάθεσης/σύμβασης. Εισηγείται για όλα 
τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της 
σύμβασης, προβαίνοντας σε λειτουργικούς ή επιχειρη-
σιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου, 
εφόσον αυτό προβλέπεται από σύμβαση ή κρίνεται ανα-
γκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί 
και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων 
της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του 
αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων 
μέτρων σε περίπτωση μη τήρησης των ως άνω όρων.

Η Επιτροπή είναι τριμελής και συγκροτείται από ειδι-
κούς επιστήμονες ή από υπαλλήλους κατηγορίας/εκ-
παιδευτικής βαθμίδας ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ όλων των κλάδων/
ειδικοτήτων που υπηρετούν στην Αρχή με οποιαδήποτε 
σχέση εργασίας. Στην ανωτέρω επιτροπή, όταν πρόκειται 
για την παρακολούθηση και παραλαβή συμβάσεων που 
άπτονται ειδών πληροφορικής, καθώς και εργασιών που 
άπτονται της πληροφορικής, μετέχει σ΄ αυτή, με αντικα-
τάσταση του αντίστοιχου μέλους της επιτροπής, ένας (1) 
ειδικός επιστήμονας ή υπάλληλος κλάδου ΠΕ ή ΤΕ Πληρο-
φορικής της Αρχής, με αντίστοιχη εξειδίκευση, βάσει του 
τίτλου σπουδών ή ειδικής εμπειρίας, στην Πληροφορική.

Γ. Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών 
με αντικείμενο την αξιολόγηση των προβλεπόμενων 
ενστάσεων και προσφυγών στις διαδικασίες σύναψης 
συμβάσεων προμηθειών ή παροχής υπηρεσιών κατά το 
στάδιο της ανάθεσης και εκτέλεσης, που υποβάλλονται 
ενώπιον της Αρχής.

Η Επιτροπή είναι τριμελής και συγκροτείται από ειδι-
κούς επιστήμονες ή από υπαλλήλους κατηγορίας/εκπαι-
δευτικής βαθμίδας ΠΕ ή ΤΕ όλων των κλάδων/ειδικοτή-
των που υπηρετούν στην Αρχή με οποιαδήποτε σχέση 
εργασίας. Στην ανωτέρω επιτροπή, όταν πρόκειται για 
την αξιολόγηση ενστάσεων και προσφυγών σε συμβά-
σεις που αφορούν την προμήθεια ειδών πληροφορικής, 
καθώς και υπηρεσιών που άπτονται της πληροφορικής, 
μετέχει σ΄αυτήν, με αντικατάσταση του αντίστοιχου 
μέλους της επιτροπής, ένας (1) ειδικός επιστήμονας ή 
υπάλληλος κλάδου ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής της Αρχής, 
με αντίστοιχη εξειδίκευση, βάσει του τίτλου σπουδών 
ή ειδικής εμπειρίας, στην Πληροφορική.

2. Η θητεία των μελών των ανωτέρω Επιτροπών είναι 
ετήσια και αρχίζει από την ημερομηνία ανάρτησης της 
απόφασης ορισμού των μελών τους στο πρόγραμμα 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

3. Οι Επιτροπές λειτουργούν σύμφωνα, με τις ισχύ-
ουσες κάθε φορά, γενικές διατάξεις περί συλλογικών 
οργάνων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 29 Ιουνίου 2022

Ο Συνήγορος του Πολίτη

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΤΤΑΚΗΣ   


