
 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ 

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΩΝ 
29 Μαρτίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 
 

Προς τους Υπουργούς: α) Εσωτερικών, κ. «Παναγιώτη Θεοδωρικάκο, και β) Επικρατείας, κ. Γεώργιο 

Γεραπετρίτη, 

Θέμα: «Σοβαρό σφάλμα στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων 

Προέδρου και Μελών Συμβουλίου Διοίκησης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας» 

Κύριοι Υπουργοί, 

Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών δημοσίευσε 

στις 12 Μαρτίου 2020 την υπ’ αρ. πρωτ. ΔΙΔΚ/7873 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για 

πλήρωση θέσεων Προέδρου και Μελών Συμβουλίου Διοίκησης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. 

(βλ. https://aead.gr/images/prokirixeis/2020Mar/20200312-prosklisi-epilogis-proedrou-sd-ead.PDF)  

Σύμφωνα με την πρόσκληση, «η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων αρχίζει στις 12-3-

2020 και λήγει και στις 2-4-2020. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της 

ηλεκτρονικής υποβολής της.»  

Καίτοι η πρόσκληση προβλέπει ρητή προθεσμία ως προς την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, σιωπά 

ανεπίτρεπτα ως προς την προθεσμία κατάθεσης των δικαιολογητικών, αναφέρουσα απλώς τα εξής: 

«Τα δικαιολογητικά έγγραφα που αποδεικνύουν τις ελάχιστες απαραίτητες τυπικές προϋποθέσεις και 

τα προσόντα σύμφωνα με το άρθρο 88 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), την αριθμ. 48/23.12.2019 Πράξη του 

Υπουργικού Συμβουλίου (Α΄ 214) και την παρούσα πρόσκληση μαζί με την εκτυπώσιμη μορφή της 

ηλεκτρονικής αίτησης και το βιογραφικό σημείωμα υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς επί 

αποδείξει στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, 

Βασιλίσσης Σοφίας 15, Τ.Κ. 10674 (μέσω της Γραμματείας).» 

Περαιτέρω, η πρόσκληση αναφέρει τα εξής ως προς το απαράδεκτο της υποψηφιότητας: 

«Σημειώνεται ότι υποψηφιότητα που υποβάλλεται δεν εξετάζεται και απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 

εφόσον: … γ) δεν έχουν υποβληθεί τα δικαιολογητικά έγγραφα που αποδεικνύουν τις ελάχιστες 

απαραίτητες τυπικές προϋποθέσεις και τα προσόντα σύμφωνα με το άρθρο 88 του ν.4622/2019 

(Α΄133), την αριθμ.48/23.12.2019 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (Α΄214) και την παρούσα 

πρόσκληση, …» 

Βεβαίως, η μη πρόβλεψη προθεσμίας προσκομιδής των δικαιολογητικών δημιουργεί σοβαρότατο κενό 

που θίγει καίρια την ίδια την εγκυρότητα της διαδικασίας επιλογής, αφού ουσιαστικά καλείται ο 

ενδιαφερόμενος να πράξει ερμηνεύοντας κατά το δοκούν την απουσία ρύθμισης, ώστε να εξασφαλίσει 

το παραδεκτό της υποψηφιότητάς του. Δεδομένου ότι στερείται οποιουδήποτε ουσιαστικού και 

τυπικού ερείσματος και δεν αντέχει στη βάσανο οποιασδήποτε λογικής η δυνατότητα υποβολής 

δικαιολογητικών αορίστως και οποτεδήποτε στο μέλλον, ο συνετός ενδιαφερόμενος αναγκαστικά θα 

επιλέξει να αποστείλει τα δικαιολογητικά του εντός της προθεσμίας που προβλέπεται για την 

ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, ήτοι μέχρι τις 2 Απριλίου τρέχοντος έτους. 

Βουλή των Ελλήνων 
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Αριθ.Πρωτ. Ερωτήσεων.5267………………………..
Ημερομ. Καταθέσεως…30-3-2020………………………….
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Υπενθυμίζεται ότι η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύθηκε μόλις μία μέρα μετά την 

Π.Ν.Π. της 11ης Μαρτίου 2020, με την οποία επεβλήθησαν τα εκτεταμένα μέτρα περιορισμού 

λειτουργίας του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα μόνο σε ζωτικούς τομείς, ενόψει της πανδημικής 

απειλής. Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι τα μέτρα αυτά επιτάθηκαν περαιτέρω και διαρκούν κατ’ ελάχιστο 

μέχρι και τις 6 Απριλίου τ.έ., ήτοι καλύπτουν χρονικά την ανωτέρω «τεκμαρτή» πλην απούσα 

προθεσμία. Είναι, συνεπώς, σχεδόν αδύνατο για τους ενδιαφερόμενους να συγκεντρώσουν 

δικαιολογητικά (ακαδημαϊκής επάρκειας, εργασιακής ή άλλης προϋπηρεσίας, κ.ο.κ.), να τα 

φωτοτυπήσουν, να τα επικυρώσουν ή και να τα μεταφράσουν, ώστε να τα καταθέσουν ορθά και 

«εμπρόθεσμα» ταχυδρομικώς ή διά ζώσης. 

