
 

 
 

 
 

 
 

                                                                                                  Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2017 
                                                                                                                                Αρ. Πρωτ.: 328 

 

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

Θέμα : Σύσταση Αυτοτελούς Τμήματος αμιγώς οικονομικού ενδιαφέροντος στην Αρχή Διασφάλισης 
του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ). 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) του άρθρου 69Γ του N. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014), όπως συμπληρώθηκε με τη διάταξη του άρθρου 58 παρ.4 του Ν.4438/2016 
«Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για 
ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και την τροποποίηση των Οδηγιών 2008/48/ΕΚ και 
2013/36/ΕΕ και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1093/2010, και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 220/Α/2016), 

β) του Ν. 3115/2003 «Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 47/Α/2003) 

όπως ισχύει, 

γ) 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 ισχύει,  

δ) του Π.Δ. 40/2005 «Εσωτερική Διάρθρωση της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των 

Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ), προσόντα και τρόπος επιλογής προϊσταμένων και συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ 

59/Α/2005) και ιδίως του άρθρου 9 αυτού, 

ε) του Π.Δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 

και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 

Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και 

Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, 

Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ 208/Α/2016), 

στ) του Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 

210/Α/2016), 

ζ) του Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α/2015), 

η) της υπ’ αριθ. Υ29/8.10.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 

Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168/Β/2015), 
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θ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που 

κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005). 

2. Την υπ’ αριθ. 2/16570/0026/13.5.2016 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός διαδικασίας και 
εξειδίκευση μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου / Ειδικό 
Λογιστήριο στις Οικονομικές Υπηρεσίες Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (ΦΕΚ 1381/Β/2016 ΑΔΑ: 
6ΡΩΣΗ-ΞΝΛ), 

3. Την υπ’ αριθ. 16887/17.3.2016 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων «Συγκρότηση της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 
151/Υ.Ο.Δ.Δ./2016). 

4. Τις εγκυκλίους με αρ. 2/51290/0026/2.6.2016 (ΑΔΑ: 9637H-ΩΛΦ), 2/68982/0026/5.8.2016 (ΑΔΑ: 
ΩΙΖΑΗ-Ο9Ε) και  2/77786/0026/26.9.2016 (ΑΔΑ: 6ΞΓΑΗ-ΦΒΑ) του Υπουργείου Οικονομικών. 

5. Την υπ’ αριθ. 378/2016 Απόφαση της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ. 

6. Την ανάγκη άσκησης των εν προκειμένω μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων, ήτοι α) ελέγχου, 
εκκαθάρισης και έκδοσης εντολής πληρωμής δαπανών και β) λογιστικής παρακολούθησης και 
πληρωμής των δαπανών, διακριτά από υπηρεσιακές μονάδες της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου 
των Επικοινωνιών. 

7. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΑΔΑΕ: 3156/21.12.2016 οικονομική έκθεση της ΑΔΑΕ, σχετικά με το γεγονός ότι 
από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη 3.480,00 € για το έτος 2017 και για τα επόμενα έτη 
στον προϋπολογισμό του Φορέα, η οποία θα καλυφθεί από πίστωση στον ΚΑΕ 0215.  

8. Το γεγονός ότι δεν λειτουργεί στην ΑΔΑΕ οργανική μονάδα τουλάχιστον επιπέδου τμήματος με 
αρμοδιότητες αμιγώς οικονομικού ενδιαφέροντος. 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  

Άρθρο 1  
 

1. Το προβλεπόμενο στο άρθρο 9 του Π.Δ. 40/2005 Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών – Οικονομικών 
Υπηρεσιών της ΑΔΑΕ διαχωρίζεται σε Αυτοτελές Τμήμα Προσωπικού και Διοικητικών Υπηρεσιών και 
σε Αυτοτελές Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών. 

2.  Το Αυτοτελές Τμήμα Προσωπικού και Διοικητικών Υπηρεσιών διατηρεί τις αρμοδιότητες που 
προβλέπονται στις περιπτώσεις α΄ έως και ιγ΄και ιθ΄του άρθρου 9 του Π.Δ. 40/2005. 

3. Στο Αυτοτελές Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών συνιστώνται Γραφείο Εκτέλεσης Προϋπολογισμού 
και Γραφείο Κατάρτισης Προϋπολογισμού και Πληρωμών.  

4. Οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών ασκούνται από τα ανωτέρω 
Γραφεία ως ακολούθως: 

Α. Γραφείο Εκτέλεσης Προϋπολογισμού  

Στις αρμοδιότητες του Γραφείου περιλαμβάνονται ιδίως:  

