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Μαρούσι, 12 Οκτωβρίου 2016 
Αριθ. πρωτ.:  2383 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 ( αριθ.: 310/2016 )  

 
Θέμα: Ανάθεση καθηκόντων πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης στο Μέλος της Αρχής κ. Γεώργιο Μπακάλη 
 

Η Ολομέλεια της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών στη συνεδρίαση της 12ης Οκτωβρίου 2016 
παρισταμένων του Προέδρου της Α.Δ.Α.Ε., κ. Χρήστου Ζαμπίρα, του Αντιπροέδρου της Αρχής, κ. Μιχαήλ Σακκά και των 
τακτικών μελών, κ.κ. Γεωργίου Μπακάλη (στη θέση του οποίου ψήφισε για το εν λόγω θέμα το αναπληρωματικό μέλος 
αυτού κ. Σπυρίδωνας Σκουλαρίκης), Παναγιώτη Ριζομυλιώτη και Αικατερίνης Παπανικολάου καθώς και των κκ. 
Σπυρίδωνα Παντελή και Δημοσθένη Βουγιούκα αναπληρωτών των κκ. Μιχαήλ Γεωργιακόδη και Ιωάννη Ασκοξυλάκη 
αντίστοιχα, οι οποίοι δεν παρευρέθηκαν λόγω κωλύματος αν και είχαν νομίμως και εμπροθέσμως προσκληθεί, έχοντας 
υπόψη: 

1.  Τις διατάξεις: 

α) του Ν. 3115/2003 «Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 47 Α΄/2003) όπως ισχύει,  

β) του άρθρου 3, παρ. 5 του Ν.3051/2002 «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και 
συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 220 Α΄/2002), όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 61, παρ.2, περ. 5 του Ν.4055/2012 «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής» (ΦΕΚ 
51 Α΄/2012),   

γ) της υπ’ αριθ. 16887/17-03-2016 Απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 151/2016), 

2. Την ανάγκη ενίσχυσης των εργασιών της  Α.Δ.Α.Ε. με την αξιοποίηση της εξειδικευμένης γνώσης και εμπειρίας 
τακτικών μελών της Ολομέλειας της Αρχής, με στόχο την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη εκτέλεση του έργου 
που της έχει αναθέσει το Σύνταγμα και προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος. 

3. Την από 29-8-2016 υποβληθείσα στην Α.Δ.Α.Ε. αίτηση-δήλωση ενδιαφέροντος άσκησης καθηκόντων πλήρους και 
αποκλειστικής απασχόλησης από το τακτικό μέλος της Αρχής κ. Γεώργιο Μπακάλη. 

4. Το πρακτικό της Ολομέλειας της Αρχής, της συνεδρίασης της 12ης Οκτωβρίου 2016. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
Την ανάθεση καθηκόντων πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης στο Μέλος της Ολομέλειας της Αρχής κ. Γεώργιο 

Μπακάλη, βάσει της διάταξης του άρθρου 3 παρ. 5 του Ν.3051/2002, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και 

προσδιορίζουμε τα καθήκοντα αυτού ως ακολούθως: 

1. Συντονισμός των εργασιών για τη θέσπιση όλων των διαδικασιών των Διευθύνσεων Διασφάλισης Υποδομών, 
Απορρήτου Υπηρεσιών και Εφαρμογών Διαδικτύου, Διασφάλισης Υποδομών και Απορρήτου 
Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών και Διασφάλισης Απορρήτου Ταχυδρομικών Υπηρεσιών 

2. Συμμετοχή  στο σχεδιασμό της στοχοθεσίας της Αρχής και την παρακολούθηση υλοποίησης των στόχων της 

Α.Δ.Α.Ε. 

3. Αυξημένη συμμετοχή ως εισηγητής σε ακροάσεις και σε ομάδες ελέγχου ως τεχνικό στέλεχος και τεχνική 
επεξεργασία των σχετικών πρακτικών και εκθέσεων ελέγχου. 
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4. Συντονισμός των εκπαιδεύσεων του προσωπικού  της Α.Δ.Α.Ε. σε τεχνικά θέματα. 

5. Τεχνική υποστήριξη, σε συνεργασία με τις τεχνικές Διευθύνσεις, της Α.Δ.Α.Ε. στη συμμετοχή της σε 
προγράμματα (πχ. ΕΣΠΑ και άλλων φορέων) 

6. Συντονισμός των έργων που σχετίζονται με την ανάπτυξη του Δικτύου της Α.Δ.Α.Ε. και των πληροφοριακών 
συστημάτων, σε συνεργασία με τον υπεύθυνο υπάλληλο για τα εν λόγω θέματα. 
 

Η υλοποίηση των ανωτέρω καθηκόντων απαιτεί την συστηματική παρουσία του μέλους στην Αρχή. 

Τα ανωτέρω καθήκοντα δεν υποκαθιστούν τις αρμοδιότητες των Τεχνικών Διευθύνσεων της Α.Δ.Α.Ε. σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις. 

 
Κρίθηκε κι αποφασίστηκε την 12.10.2016. 

 
 

  Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 
 

Χρήστος Ζαμπίρας 

Εσωτερική Διανομή:  
1. Γραμματεία Ολομέλειας  
2. Αναφερόμενοι 
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