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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΑΑ  ΠΠ  ΟΟ  ΦΦ  ΑΑ  ΣΣ  ΗΗ  

  ((  ααρριιθθμμ..::  223377//22001144))  
  

Θέμα: Χορήγηση άδειας διδακτικού έργου με αμοιβή σε υπάλληλο της Α.Δ.Α.Ε.  

Ο Πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, έχοντας υπόψη : 

1. τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26Α΄/9.2.2007) σύμφωνα με τις οποίες ο 
υπάλληλος μπορεί, μετά από άδεια, να ασκεί ιδιωτικό έργο ή εργασία με αμοιβή, εφόσον 
συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης και δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας 
του, 

2. του Π.Δ. 410/1988 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, που 
αφορούν το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 
191Α’/30.8.1988), 

3. την υπ’ αριθμ. 1190/26.9.2014 αίτηση της υπαλλήλου της ΑΔΑΕ κ. Αναστασίας Λύρα, με την οποία 
ζητά να απασχοληθεί κατά τις μη εργάσιμες για την υπηρεσία ώρες ως εκπαιδευτικός, στο Κολλέγιο 
Deree και σε εκπαιδευτικά σεμινάρια που τυχόν διοργανωθούν (ad hoc) πάνω στον κλάδο της 
ειδικότητάς της (δημόσιες σχέσεις), 

4. τα στοιχεία του προσωπικού φακέλου της αιτούσης, 

5. τη σύμφωνη αιτιολογημένη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της ΑΔΑΕ υπέρ της έγκρισης 
χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου με αμοιβή στην εν λόγω υπάλληλο, όπως διατυπώνεται 
στο υπ΄αριθ. 5 Πρακτικό του Συμβουλίου κατά τη συνεδρίαση της 14ης Νοεμβρίου 2014, 

  

α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  
 

τη χορήγηση άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου με αμοιβή στην κ. Αναστασία Λύρα, Ειδικό Επιστημονικό 
Προσωπικό, Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Διεθνών Συνεργασιών και Δημοσίων Σχέσεων της ΑΔΑΕ, 
με σκοπό να διδάξει ως ωρομίσθια εκπαιδευτικός στο Κολλέγιο Deree και σε εκπαιδευτικά σεμινάρια που 
τυχόν διοργανωθούν (ad hoc) πάνω στον κλάδο της ειδικότητάς της (δημόσιες σχέσεις), κατά το σχολικό έτος 
2014-2015, πέραν του ωραρίου εργασίας της. 

 

 
 
Κοινοποίηση: 1. Ενδιαφερόμενη  

  2. Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών                   

  O Αντιπρόεδρος  
 
 
 
 
 
 

Κ. Μαραβέλας 
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