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(ΦΕΚ 7235/τ.Β΄/31-12-2022) 

 

 
Θέμα: «Συγκρότηση και ορισμός μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής 

Διαφάνειας (ΕΑΔ)» 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις 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 και ειδικότερα των άρθρων 82, 87, της παρ. 
14 του άρθρου 90, της παρ. 4 του άρθρου 91 και της παρ. 2 του άρθρου 94. 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 34, 35 και 54 του ν. 4831/2021 (Α΄170) «Οργανισμός Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους και Κατάσταση των Λειτουργών και των Υπαλλήλων του», όπως 
ισχύει. 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 120, και  146Β του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) «Κύρωση του Κώδικα 
Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και 
άλλες διατάξεις», καθώς και των παρ. 8, 12 έως 16 του άρθρου 146Α του ίδιου νόμου, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4057/2012 (Α΄54) «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων 
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.». 

5. 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. 

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

7. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
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οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» και τις όμοιες του 
Κεφαλαίου ΙΑ΄ του ν. 4727/2020 (Α΄184) «Ψηφιακή Διαφάνεια – Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 

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

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

10. 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). 

11. Την υπ’ αριθ. Υ12/15.07.2022 Απόφαση του Πρωθυπουργού με θέμα «Αποδοχή 
παραίτησης του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας» (ΦΕΚ 601/τ.Υ.Ο.Δ.Δ). 

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

13. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 90 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) 

ορίζεται ότι «14. Σε περίπτωση καθυστέρησης επιλογής του Διοικητή μετά από τη λήξη της 

θητείας του ή σε περίπτωση πρόωρης λήξης της θητείας αυτού […], για το χρονικό 

διάστημα από τη λήξη της θητείας του μέχρι το διορισμό του διαδόχου του […], 

αναπληρώνεται από τον Επικεφαλής της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων της Αρχής 

για όλες τις έννομες συνέπειες». 

14. Την υπ’ αριθ. οικ. 20355/04.07.2022 Απόφαση του Διοικητή της Εθνικής Αρχής 

Διαφάνειας,  με την οποία ανανεώθηκε από 25.09.2022, για δύο (2) έτη, η θητεία της 

Αλεξάνδρας Ρογκάκου του Θωμά, Επιθεωρήτριας-Ελέγκτριας της Εθνικής Αρχής 

Διαφάνειας, μόνιμης υπαλλήλου κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητικής Οργάνωσης, με 

βαθμό Α΄, του Υπουργείου Εσωτερικών, στη θέση του Επικεφαλής της Μονάδας 

Επιθεωρήσεων και Ελέγχων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. 

15. Το υπ’ αριθ. οικ. 22161/16.07.2022 έγγραφο της υπηρεσίας μας περί ανάληψης 
καθηκόντων της Αναπληρώτριας Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ).  

16. Την υπ’ αριθ. οικ. 29888/07-10-2020 απόφαση του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας 
περί ορισμού Αναπληρωτή του Επικεφαλής της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων της 
Αρχής, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του να παραστεί σε Συνεδρίαση του 
Πειθαρχικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: Ω6Ε246ΜΙ0Φ-8ΦΨ). 

17. Το υπ’ αριθ. οικ. 37894/14-11-2022 έγγραφο της Αναπληρώτριας Διοικητή της Εθνικής 

Αρχής Διαφάνειας προς την Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), περί 

υπόδειξης μελών για συμμετοχή τους στο Πειθαρχικό Συμβούλιο της ΕΑΔ. 