α. Η κατάρτιση του σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρέωσης κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος από 
τον διατάκτη και η καταχώριση των αναλαμβανόμενων δεσμεύσεων στα οικεία λογιστικά βιβλία και στο 
Μητρώο Δεσμεύσεων. 
β. Ο έλεγχος τήρησης των περί ανάληψης υποχρεώσεων διατάξεων και η παροχή βεβαίωσης επί των 
σχεδίων των σχετικών πράξεων για την ύπαρξη της απαιτούμενης πίστωσης και για τη μη υπέρβαση 
του οριζόμενου κάθε φορά από το αρμόδιο όργανο ποσοστού διάθεσης της πίστωσης. 
γ. Ο έλεγχος και η εκκαθάριση των δαπανών με βάση τα πλήρη και νόμιμα δικαιολογητικά αυτών. 
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δ. Η έκδοση τίτλου πληρωμής των δαπανών, μέσα στα καθοριζόμενα κατά μήνα όρια πληρωμών και 
εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας από το ενωσιακό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο. Ειδικότερα, η 
εκκαθάριση των δαπανών αποδοχών, πρόσθετων αμοιβών, αποζημιώσεων και με οποιαδήποτε άλλη 
ονομασία καταβαλλόμενων απολαβών του πάσης φύσεως προσωπικού της Αρχής, των φυσικών 
προσώπων με οποιουδήποτε τύπου μίσθωση έργου ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έμμισθης 
εντολής, καθώς και αποζημιώσεων φοιτητών και σπουδαστών για την πρακτική τους άσκηση στην Αρχή 
γίνεται σε συνεργασία με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών (Ε.Α.Π.). 
ε. Η σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με τον διατάκτη ως προς τη νομιμότητα και κανονικότητα των 
εκκαθαριζόμενων δαπανών και υποβολή της μετά του σχετικού φακέλου στη Διεύθυνση Συντονισμού 
και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων με σχετική κοινοποίηση στην αρμόδια Γενική 
Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παράγραφο 1 του άρθρου 26 του Ν. 4270/2014. 
στ. Η τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων τακτικού προϋπολογισμού και Προγράμματος Δημόσιων 
Επενδύσεων.  
ζ. Η τακτοποίηση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής και των πάγιων προκαταβολών. 
η. Η εισήγηση αρμοδίως για καταλογισμό δημόσιου υπολόγου, καθώς και λαβόντα αχρεώστητης 
πληρωμής. 
θ. Η παροχή στοιχείων στα Δικαστήρια, η εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και κοινοποίηση στην 
αρμόδια Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) των δικαστικών αποφάσεων 
αυτών, από τις οποίες προκύπτει επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του φορέα. 
ι. Η τήρηση των λογιστικών βιβλίων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις. 
ια. Η παροχή βεβαίωσης για διορισμούς, εντάξεις, μετατάξεις, αποσπάσεις και προαγωγές του 
προσωπικού κάθε κατηγορίας της ΑΔΑΕ. 
ιβ. Η παροχή στοιχείων και βεβαιώσεων αναφορικά με αποδοχές, πρόσθετες αμοιβές, αποζημιώσεις, 
κρατήσεις κ.λπ., για το πάσης φύσεως προσωπικό της Αρχής. 
ιγ. Η μέριμνα για την αποτροπή συσσώρευσης οφειλών. 
ιδ. Κάθε άλλο θέμα που αφορά στην οικονομική διαχείριση της Αρχής. 

Β. Γραφείο Κατάρτισης Προϋπολογισμού και Πληρωμών  

Στις αρμοδιότητες του Γραφείου περιλαμβάνονται ιδίως: 

α. Η παραγωγή στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣ-ΔΠ) 
ηλεκτρονικών εντολών μεταφοράς και πίστωσης λογαριασμού προς την Τράπεζα της Ελλάδος για την 
εξόφληση των εκδιδόμενων χρηματικών ενταλμάτων (τακτικών και προπληρωμής) με πίστωση των 
τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων και την απόδοση των διενεργούμενων κρατήσεων υπέρ 
τρίτων σε αυτούς. 
β. Η μέριμνα για τη διενέργεια συμψηφισμών και η απόδοση στο Δημόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά 
ταμεία των οφειλών των δικαιούχων που αναγράφονται στις σχετικές βεβαιώσεις φορολογικών και 
ασφαλιστικών οφειλών. 
γ. Η ενημέρωση των δικαιούχων και των φορέων για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και την 
πληρωμή των δικαιούχων. 
δ. Η τήρηση Μητρώου Κατασχέσεων και Εκχωρήσεων. 
ε. Η μέριμνα για την κατάρτιση από τον διατάκτη του τακτικού Προϋπολογισμού της Αρχής και για την 
ορθολογική αξιοποίηση των πόρων της Αρχής βάσει των γενικών αρχών και κανόνων για τη 
δημοσιονομική διαχείριση του Ν. 4270/2014. 
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Άρθρο 2 

Η επιλογή των Προϊσταμένων των Αυτοτελών Τμημάτων Προσωπικού και Διοικητικών Υπηρεσιών και 
Οικονομικών Υπηρεσιών γίνεται από υπαλλήλους της ΑΔΑΕ του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή 
ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η επιλογή των επικεφαλής των 
γραφείων του Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών γίνεται από υπαλλήλους της ΑΔΑΕ του 
κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  

Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η παρούσα Απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών 

 
 
 

Γεώργιος Χουλιαράκης 
 

Η Υπουργός Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης 

 
 
 

Όλγα Γεροβασίλη 

Ο Πρόεδρος της Αρχής 
Διασφάλισης του Απορρήτου 

των Επικοινωνιών 
 
 

Χρήστος Ζαμπίρας 
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