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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ
(Αριθ. 31 /2019)
Θέμα: «Απόφαση επί της ενστάσεως του κ. Θεόδωρου Μοτσενίγου, υποψήφιου για την πλήρωση
μιας θέσης Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διασφάλισης Υποδομών και Απορρήτου
Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών ( Δ.Δ.Υ.Α.Τ.Υ.) της Α.Δ.Α.Ε.»
Η Ολομέλεια της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών στην Συνεδρίαση της 23ης
Ιανουαρίου 2019 παρισταμένων του Προέδρου της Α.Δ.Α.Ε., του κ. Χρήστου Ζαμπίρα, των τακτικών
μελών, κ.κ. Μιχαήλ Γεωργιακόδη και Παναγιώτη Ριζομυλιώτη, του κ. Κωνσταντίνου Μουστάκα,
αναπληρωτή του Αντιπροέδρου της Αρχής, κ. Μιχαήλ Σακκά, ο οποίος δεν παρευρέθη κατά τη συζήτηση
του συγκεκριμένου θέματος λόγω κωλύματος, αν και είχε νομίμως και εμπροθέσμως προσκληθεί, καθώς
επίσης και των κ.κ. Γεωργίου Μισαηλίδη και Σπυρίδωνα Σκουλαρίκη, αναπληρωτών των κ.κ. Αικατερίνης
Παπανικολάου και Γεωργίου Μπακάλη, οι οποίοι δεν παρευρέθησαν κατά την συζήτηση του
συγκεκριμένου θέματος λόγω κωλύματος, αν και είχαν νομίμως και εμπροθέσμως προσκληθεί, έχοντας
υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3115/2003 «Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών»
(ΦΕΚ 47Α/27.02.2003)
2. Την υπ’ αριθ. Πρωτ. 831/14.03.2018 Προκήρυξη (1/2018) για την πλήρωση μίας (1) θέσης ευθύνης με
τριετή σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην Διεύθυνση Διασφάλισης Υποδομών
και Απορρήτου Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών της Α.Δ.Α.Ε.
3. Την υποβληθείσα εμπρόθεσμα (αρ.Πρωτ.: 3801/26.11.2018 ένσταση από τον κ. Θεόδωρο Μοτσενίγο,
υποψήφιο για την πλήρωση μιας θέσης Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διασφάλισης Υποδομών και
Απορρήτου Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών (Δ.Δ.Υ.Α.Τ.Υ.) της Α.Δ.Α.Ε., καθώς και την υπ’ αριθ. Πρωτ.
4130/14.12.2018 ηλεκτρονική επιστολή με τα επιπρόσθετα στοιχεία ενστάσεως.
4. Το πρακτικό της από 23.01.2019 συνεδρίασης της Ολομελείας της Α.Δ.Α.Ε.
Αφού μελέτησε :
α) τα στοιχεία και τα επιχειρήματα που παραθέτει ο υποψήφιος στο κείμενο της ενστάσεως του,
β) τα σχετικά στοιχεία των φακέλων των υποψηφίων και
Αξιολόγησης,

τα πρακτικά της αρμόδιας Επιτροπής

και λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με την προκήρυξη η άσκηση ένστασης επιτρέπεται για λόγους
νομιμότητας και όχι για την ουσιαστική εκτίμηση της Επιτροπής,
κρίνει ότι:
επειδή η οργάνωση ενός φορέα είναι μια δυναμική λειτουργία και ως εκ τούτου δύναται να μεταβάλλεται
ανάλογα με τις ανάγκες του φορέα, παρατηρείται, μερικές φορές, προσωπικό να μετακινείται από μια
οργανική μονάδα σε άλλη, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σχέσεις προϊσταμένου – υφισταμένου
οργανωτικής μορφής matrix. Επίσης, η ύπαρξη μιας θέσης ευθύνης εξυπηρετεί, πέρα από την άσκηση
διοικητικών καθηκόντων επί υφισταμένων, ένα σύνολο άλλων λειτουργιών του φορέα, όπως: σχεδιασμός,
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προγραμματισμός, συντονισμός και συνεργασία με άλλα τμήματα εντός του φορέα και άλλες σχετικές
δραστηριότητες, όπως περιγράφονται στα εγχειρίδια της Διοικητικής Επιστήμης (Management). Κατά την
διαδικασία κάλυψης μιας θέσης ευθύνης με την επιλογή Προϊσταμένου, λαμβάνονται υπόψη όλα τα
ανωτέρω χαρακτηριστικά και βάσει αυτών των κριτηρίων ο τοποθετηθείς Προϊστάμενος αξιολογείται
συστηματικά για την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα της άσκησης των καθηκόντων του. Άλλωστε
από την Διοικητική Επιστήμη δεν προκύπτει ότι η αριθμητική σύνθεση της εκάστοτε οργανικής μονάδας
και το πλήθος των υφισταμένων αποτελούν κριτήριο νόμιμης άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου, καθώς
απώτερος στόχος παραμένει η εξασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικότερης λειτουργίας της
Υπηρεσίας δια της άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένου σε θεσμοθετημένες θέσεις ευθύνης. Μεγαλύτερη
βαρύτητα για τον Προϊστάμενο μιας οργανικής μονάδας έχει το έργο που προσφέρει, τι είδους και εύρους
αποφάσεις χρειάστηκε να πάρει για την εξυπηρέτηση του υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος. Εξάλλου,
στο κείμενο της σχετικής προκήρυξης δεν αναφέρεται ως κριτήριο απόδειξης άσκησης καθηκόντων
Προϊσταμένου η ιεραρχική δομή της οργανική μονάδας της Υπηρεσίας.
Ενόψει των ανωτέρω η υπό εξέταση ένσταση κρίνεται αβάσιμη και απορριπτέα.
Για τους παραπάνω λόγους,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την απόρριψη της ένστασης του κ. Θεόδωρου Μοτσενίγου και την παραμονή αυτού στην τρίτη θέση του
Πίνακα Κατάταξης της υπ’ αριθ. 1/2018 Προκήρυξης για την πλήρωση μίας (1) θέσης ευθύνης με τριετή
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην Διεύθυνση Διασφάλισης Υποδομών και
Απορρήτου Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών της Α.Δ.Α.Ε.

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Ζαμπίρας

Κοινοποίηση :
- Αυτοτελές Τμήμα Προσωπικού & Διοικητικών Υπηρεσιών
- Ενδιαφερόμενο
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