18. Το υπ’ αριθ. 157773/22-11-2022 έγγραφο της Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του 
Κράτους (Ν.Σ.Κ.), με το οποίο υποδεικνύονται δύο (2) Πάρεδροι και οι αναπληρωτές 
αυτών για τη συμμετοχή τους στο Πειθαρχικό Συμβούλιο της ΕΑΔ 

19. Την ανάγκη συγκρότησης και ορισμού των μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου στην 
Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ). 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Α)  Τη συγκρότηση Πειθαρχικού Συμβουλίου στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.), με 
αποκλειστική αρμοδιότητα του Συμβουλίου την άσκηση πειθαρχικής εξουσίας στους 
υπαλλήλους της Αρχής, εκτός του Επικεφαλής της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων 
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και των Προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων της Αρχής, για τους οποίους το αρμόδιο 
πειθαρχικό όργανο σε πρώτο και τελευταίο βαθμό είναι το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό 
Συμβούλιο του άρθρου 146Α του ν. 3528/2007.  

 Για την αρμοδιότητα του Πειθαρχικού Συμβουλίου της Αρχής εφαρμόζονται αναλόγως οι 
διατάξεις του άρθρου 120 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως εκάστοτε ισχύει. 

 

Β)  Το Πειθαρχικό Συμβούλιο της Αρχής είναι τριμελές και αποτελείται από: 

α)  Τον Επικεφαλής της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων της Αρχής με τον 
αναπληρωτή του, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Διοικητή της ΕΑΔ.  

β)  Δύο (2) μέλη, τα οποία είναι Πάρεδροι του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), 
με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ.  

  

 Καθήκοντα Προέδρου στο ανωτέρω Πειθαρχικό Συμβούλιο ασκεί ο αρχαιότερος στην 
ιεραρχία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) Πάρεδρος. 

Ο Πρόεδρος, τα μέλη, τακτικά και αναπληρωματικά και ο γραμματέας του Πειθαρχικού 
Συμβουλίου ορίζονται και αντικαθίστανται, υπό τις προϋποθέσεις των κείμενων 
διατάξεων, με απόφαση του Διοικητή της Αρχής.  

Στο Πειθαρχικό Συμβούλιο ως εισηγητές ορίζονται, με πράξη του Προέδρου, μόνο μέλη 
αυτού, τακτικά ή αναπληρωματικά. 

Γραμματέας του Πειθαρχικού Συμβουλίου και νόμιμος αναπληρωτής του ορίζεται από τον 
Διοικητή της Αρχής υπάλληλος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ με 
βαθμό τουλάχιστον Β΄. 

Ειδικότερα, η θητεία του γραμματέα και του αναπληρωτή του λήγει κατά την ημερομηνία 
έναρξης της επόμενης θητείας του Π.Σ. 

 

Γ) Τον ορισμό Μελών στο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.), το 
οποίο αποτελείται από: 

α)  Την Καλαμπαλίκη Σταυρούλα του Ιωάννη, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του 
Κράτους, η οποία υπηρετεί στο Γραφείο Νομικού Συμβουλίου στον Ηλεκτρονικό Εθνικό 
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) ως Πρόεδρο, με αναπληρώτρια τη Ραυτοπούλου 
Σπυριδούλα του Αριστείδη, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία 
υπηρετεί στο Ειδικό Νομικό Γραφείο Δημοσίων Εσόδων (ΕΝΓΔΕ) της ΑΑΔΕ/ Τμήμα Β΄. 

β)  Την Αλεξάνδρα Ρογκάκου, Επικεφαλής της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων της 
Αρχής, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός της να 
παραστεί σε Συνεδρίαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου, τη Ράπτη Νικολίτσα, προϊσταμένη 
του Τομέα Ασφάλισης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασιακών Σχέσεων της Μονάδας 
Επιθεωρήσεων και Ελέγχων της ΕΑΔ 

γ) Τον Τσόγκα Χαράλαμπο του Ηλία, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του 
Κράτους, ο οποίος υπηρετεί στο Γραφείο Νομικού Συμβουλίου στη Γενική Γραμματεία 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ως τακτικό 
μέλος, με αναπληρώτρια τη Σαμαρά Νάταλη-Χριστίνα του Πέτρου, Πάρεδρο του Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους, η οποία υπηρετεί στο Γραφείο Νομικού Συμβουλίου στον 
Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.). 
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Στο Πειθαρχικό Συμβούλιο ως εισηγητές ορίζονται, με πράξη του Προέδρου, μόνο μέλη 
αυτού, τακτικά ή αναπληρωματικά. 

