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Μαρούσι, 2 Ιουνίου  2016 

Αριθ. Πρωτ.: 1187 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

  
  
  

AA  ΠΠ  ΟΟ  ΦΦ  ΑΑ  ΣΣ  ΗΗ  
((  ααρριιθθ..::  117755//22001166  ))  

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των 
Επικοινωνιών» 

 

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

1. Τις διατάξεις: 

α) του άρθρου 30, παρ. 3 του Ν.4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, 
βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων 
(διαφάνεια − αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 33 
Α΄/27.02.2016) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 171 του Ν.4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την 
εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 94 Α΄/27.05.2016). 

β. Του άρθρου 4, παρ. 3 του Ν.3051/2002 «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, 
τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις» 
(ΦΕΚ 220 Α΄/20.09.2002) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 61, παρ. 3 του Ν.4055/2012 «Δίκαιη 
δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής» (ΦΕΚ 51 Α΄/12.03.2012). 

γ. Του άρθρου 8, παρ. 9 του Ν.3115/2003 «Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των   Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 
47/τ.Α΄/27.02.2003). 

δ. Του άρθρου 159, 160 και 161 του Ν.3528/2007, «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων 
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 26 Α΄/09.02.2007), όπως 
τροποποιήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του Ν.4275/2014 (ΦΕΚ 149 Α΄/15.07.2014), για όσα θέματα δεν 
ρυθμίζονται από τις ως άνω διατάξεις.   

ε. Του Π.Δ. 40/2005 «Εσωτερική Διάρθρωση της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών 
(Α.Δ.Α.Ε.), προσόντα και τρόπος επιλογής προϊσταμένων και συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ 59 
Α΄/07.03.2005).   

2. Την υπ’ αριθ. 123/2012 (ΦΕΚ 2078 Β΄/20.07.2012) απόφαση του Προέδρου της Α.Δ.Α.Ε. αναφορικά με τη 
σύσταση - συγκρότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των 
Επικοινωνιών. 

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού γιατί, βάσει της παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α΄/15.03.2010) τα 
Υπηρεσιακά Συμβούλια λειτουργούν εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας των οικείων Υπηρεσιών ή σε 
χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση και δεν καταβάλλεται καμία πρόσθετη αμοιβή ή 
αποζημίωση στα μέλη τους.   
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε     

1. Συγκροτούμε στην έδρα της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών πενταμελές Υπηρεσιακό  
Συμβούλιο αρμόδιο για όλο το τακτικό προσωπικό που υπηρετεί στις υπηρεσιακές μονάδες της Αρχής 
αποτελούμενο από:  

α) ένα (1) Μέλος της οικείας Αρχής, ως Πρόεδρο του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και ένα (1) Μέλος άλλης Αρχής 
ή Βοηθό Συνηγόρου του Πολίτη, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με κλήρωση. Η κλήρωση 
διεξάγεται σε δημόσια συνεδρίαση από τον Πρόεδρο της Α.Δ.Α.Ε., 

β) τον Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών με τον νόμιμο 
αναπληρωτή του, 

γ) δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων και τους αναπληρωτές αυτών, οι οποίοι έχουν αναδειχθεί 
από τις τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων και μέχρι τη λήξη της θητείας τους, ήτοι 
31.12.2016. 

2. Εισηγητής στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο ορίζεται ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών - 
Οικονομικών Υπηρεσιών, με αναπληρωτή αυτόν που νομίμως τον αναπληρώνει στα υπηρεσιακά του 
καθήκοντα. 

3. Γραμματέας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και νόμιμος αναπληρωτής του ορίζεται υπάλληλος της Α.Δ.Α.Ε. 
κατηγορίας ΕΕΠ, ΠΕ ή ΤΕ με βαθμό τουλάχιστον Γ΄. 

4. Όταν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει θέματα προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αντί των 
δύο αιρετών εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων μετέχουν οι δύο αιρετοί εκπρόσωποι του προσωπικού με 
σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ο Πρόεδρος 
 
 
 

Χρήστος Ζαμπίρας 
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