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                                                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ   
Μαρούσι 19 Ιουλίου 2019 

                                                                                                                      Αρ. Πρωτ: 2512 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
(αριθ. 213/2019) 

 
 Θέμα: Ανάκληση της υπ’ αριθ. 167/2019 απόφασης του Αντιπροέδρου της ΑΔΑΕ με την οποία ανατέθηκαν 

καθήκοντα Προϊσταμένου του Τμήματος Κινητών Επικοινωνιών της Διεύθυνσης Ασφάλισης Υποδομών και 

Απορρήτου Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών της ΑΔΑΕ στον Γ. Αγαλιανό μόνιμο υπάλληλο του Κλάδου ΤΕ 

Μηχανικών με βαθμό Α’. 

 

Ο Πρόεδρος της Αρχής έχοντας υπόψη: 

 

1.Τις διατάξεις των άρθρων 7 παρ. 4 εδάφιο δεύτερο και  8 παρ. 8 του Ν. 3115/2003 «Αρχή Διασφάλισης του 

Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΦΕΚ 47Α), με τις οποίες προβλέπονται οι αρμοδιότητες του Προέδρου της 

Αρχής για τις πράξεις που αφορούν την ανάθεση καθηκόντων  στα μέλη του προσωπικού της ΑΔΑΕ καθώς 

και  εν γένει για την έκδοση των διοικητικών πράξεων που αφορούν την υπηρεσιακή κατάστασή τους. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 87 παρ. 1, 2 και 4 του Ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων 

Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 26Α)που αφορούν τα ζητήματα των 

περιπτώσεων  αναπλήρωσης των προϊσταμένων οργανικών μονάδων καθώς και των προϋποθέσεων, υπό τις 

οποίες αυτή λαμβάνει χώρα, όπως οι εν λόγω διατάξεις τροποποιηθείσες  ισχύουν ήδη. Και ειδικότερα την 

διάταξη του άρθρου 87 παρ. 1 εδάφιο πρώτο από την οποία προκύπτει ότι ο υπάλληλος στον οποίο 

ανατίθενται καθήκοντα αναπλήρωσης προϊσταμένου πρέπει να έχει τα τυπικά προσόντα, τα οποία 

απαιτούνται και για την επιλογή του προϊσταμένου. 

3.Την διάταξη  του άρθρου 13 παρ. 1 του Π.Δ/τος 40/2005 «Εσωτερική διάρθρωση της Αρχής Διασφάλισης 

του Απορρήτου των Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 59Α), στην οποία ορίζεται, μεταξύ άλλων,  ότι στην  Διεύθυνση  

Διασφάλισης Υποδομών και Απορρήτου Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών καθώς και στα Τμήματα αυτής  

προΐστανται υπάλληλοι, πτυχιούχοι Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής, ειδικότητας 

Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Μηχανικού Η/Υ και Μηχανικού Πληροφορικής ή Μηχανικού 

Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ή Πληροφορικής ή Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή 

Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Επιστήμης των Υπολογιστών Πληροφορικής ή ισότιμου τίτλου αντίστοιχης 

ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 1 και 2 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας 

και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45Α), στις οποίες ορίζεται αφενός μεν ότι αρμόδιο για την ανάκληση ατομικής 
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διοικητικής πράξης όργανο είναι εκείνο που την εξέδωσε ή που είναι αρμόδιο για την έκδοσή της, αφετέρου 

δε ότι για την ανάκληση δεν είναι απαραίτητο να τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται για την έκδοση της 

πράξης, εκτός αν ανακαλείται πράξη νόμιμη ή πράξη παράνομη ύστερα από εκτίμηση πραγματικών 

περιστατικών.  

5.Το γεγονός ότι σύμφωνα με την τελευταία ως άνω διάταξη σε περίπτωση που ανακαλείται παράνομη 

διοικητική πράξη η τήρηση της διαδικασίας που απαιτείται για την έκδοσή της επιβάλλεται να επαναληφθεί 

κατά την ανάκλησή της μόνο όταν επανεκτιμώνται πραγματικά περιστατικά κατ’ ενάσκηση διακριτικής 

ευχερείας και όχι όταν η διαπιστωθείσα παρανομία έχει ως συνέπεια την κατά δεσμία αρμοδιότητα 

ανάκληση της εκδοθείσης πράξεως (πρβλ. ΣτΕ 3906/2008, 3904/2008, 3299/2007, 1532/2005, 1679/2002, 

1409/2002, 460/2001, 3477/2000, 3051/2000, 1216/1998, 2403/1997, 2539/1996, 5523/1996 κ.ά.). 

