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                                                         Αγ.  Ιωάννης Ρέντης, 24.3.2023 

                                                                                                                           Αριθμ. Πρωτ.: ΕΞΕ 1974 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ  

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  

 

                 

       

 

      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

   

 

                                                                                          

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση και ορισμός μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων. 

 

Η Πρόεδρος της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

1. Τα άρθρα 347 επ. του ν. 4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/τ. Α΄/08.08.2016), όπως ισχύει, 

2. Το Μέρος Α΄ «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων» (άρθρα 1-19) του ν. 4912/2022 (ΦΕΚ 59/τ. 

Α΄/17.3.2022) «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου 

Δικαιοσύνης», όπως ισχύει, 

3. Τις διατάξεις του π.δ. 38/2017 «Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών» (ΦΕΚ Α' 63/04.05.2017), 

4. Τις διατάξεις του π.δ. 57/2017 «Οργανισμός της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών» 

(ΦΕΚ  88/τ. Α'/20.06.2017), 

5. Την υπ’αριθμ. 29/27.9.2022 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου περί Διορισμού Προέδρου και οκτώ 

(8) Συμβούλων της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) (ΦΕΚ 908/30.9.2022/τ. 

Υ.Ο.Δ.Δ.), 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 1884/1990 «Διαρρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ 81/τ. Α΄/16-6-1990) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 

3801/2009 (Α΄ 163) και της παρ. 13 του άρθρου 9 του ν. 4057/2012 (Α΄ 54), όπως ισχύουν, 

7. Τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 

Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/τ. Α΄/9.3.1999), όπως ισχύει, 
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- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ -  
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8. Το άρθρο 4 παρ. 3 του ν. 3051/2002 «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, 

τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς 

ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 220/τ. Α΄/20.9.2002), όπως ισχύει,   

9. Τις διατάξεις του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ. Α΄/9.2.2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 

Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.), όπως ισχύει, και 

ειδικότερα τα άρθρα 159, 161 και 162 αυτού, 

10. Τις διατάξεις των άρθρων 7 και 21 παρ. 1 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων 

δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 

δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 176/τ. Α΄/16.12.2015),  

11. Το άρθρο 30 παρ. 3 (γ) του ν. 4369/2016 «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» (ΦΕΚ 33/τ. Α΄/27.2.2016), όπως ισχύει,  

12. Τις διατάξεις της υπ’αριθμ. ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703/16.9.1988 (ΦΕΚ 684 Β’) Απόφασης του Υπουργού 

Προεδρίας της Κυβέρνησης, «Τρόπος, διαδικασία και προϋποθέσεις εκλογής των εκπροσώπων των 

υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των νομικών 

προσώπων δημοσίου δικαίου», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’αριθμ. ΔΙΚΠΡ/Φ80/54/11988/ 

2/7.12.1988 (ΦΕΚ Β΄876) και ΔΙΔΑΔ/Φ.37/165/30179/31.8/3.9.1990 (ΦΕΚ Β΄562) αποφάσεις του 

Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, την υπ’αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.9/683/19516/17.9.2001 (ΦΕΚ Β’ 

1246) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και την 

υπ’αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.19/1174/οικ.29614/18.11.2016 (ΦΕΚ Β΄3794) απόφαση του Υπουργού 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 

13. Τις με : α) αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.17/1111/οικ.23477/25.9.2014 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Συμπληρωματική 

εγκύκλιος για τις εκλογές αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια των 

δημοσίων υπηρεσιών», β) αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.53/2517/οικ.10914/ 8.3.2019 εγκύκλιο του 

Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Σύσταση-συγκρότηση υπηρεσιακών 

συμβουλίων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 159 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, 

όπως ισχύει)», γ) αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.21/1260/10584/18.6.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών με θέμα «Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά και 

πειθαρχικά συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου» και 

δ) αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.22/1318/οικ.10294/24.6.2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 

με θέμα «Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια 

των δημοσίων υπηρεσιών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου- ΘΗΤΕΙΑ 2023-2024», 

14. Τη με αριθμ. πρωτ. 2647/15.9.2020 απόφαση του Προέδρου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (ΑΕΠΠ) περί ορισμού και τοποθέτησης Προϊσταμένης στη Διεύθυνση Διοικητικών και 

Οικονομικών Υπηρεσιών της ΑΕΠΠ με τριετή θητεία (ΑΔΑ: ΩΝΦ946Μ4Χ7-Β34),  

15. Το υπ’αριθμ. πρωτ. 23428/2022//01/2022/4.11.2022 έγγραφο του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής 

Προσωπικού (ΑΣΕΠ) περί υπόδειξης Συμβούλων του ΑΣΕΠ, προκειμένου να συμμετάσχουν ως 

μέλη (τακτικό και αναπληρωματικό) στη σύνθεση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της ΕΑΔΗΣΥ, 

16. Tην υπ’αριθμ. πρωτ. ΕΞΕ 8148/23.11.2022 απόφαση της Προέδρου της ΕΑΔΗΣΥ σε ορθή 

επανάληψη με θέμα «Παράταση προθεσμιών διεξαγωγής των εκλογών ανάδειξης αιρετών 

εκπροσώπων των υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων» (ΦΕΚ 6210/τ. Β΄/07.12.2022, ΑΔΑ: 6ΗΖ846Μ4Χ7-02Μ),  

17. Tην υπ’αριθμ. πρωτ. ΕΞΕ 210/11.1.2023 «Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των αιρετών 

εκπροσώπων των μόνιμων υπαλλήλων και υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
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αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων της Ενιαίας Αρχής Δημοσίως 

Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ)» (ΑΔΑ: 68ΣΙ46Μ4Χ7-ΩΝ4),  

18. Το με αριθμ. πρωτ. Γρ. Πρ. 446/01.03.2023 πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής, με το οποίο 

διαβιβάστηκαν τα από 28.2.2023 πρακτικά εκλογών για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των 

μόνιμων-δημοσίου δικαίου υπαλλήλων και των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ στο 

Υπηρεσιακό Συμβούλιο της ΕΑΔΗΣΥ,  

19. Το από 8.3.2023 πρακτικό κλήρωσης, από το οποίο προκύπτει η ανάδειξη των Συμβούλων της 

ΕΑΔΗΣΥ που θα μετέχουν στη σύνθεση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Αρχής σε θέση τακτικού 

και αναπληρωματικού μέλους αυτού, 

20. Την ανάγκη συγκρότησης και ορισμού μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της ΕΑΔΗΣΥ,  

21.  Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 

προϋπολογισμού, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Τη συγκρότηση και τον ορισμό των μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της ΕΑΔΗΣΥ ως ακολούθως: 

1. Τακτικά μέλη: 

α) Βασιλική Καραδήμα, Σύμβουλος της ΕΑΔΗΣΥ, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή αυτής τον Δημήτριο 

Χανή, Σύμβουλο της ΕΑΔΗΣΥ,  

β) Ιωάννης Δελλαγραμμάτικας, Σύμβουλος του ΑΣΕΠ, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή αυτού τον 

Κωνσταντίνο Μπακογιάννη, Σύμβουλο του ΑΣΕΠ,    

γ) Δέσποινα Τσαρίδου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών της ΕΑΔΗΣΥ, 

ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια αυτής τη Μαριλένα Σιδέρη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ελέγχου, και,  

2. Αιρετά μέλη:  

2.1.) Εκπρόσωποι των μόνιμων υπαλλήλων :  

α) Γεώργιος Κυρίτσης, μόνιμος υπάλληλος της ΕΑΔΗΣΥ, κατηγορίας ειδικού επιστημονικού προσωπικού, 

στο γνωστικό αντικείμενο των νομικών, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια αυτού την Αναστασία 

Μιχαλακούδη, μόνιμη υπάλληλο της ΕΑΔΗΣΥ, κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού και 

β) Σταυρούλα Μορφογιάννη, μόνιμη υπάλληλος της ΕΑΔΗΣΥ, κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, 

ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή αυτής τον Σάββα Μακρίδη, μόνιμο υπάλληλο της ΕΑΔΗΣΥ, 

κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού,   

όταν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει αμιγώς θέματα προσωπικού δημοσίου δικαίου, ή 

 

2.2.) Εκπρόσωποι των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ): 

α) Παναγιώτα Μπαράκου, υπάλληλος της ΕΑΔΗΣΥ με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, κατηγορίας ειδικού 

επιστημονικού προσωπικού, στο γνωστικό αντικείμενο των νομικών, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια 

αυτής την Ηλιάνα-Κομνηνή Κανταρτζή, υπάλληλο της ΕΑΔΗΣΥ με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, κατηγορίας 

ειδικού επιστημονικού προσωπικού, στο γνωστικό αντικείμενο των νομικών, και 

β) Ευαγγελία Πέτρου, υπάλληλος της ΕΑΔΗΣΥ με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, κατηγορίας ειδικού 

επιστημονικού προσωπικού, στο γνωστικό αντικείμενο των πολιτικών μηχανικών, ως τακτικό μέλος, με 

αναπληρώτρια αυτής την Μαρία Κατσαρού, υπάλληλο της ΕΑΔΗΣΥ με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, κατηγορίας 

ειδικού επιστημονικού προσωπικού, στο γνωστικό αντικείμενο των χημικών,  

όταν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει αμιγώς θέματα προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ. 
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Εισηγήτρια στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο ορίζεται η Δέσποινα Τσαρίδου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης 

Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών της ΕΑΔΗΣΥ, με αναπληρωτή αυτής τον Νικόλαο Τότσιο, 

Προϊστάμενο Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης. 

 

Γραμματέας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ορίζεται η Αθηνά Σοφιανίδου, μόνιμη υπάλληλος της 

ΕΑΔΗΣΥ, κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, με αναπληρωτή αυτής τον Αθανάσιο Λαμπράκη, 

μόνιμο υπάλληλο της ΕΑΔΗΣΥ, κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού. 

 

Η διάρκεια του παρόντος Υπηρεσιακού Συμβουλίου ορίζεται από την έκδοση του παρόντος έως και τις 

31.12.2024. 

 

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και στην ιστοσελίδα της ΕΑΔΗΣΥ.                                                                                                               

                                 

   

 

Η Πρόεδρος της ΕΑΔΗΣΥ  

 

Ανδρονίκη Θεοτοκάτου 

 

Ακριβές αντίγραφο 

 

 

 

Εσωτερική Διανομή :  

-Αναφερόμενοι στην παρούσα 

- Γρ. Προέδρου 

- Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Οργάνωσης 

(EAΔΗΣΥ) 

- Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης της πρώην ΕΑΑΔΗΣΥ (με την παράκληση ενημέρωσης με απόδειξη των 

αναφερόμενων στην παρούσα υπαλλήλων της) 

- Πρωτόκολλο (με την παράκληση ενημέρωσης των υπαλλήλων της Αρχής) 

 

Πίνακας Παραληπτών :  

-ΑΣΕΠ (grammateiaproedrou@asep.gr) (με την παράκληση ενημέρωσης των αναφερόμενων μελών) 
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