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 Μαρούσι, 10 Απριλίου 2019 
Αριθ. Πρωτ. : 1477    

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 AA  ΠΠ  ΟΟ  ΦΦ  ΑΑ  ΣΣ  ΗΗ  

((ααρριιθθ..::  116655//22001199  ))  
 
Θέμα:  
 

Χορήγηση πενταετούς άδειας άνευ αποδοχών σε υπάλληλο της Αρχής  

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

1. Τις διατάξεις: 

α. της παρ.4 του άρθρου 51 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26Α΄/9.2.2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων 

Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» σύμφωνα με τις οποίες επιτρέπεται η χορήγηση σε 

υπαλλήλους άδειας χωρίς αποδοχές συνολικής διάρκειας έως πέντε (5) έτη, ύστερα από αίτηση τους και γνώμη του 

υπηρεσιακού συμβουλίου λόγω αποδοχής θέσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε διεθνή οργανισμό, στον οποίο 

μετέχει η Ελλάδα.  

β. τις διατάξεις του Ν. 3115/2003 «Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 47/Α/27.2.2003) και 

ιδίως το άρθρο 8, παράγραφος 8 αυτού. 

2. Την με αρ. Πρωτ. Α.Δ.Α.Ε.: 1418/4.04.2019 αίτηση της κ. Νικολούζου  προς τη Διοίκηση της Αρχής με την οποία 

αιτείται πενταετή άδεια άνευ αποδοχών για την παραμονή της σε θέση εργασίας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για 

την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) σε συνέχεια της τριετούς άδειας που είχε λάβει από την Αρχή για 

την αποδοχή θέσης στον εν λόγω Ευρωπαϊκό Οργανισμό από την 01.05.2016. 

3. Την επιστολή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) με την οποία 

ενημερώνει την υπάλληλο της Α.Δ.Α.Ε. κ. Ευγενία Νικολούζου  για την επέκταση της τρέχουσας σύμβασής της ως 

“Officer in Network and Information Security at ENISA” για  χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών, με έναρξη την 1η 

Μαΐου 2019. 

4. Το υπ’ αριθ. 1/9-4-2019 πρακτικό του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του προσωπικού της Α.Δ.Α.Ε. με το οποίο 

γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της χορήγησης της αιτούμενης άδειας πενταετούς διάρκειας. 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  

Τη χορήγηση πενταετούς άδειας άνευ αποδοχών, βάσει των διατάξεων του άρθρου 51, παρ. 4 του 

Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύει, από 01.05.2019, στην Νικολούζου Ευγενία του Γεωργίου, Ειδικό 

Επιστημονικό Προσωπικό με σχέση Ι.Δ.Α.Χ. της Α.Δ.Α.Ε., για τη συνέχιση της απασχόλησής της ως “Officer in Network 
and Information Security”  στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA).   

Ο χρόνος της ανωτέρω άδειας αποτελεί χρόνο πραγματικής υπηρεσίας.  

 Κοινοποίηση: 
1. Αυτοτελές Τμήμα Προσωπικού και Διοικητικών Υπηρεσιών 
2. Η ενδιαφερόμενη 

  Ο Αντιπρόεδρος 

 

 
 
 
 
 

Μιχαήλ Σακκάς 
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