Γραμματέας του Πειθαρχικού Συμβουλίου ορίζεται η Καούρα Γεωργία, υπάλληλος 

κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητικού-Οικονομικού με βαθμό Α’, με αναπληρώτρια τη Φλόκα 

Παναγούλα, υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητικού-Οικονομικού με βαθμό Α’. 

Ειδικότερα, η θητεία του γραμματέα και του αναπληρωτή του λήγει κατά την ημερομηνία 

έναρξης της επόμενης θητείας του Π.Σ. 

Τα ανωτέρω τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου, ορίζονται 
για θητεία δύο (2) ετών, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους.  Κατά τη 
διάρκεια της θητείας τους, απαγορεύεται η αντικατάσταση μελών, εκτός αν συντρέχουν 
αποδεδειγμένα σοβαροί υπηρεσιακοί ή προσωπικοί λόγοι. 

Η θητεία του Προέδρου και των μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου αρχίζει την 1η 
Ιανουαρίου του έτους 2023 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2024. 

 

Δ) Οι διατάξεις των παρ. 12, 13, 14, 15 και 16 του άρθρου 146Α του ν. 3528/2007, όπως ισχύει 
εφαρμόζονται αναλόγως και στο συνιστώμενο με την παρούσα απόφαση Πειθαρχικό 
Συμβούλιο. 

 Για τη διαδικασία ενώπιον των πειθαρχικού Συμβουλίου εφαρμόζονται αναλόγως οι 
διατάξεις των άρθρων 136 έως 140 του ν. 3528/2007, όπως ισχύει. 

 Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με τα άρθρα 146Α και 146Β του ν. 3528/2007, όπως 
ισχύει, ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του ν. 2690/1999 (Α΄45). 

 

Ε) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο θα συνεδριάζει, εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των 
υπηρεσιών του δημοσίου και εντός του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή 
απασχόληση, στην έδρα της Αρχής.  

 

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ενημερώνει ανά τετράμηνο το 
Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο για την πορεία και την έκβαση των πειθαρχικών 
υποθέσεων από την εισαγωγή τους σε αυτά μέχρι την έκδοση της πειθαρχικής απόφασης.  

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο. 

Ως έδρα του Πειθαρχικού Συμβουλίου ορίζεται η έδρα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας στο 

κτήριο επί των οδών Λένορμαν 195 και Αμφιαράου. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 
 
 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΡΟΓΚΑΚΟΥ 
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ 
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Κοινοποίηση: 
1. Γραφείο Αναπληρώτριας Διοικητή 

(e-mail: info@aead.gr) 

2. Πρόεδρο, Μέλη του Πειθαρχικού 

Συμβουλίου 

- Καλαμπαλίκη Σταυρούλα  

 s.Kalabaliki@nsk.gr 

- Ραυτοπούλου Σπυριδούλα  

 s.Raftopoulou@nsk.gr 

- Τσόγκα Χαράλαμπο  

x.Tsogas@nsk.gr 

- Σαμαρά Νάταλη-Χριστίνα  

 n.Samara@nsk.gr 

- Ρογκάκου Αλεξάνδρα  

alexandra.rogkakou@aead.gr 

- Ράπτη Νικολίτσα 

nikolitsa.rapti@aead.gr  

3. Γραμματέα και Αναπληρωτή Γραμματέα του 
Π.Σ. 

- Καούρα Γεωργία 

georgia.kaoura@aead.gr 

- Φλόκα Παναγούλα 

panagoula.floka@aead.gr  

4. Πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί στην  
ΕΑΔ 
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