6. Το γεγονός ότι με την υπ’ αριθ. 2616/2014  απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας  (σκέψη 5) έχει 

κριθεί ότι «ναι μεν με τον Ν. 2916/2001, αλλά και τον  μεταγενέστερο   αυτού νόμο  3549/2007, τα Τ.Ε.Ι. 

εντάχθηκαν, επανιδρυόμενα ως ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, στη βαθμίδα της ανώτατης εκπαίδευσης, 

εξακολουθούν, όμως, να διαφοροποιούνται από τα ιδρύματα του πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης 

εκπαίδευσης ως προς το ρόλο, το σκοπό και την αποστολή τους (άρθρο 1 παρ. 1 περ. β΄ του Ν. 2916/2001, 

όπως ίσχυε, εν προκειμένω, σύμφωνα με τα εκτεθέντα στη σκέψη 4), εξαιτίας δε της διαφοροποίησης αυτής 

ο νόμος (άρθρο 6 παρ. 6 περ. β΄ του ν. 2916/2001), σε συμφωνία με την αρχή της ισότητας, δεν εξομοιώνει 

τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. με αυτά των πτυχιούχων των πανεπιστημίων (πρβλ. ΣτΕ 

4880-6/2012, ΑΠ 2028/2006) και, κατ’επέκταση, δεν δημιουργείται υποχρέωση ίσης μισθολογικής 

μεταχείρισης των αντίστοιχων κατηγοριών εργαζομένων (ΤΕ και ΠΕ)». 

7.Το γεγονός ότι με  υπ’ αριθ. 548/2016 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας  (σκέψεις 11 και 12)  έχει 

κριθεί ότι νομίμως απορρίφθηκε αίτημα αποφοίτου Τ.Ε.Ι. να εγγραφεί στο Τ.Ε.Ε. με την αιτιολογία ότι  ο 

νόμος 2916/2001 δεν εξομοιώνει την ανώτερη με την ανώτατη εκπαίδευση, ούτε δημιουργεί νέα 

επαγγελματικά δικαιώματα για τους αποφοίτους των Τ.Ε.Ι. που οργανώνονται και λειτουργούν σύμφωνα με 

τις διατάξεις του, εν πάση δε περιπτώσει, οι διατάξεις του εν λόγω νόμου δεν αφορούν όσους αποφοίτησαν 

από τα Τ.Ε.Ι. πριν από την έναρξη της ισχύος του, όπως ήταν ο υποβαλών  στην κριθείσα υπόθεση το σχετικό 

αίτημα. Όπως έκρινε, περαιτέρω,  το Δικαστήριο συναφώς,  εφόσον από τις οικείες περί εγγραφής διατάξεις 

του νόμου απαιτείται ο αιτούμενος να εγγραφεί στο Τ.Ε.Ε.  να είναι απόφοιτος πολυτεχνικής Σχολής Α.Ε.Ι., 

δεν μπορεί να εγγραφεί σε αυτό απόφοιτος Τ.Ε.Ι. 

8. Το γεγονός ότι, πέραν των προηγηθέντων, και σε κάθε περίπτωση, με την υπ’ αριθ.44/2008 απόφαση  του 

Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων έχει κριθεί με βάση τις ειδικότερες αιτιολογίες που περιέχονται σε 

αυτήν,  ότι  δεν είναι δυνατή  η εξομοίωση των πτυχιούχων των Τ.Ε.Ι. που αποφοίτησαν από αυτά όταν 

ακόμη  ήταν εντεταγμένα στην ανώτερη επαγγελματική εκπαίδευση με τους πτυχιούχους των Τ.Ε.Ι. που 
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αποφοιτούν από αυτά μετά την μετατροπή τους σε Α.Ε.Ι. Η αυτή κρίση περιλαμβάνεται και στην υπ’ αριθ. 

257/2009 (σκέψη ΙΙΙ) γνωμοδότηση του Δ’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, στην οποία 

παρέπεμψε με το υπ’  αριθ. 109848/21/5.7.2019 έγγραφο του προς την Αρχή (και σε απάντηση  σχετικού 

από 25.6.2019 ερωτήματος του Προέδρου αυτής) το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

(Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης- Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης- Τμήμα Α’ 

Οργάνωσης Ανώτατης Εκπαίδευσης. 

