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Θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ. 41438/16.12.2021 (Β΄6049) απόφασης του Διοικητή 

της ΕΑΔ με θέμα «Συγκρότηση και Ορισμός Μελών 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 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». 
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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» και τις όμοιες του 
Κεφαλαίου ΙΑ΄ του ν. 4727/2020 (Α΄184) «Ψηφιακή Διαφάνεια – Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 

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. (Υ)23/14-07-2021 διαπιστωτική πράξη του Πρωθυπουργού με θέμα 
«Διαπιστωτική πράξη για τον διορισμό του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας» (ΦΕΚ 
549/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’ αριθ, ΔΙΔΚ/Φ.66/οικ.3.32822/25-09-2019 απόφαση του Διοικητή της Εθνικής 
Αρχής Διαφάνειας, περί τοποθέτησης Επικεφαλής στη Μονάδα Επιθεωρήσεων και Ελέγχων 
(ΑΔΑ: ΨΨ5465ΧΘΨ-ΥΘΒ). 

13. Την υπ’ αριθμ. οικ. 41438/16.12.2021 (Β΄6049) απόφαση του Διοικητή της ΕΑΔ, περί 
συγκρότησης και ορισμού μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής 
Διαφάνειας. 

14. Την υπ’ αρ. οικ. 29567/05-10-2020  απόφαση του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας 
περί ορισμού Αναπληρωτή του Επικεφαλής της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων της 
Αρχής (ΑΔΑ: ΩΝΒΔ46ΜΙ0Φ-1Ψ3), σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του να παραστεί 
σε Συνεδρίαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. 

15. Την υπ’ αριθ. οικ. 6722/10-03-2020 απόφαση του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, 
περί απόσπασης και τοποθέτησης Προϊσταμένου στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και 
Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΕΑΔ (ΑΔΑ 9ΘΤΟ46ΜΙ0Φ-Ξ99) 

16. Την υπ’ αριθ. ΓΕΔΔ/οικ. 17353/01-11-2019 απόφαση του Διοικητή της Εθνικής Αρχής 
Διαφάνειας, περί απόσπασης και τοποθέτησης Προϊσταμένου στη Γενική Διεύθυνση 
Ακεραιότητας και Λογοδοσίας της Αρχής (ΑΔΑ 687Α46ΜΙ0Φ-27Θ). 

17. 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). 

18. Την υπ’ αριθμ. 31074/27-10-2021 απόφαση του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, 
περί μετάταξης υπαλλήλων στην Αρχή δυνάμει των διατάξεων της παρ. 10 β του άρθρου 
20 του ν.4829/2021 (Α’ 166), κατόπιν εμπρόθεσμης υποβολής αίτησής τους σε κενές 
οργανικές θέσεις κλάδου ίδιας κατηγορίας, βάσει των τυπικών τους προσόντων και με την 
ίδια σχέση εργασίας (Γ’ 2720). 

19. Την υπ’ αρ. οικ. 38379/19.11.2021 απόφαση του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, 
περί τοποθέτησης προϊσταμένου στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης 
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Αρχής (ΑΔΑ: 6ΗΚΝ46ΜΙ0Φ-9Θ4). 
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20. Την υπ’ αριθ. οικ. 7462/17.03.2022 (ΑΔΑ: 9ΕΦ046ΜΙ0Φ-32Β) απόφαση του Διοικητή της 
Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, περί τοποθέτησης προϊσταμένου στο Τμήμα Ανθρώπινου 
Δυναμικού της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της 
Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. 

21. Το γεγονός ότι οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης κ.κ. 
Ηλιοπούλου Μαρία, Σπυράτου Μαρίνα και Μπέτση Παρασκευή, που υπηρετούσαν με 
απόσπαση στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, μετατάχθηκαν σε κενές οργανικές θέσεις της 
Αρχής, δυνάμει της υπό στοιχείο (17) απόφασης. 

22. Το γεγονός ότι όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ. 1117/02-03-2022 Κύρωση οριστικών 
πινάκων εισαγομένων στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 
(Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ανά τμήμα εξειδίκευσης (Γ΄512), η Σπυράτου Μαρίνα του Διονυσίου, μόνιμη 
υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητικού-Οικονομικού, με βαθμό Α’, της Εθνικής 
Αρχής Διαφάνειας, έχει εγγραφεί στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και 
Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) στο τμήμα της Ψηφιακής Πολιτικής, κατόπιν επιτυχίας της στον 
28ο Εισαγωγικό Διαγωνισμό και ως εκ τούτου το χρονικό διάστημα από την εισαγωγή της 
στη Σχολή μέχρι και ένα μήνα μετά την αποφοίτησή της, θεωρείται, αυτόματα, ως 
απόσπαση.  

23. 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. 

24. 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. 

25. Τις υπηρεσιακές ανάγκες της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. 

26. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. οικ. 41438/16.12.2021 (Β΄6049) απόφαση του Διοικητή της ΕΑΔ, 
περί συγκρότησης και ορισμού μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής 
Διαφάνειας, ως προς τον ορισμό του νόμιμου αναπληρωτή του Εισηγητή του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου, ως εξής:  

 

«Εισηγητής του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ορίζεται η Μαρία Ηλιοπούλου, προϊσταμένη της 
Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης, υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ κλάδου 
Διοικητικού - Οικονομικού με βαθμό Α΄, με αναπληρώτρια την Παρασκευή Μπέτση, 
προϊσταμένη του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού 
και Οργάνωσης, υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητικού - Οικονομικού με βαθμό Α΄». 

Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω τροποποιούμενη απόφαση. 
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
 

 
ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΙΝΗΣ 
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