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                Μαρούσι, 13 Μαΐου 2014 
Αριθ. πρωτ.:1291   

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

 ( αριθ.: 138/2014 ) 

 Θέμα:   Απονομή ηθικής αμοιβής του επαίνου σε υπάλληλο της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου 
των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.)  

Ο Αντιπρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 

α) της παρ. 8 του άρθρου 8 του Ν.3115/2003 «Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των 
Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 47Α΄/27.2.2003), 
β) των άρθρων 61 και 62 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26Α΄/9.2.2007) σύμφωνα με τις οποίες για 
πράξεις εξαιρετικές κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους, που δεν επιβάλλονται από τα 
καθήκοντά τους, μπορεί να απονέμονται στους υπαλλήλους ηθικές αμοιβές, 

2. Το με αρ.Πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/1147/33440/17.4.2014 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αναφορικά με την αρμοδιότητα έκδοσης πράξης 
απονομής της ηθικής αμοιβής του επαίνου από τον Πρόεδρο της Αρχής, 

3. Το με αρ.Πρωτ. ΑΔΑΕ: 154/21.1.2013 υπηρεσιακό σημείωμα της Διοίκησης προς το Τμήμα  
Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών της Αρχής, υπέρ της απονομής της ηθικής αμοιβής του 
επαίνου στην υπάλληλο της Αρχής κ. Αργυρώ Φραγκούλη, 

4. Τη γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Α.Δ.Α.Ε. υπέρ της απονομής της ηθικής 
αμοιβής του επαίνου στην εν λόγω υπάλληλο της Αρχής, όπως αυτή διατυπώθηκε κατά τη 
συνεδρίαση κατά τη συνεδρίαση της 22ας Μαΐου 2013, 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε   

την απονομή της ηθικής αμοιβής του «Επαίνου», σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, 
αλλά και τις οικείες διατάξεις της Αρχής, στην Φραγκούλη Αργυρώ του Πολυκράτη, υπάλληλο του κλάδου 
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με βαθμό Ε΄, επειδή ως Γραμματέας της Ολομέλειας επέδειξε ιδιαίτερη 
εργατικότητα και ζήλο, απασχολούμενη πέραν των τυπικών υπηρεσιακών καθηκόντων της, προκειμένου 
να διεκπεραιωθεί το έργο της έγκαιρης λήψης και κοινοποίησης σημαντικής απόφασης από την Ολομέλεια 
της Αρχής.   

Περίληψη της παρούσας απόφασης να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της κυβέρνησης. 

 

   
 

Ο Αντιπρόεδρος 

    
 
 

Κ. Μαραβέλας  

 

Εσωτερική Διανομή:  
1. Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών- Οικονομικών Υπηρεσιών  
 
Κοινοποίηση: 
1. Ενδιαφερόμενη 
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