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 Μαρούσι, 29 Ιουνίου 2016  
Αρ. πρωτ.: 1452 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 ( αριθμ: 217/2016 )  

 
 

Θέμα: Συγκρότηση ομάδας εργασίας για την τροποποίηση του ΠΔ40/2005 (ΦΕΚ 59/Α/07-03-
2015) της ΑΔΑΕ «Εσωτερική Διάρθρωση της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των 
Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.), προσόντα και τρόπος επιλογής προϊσταμένων και συναφείς διατάξεις» 
 
 
Η Ολομέλεια της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών στη συνεδρίαση της 29ης 
Ιουνίου 2016 παρισταμένων του Προέδρου της ΑΔΑΕ, κ. Χρήστου Ζαμπίρα, του Αντιπροέδρου της 
Αρχής, κ. Μιχαήλ Σακκά και των τακτικών μελών, κ.κ., Μιχαήλ Γεωργιακόδη, Γεωργίου Μπακάλη, 
Αικατερίνης Παπανικολάου και Παναγιώτη Ριζομυλιώτη και απόντος του κ. Ιωάννη Ασκοξυλάκη, ο 
οποίος δεν παρευρέθη λόγω κωλύματος αν και είχε  νομίμως και εμπροθέσμως προσκληθεί αλλά και 
του αναπληρωματικού αυτού μέλους κ. Δημοσθένη Βουγιούκα, ο οποίος επίσης δεν παρευρέθη λόγω 
κωλύματος αν και είχε νομίμως και εμπροθέσμως προσκληθεί έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις: 

α) Του άρθρου 6, παρ. 3 του Ν. 3115/2003 «Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των 
Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 47/τ.Α΄/27.02.2003). 

β) Του Ν. 3051/2002 «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και 
συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 
220/τ.Α΄/20.09.2002) όπως αντικαταστάθηκε από τα άρθρα 61 και 110 του Ν.4055/2012 «Δίκαιη 
δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής» (ΦΕΚ 51/τ.Α’/12.03.2012). 

γ) Του άρθρου 26 παρ.7 του Ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση 
Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 47/τ. Α΄/11.05.2015). 

δ) Του άρθρου 73 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/τ.Α΄/27.02.2016). 

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/ τ. Α΄/07.03.2005). 
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στ) Της υπ’ αριθ. 16887/17.03.2016 (ΦΕΚ 151/Υ.Ο.Δ.Δ./21.03.2016) Απόφασης του Υπουργού 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων περί συγκρότησης της Αρχής 
Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, 

2. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του οικείου τακτικού 
προϋπολογισμού.  

3. το πρακτικό της από 29.06.2016 συνεδρίασης της Ολομελείας της ΑΔΑΕ, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

Την συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με σκοπό τη σύνταξη σχεδίου τροποποίησης 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»  

Η Ομάδα Εργασίας θα αποτελείται από τον Αντιπρόεδρο της Αρχής, δύο μέλη της Ολομέλειας, το 
Νομικό Σύμβουλο, τους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Αρχής και έναν εκπρόσωπο του 
Σωματείου Εργαζομένων της Α.Δ.Α.Ε.. 

Η Ομάδα Εργασίας θα πρέπει να περατώσει το έργο της εντός δύο (2) μηνών . 

 

Η παρούσα να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 29.06.2016.   

    

  Ο Πρόεδρος  
   

 
 

Χρήστος Ζαμπίρας  
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