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Μαρούσι, 23 Απριλίου 2018  
Αρ. πρωτ.: 1313 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

 ( αριθ.: 132/2018 )  
 

Θέμα: Ορισμός της κ. Κωνσταντίνας Ράπτη στη θέση γραμματέα της Επιτροπής Αξιολόγησης για την επιλογή 
προσωπικού για την κάλυψη μίας (1) θέσης προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διασφάλισης Υποδομών Απορρήτου 
Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών της Α.Δ.Α.Ε. 

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

1. Τις διατάξεις:  

α) Του άρθρου 14, παρ. 2 περ. ιβ’ του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή 
προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων Διοίκησης» (ΦΕΚ 28/ τ. Α΄/3.3.1994/) όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 1, παρ. 2, περ. ια’ του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/ τ. Α΄/28.12.2009). 
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’/20.9.2002), 
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τις διατάξεις του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/ τ. 
Α΄/28.12.2009) και του Ν. 4055/2012  (ΦΕΚ 51/τ. Α’/ 12.3.2012). 
γ) Του N.3115/2003 (ΦΕΚ 47/τ.Α’/27.2.2003) «Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών» 
(ΦΕΚ 47/τ.Α’/27.2.2003), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τη διάταξη του άρθρου 19 του Ν. 
3472/2006 (ΦΕΚ 135/τ.Α’/4.7.2006) «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης και 
άλλες διατάξεις», καθώς  και με τη διάταξη του άρθρου 37 του Ν. 4509/2017 (ΦΕΚ 201/τ.Α’/22.12.2017). 
δ) 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 29 Α΄/7.3.2005). 

2.  Την υπ’ αριθ. 76/7.3.2018 Απόφαση της Ολομέλειας της Αρχής αναφορικά με την έγκριση κειμένου 
προκήρυξης για την πλήρωση μίας (1) θέσης ευθύνης με τριετή σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) στην Α.Δ.Α.Ε., σύμφωνα με την οποία εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος για την 
επιλογή υπαλλήλου ο οποίος θα ασκεί χρέη γραμματέα στην Επιτροπή Αξιολόγησης.  

3. Το πρακτικό της από 07.03.2018 συνεδρίασης της Ολομελείας της Α.Δ.Α.Ε. 

4. Την ανάγκη για ορισμό Γραμματέα της Επιτροπής Αξιολόγησης για την επιλογή προσωπικού για την 
κάλυψη μίας (1) θέσης προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διασφάλισης Υποδομών Απορρήτου 
Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών της Α.Δ.Α.Ε. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 

Τον ορισμό της κ. Κωνσταντίνας Ράπτη του Παναγιώτη, μόνιμου υπαλλήλου της Αρχής, ΔΕ- Διοικητικού 
Λογιστικού, βαθμού Α’ στη θέση γραμματέα της Επιτροπής Αξιολόγησης για την επιλογή προσωπικού για την 
κάλυψη μίας (1) θέσης προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διασφάλισης Υποδομών Απορρήτου 
Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών της Α.Δ.Α.Ε. 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
1. Τμήμα Προσωπικού και Διοικητικών Υπηρεσιών 
2. Ενδιαφερόμενη 

   Ο Πρόεδρος 

  

  
 
    

Χρήστος Ζαμπίρας 

ΑΔΑ: ΩΑΠΒΙΔ1-17Ο


		2018-04-27T15:05:36+0300
	Athens




