
Πτυχίο Α.Ε.Ι. νομικής ή οικονομικής 

κατεύθυνσης ή διοίκησης 

επιχειρήσεων ή θετικών επιστημών ή 

δημόσιας διοίκησης ή διεθνών 

σπουδών ή ισότιμο τίτλο σπουδών 

σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής 

αντίστοιχων ειδικοτήτων 

(αποδεικνύεται βάσει παραρτήματος 

ΑΣΕΠ)

Μεταπτυχιακό ή 

διδακτορικό τίτλο ελληνικού 

Α.Ε.Ι. ή αναγνωρισμένου 

ισότιμου της αλλοδαπής, 

που να αποδεικνύει την 

επιστημονική εξειδίκευση σε 

συναφή προς τους σκοπούς 

της Αρχής γνωστικά 

αντικείμενα (αποδεικνύεται 

βάσει παραρτήματος ΑΣΕΠ)

Άριστη γνώση τουλάχιστον 

μιας ξένης γλώσσας, ιδίως, 

της αγγλικής (αποδεικνύεται 

βάσει παραρτήματος ΑΣΕΠ)

Σημαντική διοικητική 

εμπειρία, σε θέσεις ευθύνης, 

σε διοίκηση ανθρώπινου 

δυναμικού, κατάρτιση 

στρατηγικών σχεδίων, 

διαχείριση έργων και 

δραστηριοτήτων, 

συντονισμό ομάδων και 

διαδικασίες στοχοθεσίας και 

παρακολούθησης επίτευξης 

στόχων.

Αποδεδειγμένη εμπειρία 

τουλάχιστον δέκα (10) ετών σε 

πολιτικές, έργα και δράσεις 

καταπολέμησης της απάτης και 

της διαφθοράς, ανάπτυξης και 

ενίσχυσης μηχανισμών 

ακεραιότητας, διαφάνειας και 

λογοδοσίας, ανάπτυξης 

συστημάτων εσωτερικού 

ελέγχου και διαχείρισης 

κινδύνων, αξιολόγησης 

φορέων και εκπόνησης 

προτάσεων οργανωτικών 

μεταρρυθμίσεων και 

ανασχεδιασμού διαδικασιών, 

καθώς και έργα διαχείρισης 

αλλαγών.

Αποδεδειγμένη εργασιακή 

εμπειρία σε χώρες του 

εξωτερικού στο πλαίσιο 

εργασιακής σχέσης με διεθνείς 

οργανισμούς σε πολιτικές, έργα 

και δράσεις καταπολέμησης της 

απάτης και της διαφθοράς, 

ανάπτυξης και ενίσχυσης 

μηχανισμών ακεραιότητας, 

διαφάνειας και λογοδοσίας, 

ανάπτυξης συστημάτων 

εσωτερικού ελέγχου και 

διαχείρισης κινδύνων, 

αξιολόγησης φορέων και 

εκπόνησης προτάσεων 

οργανωτικών μεταρρυθμίσεων 

και ανασχεδιασμού 

διαδικασιών, καθώς και έργα 

διαχείρισης αλλαγών.

Αποφοίτηση από την Εθνική 

Σχολή Δημόσιας Διοίκησης 

και Αυτοδιοίκησης 

(προσκόμιση πιστοποιητικού 

ΕΣΔΔΑ)

Κατοχή επαγγελματικών 

πιστοποιήσεων από 

αναγνωρισμένους φορείς 

επαγγελματικής 

πιστοποίησης, σχετικά με τα 

θέματα αρμοδιότητας της 

Αρχής ((ενδεικτικά 

αναφέρονται τα CIA, CRMA, 

CGAP, CCSA, CFSA, CPA, 

ACCA, CISA, CFE, COSO IC, 

ΣΟΕΛ, κ.λπ.) αποδεικνύεται 

με την προσκόμιση των 

σχετικών 

πιστοποιητικών/τίτλων)

Άριστη γνώση επιπλέον της 

μίας (1) ξένων γλωσσών 

(αποδεικνύεται βάσει 

παραρτήματος ΑΣΕΠ)

1 ΜΠΙΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 300 300 300 100 ΝΑΙ 1000

2 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 300 0 225 0 ΝΑΙ 525

3 ΤΣΙΡΜΠΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 300 0 100 0 ΝΑΙ 400

4 ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 0 0 300 0 ΝΑΙ 300

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΣΠΥΡΑΤΟΥ

ΑΘΗΝΑ, 14-06-2021

ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
A/A ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ   (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 14037/05.05.2021 ΑΔΑ: ΨΥΩΕ46ΜΙ0Φ-ΒΔΔ)

ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ 

ΑΙΤΗΣΗΣ

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ (ΕΑΔ)
(Σύμφωνα με την υπ΄αρ.  10764/19.04.21 

Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών - ΑΔΑ: ΡΙΠΦ46ΜΙ0Φ-4ΦΗ

όπως τροποιήθηκε με την υπ΄αρ. 18577/10.06.21 - ΑΔΑ: Ψ56Η46ΜΙ0Φ-ΡΡ7)

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