Επιπλέον, αβίαστα προκύπτει και το εξής ερώτημα: εντός γενικής καραντίνας και αφ’ ης στιγμής έχουν 

«παγώσει» πολύ καίριες και σαφώς σημαντικότερες δράσεις, λειτουργίες και διαδικασίες του 

Δημοσίου, ποια ακριβώς είναι στο δεδομένο χρονικό σημείο η αδήριτη εκείνη ανάγκη ή η τόσο φορτική 

και επείγουσα απαίτηση πλήρωσης αυτών των θέσεων σε μια Αρχή που έχει ήδη συσταθεί από τον 

Ιούλιο του 2019 δίχως να έχει ληφθεί μέχρι σήμερα σχετική πρόνοια; Γνωρίζετε πολύ καλά ότι ακόμη 

και Ενωσιακά και Διεθνή Όργανα και Προγράμματα τηρούν στάση πλήρους αναστολής προς το παρόν, 

με χαρακτηριστικά παραδείγματα ακόμη και ήδη εγκριθείσες χρηματοδοτικές δράσεις E.A.A. Grants και 

Erasmus Plus. Αν τελικά είναι όντως τόσο πιεστικό το ζήτημα, για ποιον λόγο η πρόσκληση έχει μια 

τόσο σημαντική έλλειψη που διακινδυνεύει την τυπική και ουσιαστική ορθότητά της σε βαθμό που την 

καθιστά σε βαθμό βεβαιότητας ακυρωτέα ενώπιον της Δικαιοσύνης;   

Περαιτέρω, εύλογη καχυποψία δημιουργεί η μη ανάρτηση της συγκεκριμένης πρόσκλησης στα προφίλ 

που τηρεί και κατά τα άλλα συχνότατα τροφοδοτεί η Αρχή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (λ.χ. 

Facebook και LinkedIn). 

Αντιλαμβάνεσθε ότι όλα τα παραπάνω δημιουργούν απολύτως δικαιολογημένα έντονες ανησυχίες 

στους ενδιαφερόμενους και κλίμα δυσπιστίας ως προς μια διαδικασία που όχι μόνο οφείλει να είναι 

απολύτως θωρακισμένη και διαυγής, αλλά αφορά τον ίδιο τον φορέα πολιτικής και επιχειρησιακής 

τήρησης και διαχείρισης της Διαφάνειας στη χώρα μας. Πλέον της τοποθέτησης μη ανεξάρτητου 

Διοικητή σε Ανεξάρτητη Αρχή (η οποία σας είχε επανειλημμένα επισημανθεί κατά τις συζητήσεις του 

νόμου για το Επιτελικό Κράτος και από σύσσωμη σχεδόν την αντιπολίτευση αλλά και από φορείς), 

προκύπτουν πια και σκιές ως προς την ανεξαρτησία των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης. Είναι ηλίου 

φαεινότερο ότι οι προαναφερθείσες πρακτικές, καταλήγουν να πλήττουν ανεπανόρθωτα το κύρος της 

ίδιας της Ανεξάρτητης Αρχής και να προκαλούν ανυπόφορο λογικό παράδοξο και βαθύ ηθικό στίγμα 

αδιαφάνειας στο κατεξοχήν πεδίο προαγωγής της αξιοκρατίας και της διαύγειας. 

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί: 

1. Πώς προτίθεστε να καλύψετε την πρόδηλη έλλειψη στην Πρόσκληση προκειμένου αφενός να 

διασφαλίσετε τη διαδικαστική ορθότητα και νομιμότητα και αφετέρου να άρετε το αδιέξοδο των 

ενδιαφερομένων;   

2. Προτίθεστε να παρέχετε άμεσα ικανή παράταση στην όλη διαδικασία προκειμένου και να 

ευθυγραμμιστεί το πνεύμα της με τη γενικευμένης αναστολή λειτουργιών του Δημοσίου και 

Ιδιωτικού Τομέα, αλλά και να διαχυθεί εντονότερα η δημοσιότητα της Πρόσκλησης;  

Η ερωτώσα Βουλευτής 

 

Αγγελική Αδαμοπούλου 

Βουλευτής Α΄ Αθηνών, Μέρα25 


