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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
20 Νοεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Κατανομή προσωπικού στο Ε.Κ.Α.Β - Υπουργείο
Yγείας.

2

Συγκρότηση Επιτροπής Δεοντολογίας.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./188/20240
(1)
Κατανομή προσωπικού στο Ε.Κ.Α.Β - Υπουργείο
Yγείας.
O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 119 του ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την Ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής
2019-2022 και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 105/2019), τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου του ν. 4057/2012
(Α’ 54) και τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 11 του
ν. 3833/2010 (Α’ 40), όπως ισχύουν.
2. Το π.δ. 81/2019 (Α’ 119) με θέμα «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων.», το
π.δ. 83/2019 (Α’ 121) με θέμα «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών» και το π.δ. 84/2019 (Α’ 123) «Σύσταση
και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
3. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/
01-3-2011 (Β’ 323) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και Οικονομικών, για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.
4. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ/122/14939/
15.5.2019 απόφασης της επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006,
όπως ισχύει.
5. Το υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π.ΟΙΚ.69044/27-10-2020 αίτημα του Υπουργείου Υγείας.
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6. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίησης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 1
του άρθρου 1 του ν. 3812/2009.
7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:
Την κατανομή σαράντα έξι (46) ατόμων σε θέσεις τακτικού προσωπικού κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,του κλάδου Πληρωμάτων Ασθενοφόρων στο
Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) του Υπουργείου
Υγείας, σύμφωνα με τον πίνακα διοριστέων που κυρώθηκε με την υπ’ αρ. 979/14-10-2020 απόφαση του ΑΣΕΠ
και δημοσιεύθηκε στο (Γ΄ 1682) κατόπιν της προκήρυξης
2Κ/2020 του Α.Σ.Ε.Π. (ΑΣΕΠ 9).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2020
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ
Ι

Αριθμ. οικ. 35614
Συγκρότηση Επιτροπής Δεοντολογίας.

(2)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α’ 133) και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 74, όπως
ισχύει,
β) του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
γ) την περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 24 και την περ. ε’
της παρ. 5 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(Α’ 143).
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δ) του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με
την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες
διατάξεις» (Α’ 112) και τις όμοιες του Κεφαλαίου ΙΑ’ του
ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διαφάνεια- Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (Α’ 184).
ε) της περ. ιβ’της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3469/2006
(Α’ 131) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις».
στ) των άρθρων 13-15 του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45).
ζ) του άρθρου 90 του π.δ .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).
2. Την υπό στοιχεία Υ96/06-09-2019 διαπιστωτική πράξη του Πρωθυπουργού με θέμα «Διορισμός του Διοικητή
της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 702).
3. Την υπ’ αρ. 32/31-07-2020 πράξη του Υπουργικού
Συμβουλίου με θέμα «Διορισμός του Προέδρου και των
μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Εθνικής Αρχής
Διαφάνειας (ΕΑΔ) (Υ.Ο.Δ.Δ. 580)».
4. Την υπό στοιχεία 11699/19-05-2020 απόφαση
του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας με θέμα
«Οργανισμός της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ)»
(Β’ 1991).
5. Την υπό στοιχεία οικ. 13049/1-62020 απόφαση του
Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας με θέμα «Κανονισμός Λειτουργίας του Συμβουλίου Διοίκησης της Εθνικής
Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ)» (Β’ 2210).
6. Την υπό στοιχεία οικ. 35457/16-11-2020 εισήγηση
της προϊσταμένης της 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.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Α. Τη συγκρότηση στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, της
συσταθείσας με το άρθρο 74 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
Επιτροπής Δεοντολογίας.
Η Επιτροπή είναι πενταμελής και αποτελείται από:
α) Τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Διοίκησης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας ως Πρόεδρο, τον οποίο θα αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του ο
νόμιμος αναπληρωτής του κατά την άσκηση των κύριων
καθηκόντων του.
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β) Δύο (2) μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
(ΝΣΚ) με βαθμό Αντιπροέδρου ή Συμβούλου, με τους
αναπληρωτές τους, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον
Πρόεδρο του ΝΣΚ.
γ) Ένα (1) μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής
Προσωπικού (ΑΣΕΠ) με βαθμό Αντιπροέδρου ή Συμβούλου, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποδεικνύονται
από τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ.
δ) Τον Συνήγορο του Πολίτη ή έναν Βοηθό Συνήγορο,
με τον αναπληρωτή του που υποδεικνύεται από τον Συνήγορο του Πολίτη.
Γραμματέας της Επιτροπής και νόμιμος αναπληρωτής
του ορίζεται υπάλληλος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών της Εθνικής Αρχής
Διαφάνειας.
Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Διοικητή
της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, που δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεων για τετραετή θητεία.
Β. Αρμοδιότητες της Επιτροπής:
α) Η Επιτροπή επιλαμβάνεται κάθε θέματος που παραπέμπει σε αυτήν ο Πρωθυπουργός για ζητήματα δεοντολογίας και αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων των
προσώπων που διορίζονται στις θέσεις του άρθρου 68
του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
β) εξετάζει τα αιτήματα που υποβάλλονται στο πλαίσιο
των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 73 του ως άνω
νόμου,
γ) δύναται να ελέγχει και αυτεπαγγέλτως την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Δ’ και
να προτείνει την επιβολή των κυρώσεων του άρθρου 75
του ως άνω νόμου,
δ) γνωμοδοτεί επί σχεδίων κωδίκων δεοντολογίας για
τα πρόσωπα που διορίζονται στις θέσεις του άρθρου 68
ή για λοιπούς δημοσίους υπαλλήλους ή λειτουργούς της
δημόσιας διοίκησης που παραπέμπει στην Επιτροπή ο
Πρωθυπουργός.
Ως έδρα της Επιτροπής ορίζεται η έδρα του Γραφείου
του Προέδρου και των Μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας στο κτήριο επί των
οδών Πειραιώς 207 και Αλκίφρονος.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2020
Ο Διοικητής
ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΙΝΗΣ
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