9. Το γεγονός ότι με την υπ’αριθ. 2028/2006 απόφαση του Αρείου Πάγου (και ανεξαρτήτως των περαιτέρω 

αυτού κρίσεων σε σχέση με την ερμηνεία συλλογικής σύμβασης εργασίας) έχει κριθεί , σε επίπεδο αρχής, ότι 

«η υπαγωγή δε των τελευταίων στην ανώτατη εκπαίδευση συνδέθηκε με τη συμμόρφωση προς τις 

αντίστοιχες συνταγματικές επιταγές, ειδικότερα σε ό,τι αφορά την πλήρη αυτοδιοίκηση των ιδρυμάτων, το 

καθεστώς του Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. και τα θέματα σπουδών και δεν σκόπευε στην πλήρη εξομοίωση αυτών με τα 

Α.Ε.Ι. Έτσι, ο χαρακτηρισμός πλέον των πτυχίων των Τ.Ε.Ι. ως βασικών τίτλων σπουδών ανώτατης 

εκπαιδεύσεως δε συνεπάγεται και την ισοτιμία αυτών με τα πτυχία των Α.Ε.Ι. ιδιαίτερα ως προς τα 

επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων». 

10. Το γεγονός ότι με την υπ’ αριθ. 167/11.4.2009 απόφαση του Αντιπροέδρου της Αρχής ανατέθηκαν 

καθήκοντα Προϊσταμένου του Τμήματος Κινητών Επικοινωνιών της Διεύθυνσης Ασφάλισης Υποδομών και 

Απορρήτου Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών της ΑΔΑΕ στον Γ. Αγαλιανό μόνιμο υπάλληλο του Κλάδου ΤΕ 

Μηχανικών με βαθμό Α’.  

11.Το γεγονός ότι κατά τα εκτεθέντα στο στοιχείο υπ’ αριθμ. 3 του παρόντος προοιμίου στην  Διεύθυνση  

Διασφάλισης Υποδομών και Απορρήτου Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών καθώς και στα Τμήματα αυτής 

(επομένως και το επίμαχο Τμήμα) προΐστανται υπάλληλοι, πτυχιούχοι Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 

της ημεδαπής ή ισότιμα της αλλοδαπής και, συνεπώς, σύμφωνα και με τα εκτεθέντα στα στοιχεία 6, 7, 8 και 

9 του  αυτού πάντοτε προοιμίου  δεν μπορούσε κατά το νόμο να ανατεθούν  τέτοια καθήκοντα 

προϊσταμένου  του Τμήματος αυτού  στον υπάλληλο  Γ. Αγαλιανό, που δεν είναι κάτοχος πτυχίου Α.Ε.Ι. αλλά  

κάτοχος πτυχίου Τ.Ε.Ι.  Τούτο δε ισχύει κατά μείζονα διότι το πτυχίο αυτό αποκτήθηκε, όπως προκύπτει από 

τον ατομικό του φάκελο, τον  μήνα Μάρτιο του έτους 2001, πριν, δηλαδή,  από την θέση σε ισχύ του Ν. 

2916/2001 (11.6.2001), που ήταν ο πρώτος σειράς νόμων, που προέβλεψε ότι τα Τ.Ε.Ι. εντάσσονται στην 

Ανώτατη Εκπαίδευση (άρθρο 1α). 

12. Το γεγονός, τέλος, ότι με βάση τα προεκτεθέντα η  ως άνω υπ’ αριθ. 167/11.4.2009 απόφαση του 

Αντιπροέδρου της Αρχής είναι παράνομη ως αντικείμενη στο άρθρο 13 παρ. 1  του Π.Δ/τος 40/2005, και 

πρέπει για τον λόγο αυτό να ανακληθεί, δεδομένου εξ άλλου, ότι δεν έχει παρέλθει ο κατά το νόμο  (άρθρο 

μόνο παρ. 1 του α.ν. 261/1968 - Α΄ 12) εύλογος  προς τούτο χρόνος. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Ανακαλούμε εξ υπαρχής και αφ’ης ίσχυσε την υπ’ αριθμ. 167/11.4.2009 απόφαση του Αντιπροέδρου της 

Αρχής (αρ. πρωτ. 1488/11.4.2019) με την οποία ανατέθηκαν καθήκοντα Προϊσταμένου του Τμήματος 

Κινητών Επικοινωνιών της Διεύθυνσης Ασφάλισης Υποδομών και Απορρήτου Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών 

της ΑΔΑΕ στον Γ. Αγαλιανό μόνιμο υπάλληλο του Κλάδου ΤΕ Μηχανικών με βαθμό Α’. 

 

Ο Πρόεδρος 

 

 

 

Χρήστος Ν. Ράμμος 

 

Κοινοποίηση. 

1.Στον Αντιπρόεδρο της ΑΔΑΕ. 

2.Στον Γ.Αγαλιανό  

μόνιμο υπάλληλο  

του Κλάδου ΤΕ Μηχανικών με βαθμό Α’. 

3.Στην προϊσταμένη του Αυτοτελούς  

Τμήματος Προσωπικού και  

Διοικητικού Β. Παναγιωτοπούλου. 

4.Στις ΔΔΥΑΤΥ & ΔΔΥΑΥΕΔ.  
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