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Μαρούσι, 13 Μαρτίου 2013
Αρ. πρωτ.: 675
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ
( αριθ.: 70/2013 )
Θέμα: Έγκριση έναρξης διαδικασίας για την επιλογή προϊσταμένων των Τεχνικών
Διευθύνσεων ΔΥΑΤΥ και ΔΥΑΥΕΔ και του Αυτοτελούς Τμήματος Διεθνών
Συνεργασιών και Δημοσίων Σχέσεων της Α.Δ.Α.Ε.
Η Ολομέλεια της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών στη συνεδρίαση της 27ης
Φεβρουαρίου 2013 παρισταμένων του Προέδρου της ΑΔΑΕ, κ. Ανδρέα Λαμπρινόπουλου, του
Αντιπροέδρου της Αρχής, κ. Κωνσταντίνου Μαραβέλα, και των τακτικών μελών, κ.κ. Δημητρίου
Βαρουτά, Νικόλαου Καλουπτσίδη καθώς επίσης και του Παναγιώτη Ριζομυλιώτη αναπληρωτή του κ.
Μιχαλη Γεωργιακόδη, ο οποίος δεν παρευρέθη λόγω κωλύματος αν και είχε νομίμως και
εμπροθέσμως προσκληθεί και απόντων του κ. Χρήστου Καψάλη και του αναπληρωματικού μέλους
αυτού, κ. Νικόλαου Νίντου, οι οποίοι δεν παρευρέθησαν λόγω κωλύματος αν και είχαν νομίμως και
εμπροθέσμως προσκληθεί, απόντος επίσης του κ. Κωνσταντίνου Λαμπρινουδάκη, ο οποίος δεν
παρευρέθη λόγω κωλύματος αν και είχε νομίμως και εμπροθέσμως προσκληθεί, έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν.3839/2010 (ΦΕΚ 51/τ.Α’) «Σύστημα επιλογής
προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια- Σύσταση
ειδικού συμβουλίου επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» σύμφωνα με
την οποία λήγει αυτοδικαίως, από τη δημοσίευση του νόμου αυτού (29.3.2010), η θητεία όλων
των προϊσταμένων οργανικών μονάδων των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ. είτε αυτοί
επιλέγονται με βάση τις διατάξεις του Υ.Κ., είτε με βάση ειδικές διατάξεις.
2. Tα με αρ. πρωτ. ΑΔΑΕ: 1092/2.6.2010, 1137/8.6.2010 και 1547/4.8.2010 έγγραφα της ΑΔΑΕ
προς το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αναφορικά
με τη λήξη θητείας προϊσταμένων της Α.Δ.Α.Ε.
3. Τις
υπ’
αριθ.
ΔΙΔΑΔ/Φ.35.23/οικ.11329/18-5-2010
και
ΔΙΔΑΔ/Φ.35.25/1373/13179,13178,17728/10-8-2010
οικ.11329/18-5-2010
απαντητικές
επιστολές του Τμήματος Υπαλληλικής Σχέσης και Σταδιοδρομίας του Υπ.Εσ.Α.Η.Δ. σχετικά
με το εν λόγω ζήτημα.
4. Την απόφαση που ελήφθη κατά Συνεδρίαση της Ολομέλειας της Αρχής την 22α Σεπτεμβρίου
2010 περί αποστολής επιστολής προς το αρμόδιο Υπουργείο για να προωθηθεί περαιτέρω στο
Ν.Σ.Κ. προς γνωμοδότηση.

ΑΔΑ: ΒΕΔΧΙΔ1-ΣΕΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

5. Το υπ’ αριθ. 1978/15.10.2010 έγγραφο της Α.Δ.Α.Ε. προς το Τμήμα Υπαλληλικής Σχέσης και
Σταδιοδρομίας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης με το οποίο ζητείτο η υποβολή ερωτήματος προς το Ν.Σ.Κ. για τη λήξη της
θητείας των προϊσταμένων της Α.Δ.Α.Ε.
6.

Την υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.31/1585/22466/19-1-2011 με την οποία πληροφορείται η ΑΔΑΕ
ότι το ΣΤ’ Τμήμα του Ν.Σ.Κ. με την με αριθ. 370/2011 Γνωμοδότηση του, η οποία έγινε
αποδεκτή από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
γνωμοδότησε ομόφωνα ότι, μετά τη λήξη της θητείας των προϊσταμένων οργανικών μονάδων
της Α.Δ.Α.Ε. δυνάμει του άρθρου 5 του Ν.3839/2010, η Α.Δ.Α.Ε. δεν δύναται να ανανεώσει τη
θητεία των ήδη υπηρετούντων προϊσταμένων σύμφωνα με την ειδική διάταξη της παρ.5 του
άρθρου 14 του Π.Δ. 40/2005, αλλά υποχρεούται να προβεί σε νέα επιλογή, κατά τα ειδικότερα
προβλεπόμενα στις διατάξεις του ίδιου ως άνω άρθρου του εν λόγω Π.Δ.

7. Το υπ’ αριθ. 2/131720020/7.3.2012 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σύμφωνα
με το οποίο εγκρίνεται η πρόσληψη τριών (3) υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου (τριετή θητεία) για την κάλυψη αντίστοιχων θέσεων προϊσταμένων
οργανικών μονάδων της Αρχής με δαπάνη που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Α.Δ.Α.Ε.
8. Την υπ’ αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ./6343/20.12.12 εγκριτική επιστολή σύμφωνα με την οποία
αποφασίζεται και εγκρίνεται η κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης τριών (3) υπαλλήλων με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (τριετή θητεία) στην Α.Δ.Α.Ε. σύμφωνα
με τις διατάξεις του αρ. 14, παρ. 2, περ. ιβ’ του Ν.2190/1994 όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 1 παρ. 2. Ια του Ν.3812/2009.
9. την υπ’ αριθ. 83/2013 εισήγηση προς την Ολομέλεια της ΑΔΑΕ,
10. το πρακτικό της από 27.02.2013 συνεδρίασης της Ολομελείας της ΑΔΑΕ,
11. την ανάγκη διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την έναρξη διαδικασιών για την επιλογή προϊσταμένων των Τεχνικών Διευθύνσεων ΔΥΑΤΥ και
ΔΥΑΥΕΔ και του Αυτοτελούς Τμήματος Διεθνών Συνεργασιών και Δημοσίων Σχέσεων, σύμφωνα με
τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις ειδικές διατάξεις του άρθρου 14 του Π.Δ.40/2005.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 27.02.2013
Ο Πρόεδρος
Ανδρέας Λαμπρινόπουλος

