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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Αθήνα, 18 Μαρτίου 2020
Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 7363

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση
Τ.Κ.
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Fax
e-mail

:
:
:
:
:
:

Λένορμαν 195 και Αμφιαράου
104 42, Αθήνα
Κ. Μαστρογιάννη
213 2129730
210-6470375
k.mastrogianni@aead.gr

Θέμα: «Υπαγωγή των υπηρεσιών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σε καθεστώς
πλήρους αναστολής»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
χοντας υ
η:
1. Τις διατάξεις:
α της αρ. του άρθρου 5 της α 11- Π Π
ως τρο ο οιήθηκε με την αρ.
του άρ. εικοστο τέταρτου της α 14/ /
Π Π
β των άρθρων -1 και 11 -119 του ν.4
/ 19
ιτελικ Κράτος οργάνωση
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης των κυβερνητικ ν οργάνων και της
κεντρικής δημ σιας διοίκησης Α 1
ως έχουν τρο ο οιηθεί και ισχ ουν.
δ του ν.
1/ 1
νίσχυση της διαφάνειας με την υ οχρεωτική ανάρτηση
ν μων και ράξεων των κυβερνητικ ν διοικητικ ν και αυτοδιοικητικ ν οργάνων
στο διαδίκτυο Πρ γραμμα Δια γεια και άλλες διατάξεις Α 11
ως ισχ ει.
γ της υ ’ αριθμ. Οικ. 7 79/1 -03ΑΔΑ ΩΣΟΘ4 ΜΙ Φ-Γ7 Α φασης του
Διοικητή της ΑΔ με θέμα Οδηγ ς αροχής εξ α οστάσεως εργασίας στην θνική
Αρχή Διαφάνειας ως μέτρο ρ λη ης για την α οφυγή εραιτέρω εξά λωσης του
κορωνοϊο COVID-19
2. Την αριθ. 9 / .9. 19 Δια ιστωτική Πράξη για το διορισμ του Διοικητή της
θνικής Αρχής Διαφάνειας του Πρωθυ ουργο
ΟΔΔ 7 .
3. Την εξαιρετικά ε είγουσα και ε ιτακτική ανάγκη για τον εριορισμ της διάδοσης
του κορωνοϊο COVID-19 και με σκο αφεν ς την ροστασία των εργα ομένων και
αφετέρου την ανάγκη συνέχισης της ε ρυθμης λειτουργίας της θνικής Αρχής
Διαφάνειας για τη χρονική ερίοδο ου λαμβάνονται μέτρα για την α οφυγή
εραιτέρω εξά λωσης του κορωνοϊο .

ΑΔΑ: 9ΒΚΨ46ΜΙ0Φ-ΥΘΧ

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι
Τη θέση σε καθεστ ς πλήρους αναστολής λειτουργίας
θνικής Αρχής Διαφάνειας ως ακολο θως

λων των υ ηρεσι ν της

- ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΚΤΗΡΙΟ ΛΕΝΟΡΜΑΝ 195 ΚΑΙ ΑΜΦΙΑΡΑΟΥ
Με ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Α) ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
 ναν 1 διοικητικ υ άλληλο
Β) ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
 Τέσσερις 4 ε ιθεωρητές-ελεγκτές
Γ) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΑΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΙ



ναν 1 διοικητικ υ άλληλο με αρμοδι τητα την διεκ εραίωση της
εισερχ μενης και εξερχ μενης αλληλογραφίας ρωτ κολλο

ναν 1 υ άλληλο με αρμοδι τητα τη φ λαξη του κτηρίου

ναν 1 υ άλληλο ληροφορικής

ναν 1 υ άλληλο με διοικητικά καθήκοντα και έναν 1 υ άλληλο με
οικονομικά καθήκοντα
Δ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ


Δ ο

υ αλλήλους

- ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΚΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΛΚΙΦΡΟΝΟΣ
Με ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ



ναν 1 διοικητικ υ άλληλο με αρμοδι τητα την διεκ εραίωση της
εισερχ μενης και εξερχ μενης αλληλογραφίας ρωτ κολλο
Τρεις
υ αλλήλους εκ των ο οίων υ οχρεωτικ ς ο ένας με αρμοδι τητα την
υ οστήριξη του έργου ΠΟΘ
ΣΧ Σ και ο δε τερος του έργου AFCOS.

- ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΚΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 205
Με ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



Δ ο
ε ιθεωρητές-ελεγκτές
ναν 1 διοικητικ υ άλληλο με αρμοδι τητα τη διεκ εραίωση της
εισερχ μενης και εξερχ μενης αλληλογραφίας ρωτ κολλο

- ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ – ΚΤΗΡΙΟ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 60
Με ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



Τρεις (3 ε ιθεωρητές-ελεγκτές
Δ ο
διοικητικο ς υ αλλήλους εκ των ο οίων έναν 1 με αρμοδι τητα την
διεκ εραίωση της εισερχ μενης και εξερχ μενης αλληλογραφίας
ρωτ κολλο και έναν 1 με αρμοδι τητα τη φ λαξη του κτηρίου
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- ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΚΤΗΡΙΟ ΛΕΜΠΕΣΗ
Χωρίς προσωπικό ασφαλείας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΑΔ
Όλες οι περιφερειακές υπηρεσίες θα λειτουργούν με έναν (1) επιθεωρητή-ελεγκτή
και έναν (1) διοικητικό υπάλληλο με εξαίρεση την περιφερειακή υπηρεσία
Ρεθύμνου που θα λειτουργεί με έναν (1) επιθεωρητή-ελεγκτή
Οι επικεφαλής των οργανικών μονάδων είναι υπεύθυνοι για τον ορισμό των
εργαζομένων που συνιστούν το προσωπικό ασφαλείας, ο οποίοι και θα
εναλλάσσονται στα καθήκοντά τους εβδομαδιαίως ή με βάση τις καθημερινές
εξελίξεις για λο το διάστημα εφαρμογής της αρο σας. Το λοι
ροσω ικ εφ σον
δεν τελεί σε ο οιαδή οτε θεσμοθετημένη άδεια αρέχει τις υ ηρεσίες του εξ
α οστάσεως σ μφωνα με τους ρους και τις ροϋ οθέσεις ου ορί ει η υ ’ αριθμ.
οικ. 7 79/1 -03Α φαση του Διοικητή της Αρχής.
Αυτον ητο είναι δε τι οι ε ικεφαλής αρίστανται στην υ ηρεσία για λο το διάστημα
εφαρμογής της αρο σας εφ σον δεν ανήκουν στις υγειονομικ ς ευ αθείς ομάδες ή
δεν τελο ν σε άδεια ειδικο σκο ο .
Σε ερί τωση ου το ροσω ικ ασφαλείας δεν ε αρκεί για την εξυ ηρέτηση των
υ ηρεσιακ ν αναγκ ν εξυ ακο εται τι θα αξιο οιηθεί και ροσω ικ
ου αυτ
είναι εφικτ α άλλες οργανικές μονάδες/ καταστήματα των ο οίων οι αρμοδι τητες
δεν κρίνονται κατε είγουσες για τη λειτουργία του φορέα τη συγκεκριμένη κρίσιμη
χρονική στιγμή και σε κάθε ερί τωση εφ σον το ροσω ικ αυτ έχει την εμ ειρία ή
τις γν σεις για την άσκηση των καθηκ ντων ου εκτάκτως θα κληθεί να ασκήσει.
κτάκτως το ωράριο λειτουργίας για λες τις υ ηρεσίες της Αρχής ορί εται σε 7.0015.00.
Η αρο σα ισχύει από την έκδοσή της μέχρι και την 10η Απριλίου 2019 και μ ορεί να
αρατείνεται με βάση τις εξελίξεις και τα εραιτέρω μέτρα για τον εριορισμ της
διασ οράς του COVID 19.
Κοινοποίηση:
1. Γραφείο Διοικητή
2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Γενική Δ/νση Διοικητικών &
Οικονομικών Υπηρεσιών
Διε θυνση Διοικητικ ν
ηρεσι ν
(p.tagalakis@ydmed.gov.gr)
3. Προσω ικ της ΑΔ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΙΝΗΣ
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