
 

 

 

 Αθήνα, 4-1-2023 

 Aρ. πρωτ.: 31585 

 

Ανακοίνωση 

 

«Διενέργεια δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή τακτικού και αναπληρωματικού μέλους της υπό 

συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης της ΕΘ.Α.Α.Ε., κατ’ άρθρο 21 του ν. 4369/2016, ως 

τροποποιήθηκε και ισχύει δυνάμει του άρθρου 32 ν. 4735/2020» 

 

 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του ν. 4653/2020 (ΦΕΚ Α΄/12/24-01-2020) «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ειδικοί 

Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και 
Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

2. Τη με αρ. πρωτ. 31409/30.12.2022 Απόφαση Προέδρου της ΕΘΑΑΕ περί προσωρινής ανάθεσης 
καθηκόντων Γενικού Διευθυντή. 

3. Τις διατάξεις του ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33  Α’) «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» και ιδίως των άρθρων 14, 16, 19, 21 και 24 ως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, κατ΄ άρθρο 
32 ν. 4735/2020. 

4. Τις διατάξεις του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών 
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», ιδίως δε των άρθρων 159  και 162, ως ισχύουν. 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α’) «Κύρωση του Κώδικα 
Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν. 

6. Την υπ΄ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/750/οικ.32768/22.12.2016 (ΦΕΚ4434 Β’) υπουργική απόφαση με 
θέμα: «Καθορισμός της μορφής και του περιεχομένου των Εντύπων Έκθεσης Αξιολόγησης σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ν.4369/2016». 

7. Την υπ΄ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/753/οικ.7513/03.03.2017 (ΑΔΑ:ΨΩ5Κ465ΧΘΨ-ΠΥΒ) εγκύκλιο του 
Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με θέμα: «ν. 4369/2016 (ΦΕΚ Α΄33) – ΜΕΡΟΣ Β΄ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – Αξιολόγηση, Στοχοθεσία, Κοινωνική λογοδοσία και συμμετοχή». 

8. Την υπ΄ αριθμ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/7/οικ.19392/15.10.2020 (ΑΔΑ: ΨΗΩΦ46ΜΤΛ6-ΚΞΤ) εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Τροποποίηση διατάξεων ΜΕΡΟΥΣ Β΄ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, 
Ν. 4369/2016, και συμπλήρωση διατάξεων με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Νόμου 4735/2020 (Α’ 
197)». 

9. Τις επίσημες προσκλήσεις της Αρχής προς έξι (6) διαφορετικούς φορείς, προκειμένου να 
γνωστοποιήσουν στην Αρχή τα ονόματα Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, που θα συμμετάσχουν 
σε δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους για τη 
συγκρότηση της ΕΕΑ και τις σχετικές απαντήσεις αυτών. 

10. Το γεγονός ότι υποψήφιοι προς επιλογή είναι Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων, οι οποίοι 
υποδείχθηκαν από τους φορείς: 1. Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), 2. Ελληνική 
Στατιστική Υπηρεσία (ΕΛΣΤΑΤ), 3. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, 4. Υπουργείο Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης. 

 
 
Ανακοινώνεται ότι η δημόσια κλήρωση για την επιλογή ενός τακτικού και του αναπληρωματικού αυτού 
μέλους της υπό συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου 21 του ν. 4369/2016, ως 



 

2 

τροποποιήθηκε και ισχύει δυνάμει του άρθρου 32 ν. 4735/2020, στην Εθνική Αρχή Ανώτατης 
Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 9-1-2023 στις 11:00 π.μ. στο γραφείο του Γεν. 
Διευθυντή, από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, κ. Σπυρίδωνα 
Ρίζο (Αριστείδου 1 και Ευριπίδου 2, 10559, Αθήνα, 3ος όροφος). Για τη διενέργεια και τα αποτελέσματα 
της κλήρωσης θα συνταχθεί πρακτικό που θα υπογραφεί από τον ασκούντα καθήκοντα Γενικού 
Διευθυντή και τον παριστάμενο στην κλήρωση Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοικητικής και Οικονομικής 
Υποστήριξης, κ. Σπυρίδωνα Ρίζο.  
 
Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αρχής και θα σταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στους 
προσκεκλημένους φορείς, οι οποίοι καλούνται να ενημερώσουν τους υποψηφίους Προϊσταμένους, 
εφόσον το επιθυμούν, να παρευρεθούν κατά τη διενέργεια της κλήρωσης. 

 

 

Ο ασκών καθήκοντα Γενικού Διευθυντή της ΕΘΑΑΕ 

Δρ. Νικόλαος Γεωργιάδης 


