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Θέμα: «Συγκρότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας» 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 82, 87, 91, 94 παρ. 4 & 118 παρ. 13 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) 

«Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις όμοιες του άρθρου 174 του ν.4635/2019 (Α’ 167). 

2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 4369/2016 (Α’ 33) «Εθνικό Μητρώο 
Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα 
αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής Προϊσταμένων (διαφάνεια-αξιοκρατία και 
αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις», όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 171 του ν. 4389/2016 (Α’ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την 
εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και 
άλλες διατάξεις». 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 159, 161 και 162 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) «Κύρωση του Κώδικα 
Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και 
άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄176) «Διαχείριση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις 
εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 3 περ. β΄ και παρ. 5 περ. ε΄ του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) 
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) 
- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 
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6. Τις διατάξεις 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». 

7. Τις διατάξεις της περ. ιβ΄της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 (Α΄131) «Εθνικό 
Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις». 

8. Τις διατάξεις των άρθρων 13-15 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45) «Κώδικας Διοικητικής 
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» όπως ισχύουν. 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του πδ.63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄98), σε συνδυασμό με τις όμοιες της παρ. 22 
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄133). 

10. Την υπ’ αριθμ. Υ96/06-09-2019 διαπιστωτική πράξη του Πρωθυπουργού με θέμα 
«Διαπιστωτική πράξη για τον διορισμό του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας» (ΦΕΚ 
702/τ.Υ.Ο.Δ.Δ). 

11. Την υπ’ αριθ. 11699/19-05-2020 (Β΄1991) Απόφαση του Διοικητή της Εθνικής Αρχής 
Διαφάνειας «Οργανισμός της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας». 

12. Την υπ’ αρ. οικ. 29565/05-10-2020 Απόφαση του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, 
περί ορισμού Αναπληρωτή Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και 
Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Αρχής (ΑΔΑ: ΩΗΦΞ46ΜΙ0Φ-
ΒΑΝ). 

13. Την υπ’ αρ. οικ. 295657/05-10-2020  Απόφαση του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας 
περί ορισμού Αναπληρωτή του Επικεφαλής της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων της 
Αρχής (ΑΔΑ: ΩΝΒΔ46ΜΙ0Φ-1Ψ3). 

14. Την υπ’ αρ. οικ. 29566/05-10-2020  Απόφαση του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, 
περί ορισμού Αναπληρωτή Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Ακεραιότητας και 
Λογοδοσίας της Αρχής (ΑΔΑ: ΩΣ4Ζ46ΜΙ0Φ-Τ86). 

15. Τη με αριθμ. οικ. 29859/06-10-2020 εισήγηση της προϊσταμένης τη Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με την οποία 
βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού. 

16. Το υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.21/1267/13065/28-07-2020 έγγραφο του Υπουργείου 
Εσωτερικών με θέμα «Διευκρινίσεις αναφορικά με την εκλογή αιρετών εκπροσώπων 
υπαλλήλων στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας». 

17. Το γεγονός ότι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στελεχώνεται σήμερα μόνο με αποσπασμένους 
υπαλλήλους και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατή η έναρξη διαδικασίας εκλογής αιρετών 
εκπροσώπων στην Αρχή. 

18. Το γεγονός ότι σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 94 του ν. 
4622/2019, μέχρι τη διενέργεια εκλογών ανάδειξης αιρετών εκπροσώπων, το Υπηρεσιακό 
Συμβούλιο που συγκροτείται με την παρούσα λειτουργεί νόμιμα με τα τρία (3) τακτικά 
μέλη. 

19. Το γεγονός ότι στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, πέραν της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
και Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, έχει στελεχωθεί και 
τοποθετηθεί προϊστάμενος στη μία εκ των λοιπών δύο Γενικών Διευθύνσεων αυτής, ήτοι 
μόνο στη Γενική Διεύθυνση Ακεραιότητας και Λογοδοσίας. 

20. Τις υπηρεσιακές ανάγκες της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. 
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21. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

Τη συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου για το πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί 
στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.), το οποίο αποτελείται από:  
α) Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον προϊστάμενο της 
Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης. 

β) Τον Επικεφαλής της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων της Αρχής ως τακτικό μέλος, με 
αναπληρωτή τον προϊστάμενο του Τομέα Ασφάλισης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
Εργασιακών Σχέσεων. 

γ) Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ακεραιότητας και Λογοδοσίας ως τακτικό μέλος, 
με αναπληρωτή τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολιτικών και Προτύπων Λογοδοσίας. 

 
Εισηγητής του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ορίζεται ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 
Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης, με αναπληρωτή τον νόμιμο αναπληρωτή του κατά 
την άσκηση των κύριων καθηκόντων του. 

Γραμματέας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και νόμιμος αναπληρωτής του ορίζεται υπάλληλος 
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών της Εθνικής Αρχής 
Διαφάνειας, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ με βαθμό τουλάχιστον Γ΄. 
 

Η λειτουργία του Υπηρεσιακού Συμβουλίου γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 
162 του ν. 3528/2007 (Υπαλληλικός Κώδικας), όπως ισχύει. 

Από τη συγκρότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Αρχής, οι τυχόν εκκρεμείς, κατά το 
χρόνο έναρξης λειτουργίας της Αρχής, υποθέσεις ενώπιον των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των 
καταργούμενων με τον ν. 4622/2019 φορέων, για το πάσης φύσεως προσωπικό που 
μεταφέρθηκε και υπηρετεί στην Αρχή διαβιβάζονται στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Αρχής και 
εξετάζονται από αυτό. 

Η θητεία των μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου είναι διετής και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 
του επόμενου έτους από τη συγκρότησή του. Kατ’ εξαίρεση για την πρώτη εφαρμογή της 
παρούσας απόφασης, η θητεία τους αρχίζει από την ημερομηνία ισχύος της απόφασης 
ορισμού των μελών του και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2020. 

Ως έδρα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ορίζεται η έδρα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας στο 
κτήριο επί των οδών Λένορμαν 195 και Αμφιαράου. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΙΝΗΣ 
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