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Τμήμα:             Διαφάνειας - Διαύγειας 
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Πληροφορίες:  Μοσχούς Σωτήρης 

Τηλέφωνο:       2241361376 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1449 / 2022 

 «Συγκρότηση – επικαιροποίηση  Ομάδας Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε) για το 

Πρόγραμμα Διαύγεια»  

 

Ο Δήμαρχος Ρόδου 

Έχοντας υπόψη:  

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ 1 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010) 
με τον τίτλο «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια». 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184/τ.Α΄/23.09.20) 
«Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 

(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 4. Την με αριθμό 14492 ΕΞ 2021 (ΦΕΚ 2157/τ.Β΄/25.05.2021) απόφαση 

Υπουργού Επικρατείας «Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την 
εφαρμογή του Κεφαλαίου ΙΑ' Ψηφιακή Διαφάνεια – Πρόγραμμα Διαύγεια του Ν. 
4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές 
Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) 

και άλλες διατάξεις». 

5. Την υπ΄αρ. 10455 ΕΞ 2022 /18.03.2022 (ΑΔΑ: 9ΙΒΦ46ΜΤΛΠ – 4ΞΚ) εγκύκλιο 
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Ρύθμιση λεπτομερειακών και 
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τεχνικών θεμάτων Ψηφιακής Διαφάνειας και του Προγράμματος Διαύγεια». 

6. Την με αριθ. 137/11-02-2011 απόφαση του Δημάρχου Ρόδου, με την οποία 
συγκροτήθηκε η Ομάδα Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε) του Προγράμματος «Διαύγεια».  

 7. Την ανάγκη επικαιροποίησης της προηγούμενης απόφασης, λόγω αλλαγών 
που επήλθαν από μετακινήσεις, συνταξιοδοτήσεις, ή μετατάξεις υπαλλήλων.  

8. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του 
Δήμου, δεδομένου ότι η Ομάδα Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε) θα εκτελεί το έργο της 

χωρίς αποζημίωση. 

 
Αποφασίζουμε 

1. Συγκροτούμε – επικαιροποιούμε την Oμάδα Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε) στο Δήμο 

Ρόδου, στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος «Διαύγεια», σύμφωνα με 

την παρ. 1 του άρθρου 80 Ν. 4727/2020, η οποία απαρτίζεται από τους κάτωθι 

υπαλλήλους, οι οποίοι υπηρετούν στον Δήμο Ρόδου με οποιαδήποτε σχέση 

εργασίας (Μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου):  

 

 Κρητικός Μιχάλης, υπάλληλος ΠΕ Διοικητικών, (Αναπληρωτής Προϊστάμενος 

Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών), Συντονιστής, με στοιχεία επικοινωνίας:               

(τηλ. 2241361243, e-mail: mkritikos@rhodes.gr), με αναπληρωτή τον               

Πανά Χρήστο, υπάλληλο ΠΕ Πληροφορικής (Προϊστάμενο τμήματος Νέων 

Τεχνολογιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης), με στοιχεία επικοινωνίας:   

(τηλ. 2241361344, e-mail: panas@rhodes.gr),   

 Μοσχούς Σωτήριος, υπάλληλος ΠΕ Διοικητικών, (Προϊστάμενος αυτοτελούς 

τμήματος Διαφάνειας - Διαύγειας), Διαχειριστής, με στοιχεία επικοινωνίας: 

(τηλ. 2241361376, e-mail: smosxous@rhodes.gr), με αναπληρώτρια την 

Αντωναρά Ευαγγελία-Λία, υπάλληλο  ΤΕ Πληροφορικής (Προϊστάμενη 

τμήματος Διαχείρισης Εξοπλισμού ΤΠΕ και Πληροφοριακών Συστημάτων), με 

στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2241361348, e-mail: eantonara@rhodes.gr), 

 Παπάζογλου Λουκία,  υπάλληλο ΠΕ Διοικητικών, (Προϊστάμενη τμήματος 

Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού), μέλος, με στοιχεία επικοινωνίας:                          

(τηλ. 2241361238, e-mail: lpapazoglou@rhodes.gr), με αναπληρωτή τον 

Κανάκα Εμμανουήλ,  υπάλληλο ΤΕ Διοικητικού –Λογιστικού της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2241077728, e-mail: 

mkanakas@gmail.com), 

 Μόραρης Εμμανουήλ - Μιχαήλ,, υπάλληλος ΠΕ Διοικητικών του Αυτοτελούς 

Γραφείου Πολιτικής Προστασίας , μέλος, με στοιχεία επικοινωνίας:                         

(τηλ. 2241038017, e-mail: manolis75@hotmail.com), με αναπληρώτρια την 

Παπαγεωργίου Μαρία, υπάλληλο ΔΕ Διοικητικών της Διεύθυνσης Διοικητικών 

Υπηρεσιών, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ.2241361301, e-mail: 

mpapageorgiou@rhodes.gr), 
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2. Η Ομάδα Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.) έχει ως αντικείμενο την τεχνική, διαδικαστική 

και οργανωτική υποστήριξη της ανάρτησης νόμων και πράξεων στο διαδίκτυο.  

Έργο της Ο.∆.Ε είναι η ρύθμιση των τεχνικών λεπτομερειών της ανάρτησης στο 

δικτυακό τόπο της οικείας υπηρεσίας  που είναι υπόχρεη σε ανάρτηση, η ίδρυση 

και λειτουργία του δικτυακού τόπου στον οποίο λαµβάνει χώρα η κεντρική 

ανάρτηση, η δηµιουργία και τήρηση κεντρικού αρχείου καθώς επίσης και η 

διαβίβαση στο Εθνικό Τυπογραφείο όλων των αναγκαίων στοιχείων για την 

ανάρτηση των σχετικών πράξεων στον κεντρικό δικτυακό του τόπο. Επίσης, έργο 

της Ο.∆.Ε είναι η τήρηση αρχείου των σχετικών νοµοθετηµάτων, πράξεων και 

αποφάσεων µε τρόπο προσιτό σε κάθε ενδιαφερόµενο, καθώς και στα άτοµα µε 

αναπηρία, και µε όλα τα αναγκαία τεχνικά, διαδικαστικά και οργανωτικά µέτρα 

ώστε να εξασφαλίζεται η προσβασιµότητα, ακεραιότητα και διαθεσιµότητα των 

κειµένων που αναρτώνται. 

3. Η Ο.Δ.Ε θα λειτουργεί εντός και εκτός του ωραρίου εργασίας και σύμφωνα με τις 

διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.  

4. Στα μέλη της Ο.Δ.Ε. δεν καταβάλλεται αμοιβή ή αποζημίωση.  

 

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο  

διαδικτυακό τόπο «Διαύγεια». 

 

                                                                              Ο Δήμαρχος Ρόδου 

 

                                                                         Αντώνης Β. Καμπουράκης 

 

 

 

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:  

 1. Γραφείο Δημάρχου 

 2. Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Ιωάννη Καμπούρη  

 2. Εντεταλμένο Σύμβουλο κ. Σπυρίδων Σπυρόπουλο 

 3. Γενική Γραμματέα κα Κυριακή Νικολαϊδου  

 2. Διευθύνσεις & Τμήματα του Δήμου  

 3. Ενδιαφερόμενους υπαλλήλους 
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