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Μαρούσι, 20 Νοεμβρίου  2019 
Αρ. Πρωτ.:3625 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
(ΑΡΙΘΜ. 337/2019) 

Θέμα: Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Προέδρου» πράξεων και εγγράφων στον 
Προϊσταμένο του Αυτοτελούς Τμήματος Προσωπικού και Διοικητικών Υπηρεσιών της Αρχής 
Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) 

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

1. Τις διατάξεις: 

α) του άρθρου 7, παρ. 4, εδάφιο τέταρτο  του ν. 3115/2003 (ΦΕΚ 47 Α΄) «Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου 
των Επικοινωνιών», όπως ισχύει, 
β) του άρθρου 81, παρ. 1 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄) «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει, 
γ) του άρθρου 9 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
δ) του άρθρου 75, παρ. 3 του ν. 4446/2016 (ΦΕΚ 240 Α΄) «Πτωχευτικός Κώδικας, διοικητική δικαιοσύνη, τέλη 
- παράβολα, οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, ηλεκτρονικές συναλλαγές. 
Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει, 
ε) του άρθρου 65 του ν. 4270/2014  (ΦΕΚ 143 Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» , όπως ισχύει, 
στ) του άρθρου 9 του π.δ. 40/2005 (ΦΕΚ 59 Α΄) «Εσωτερική Διάρθρωση της Α.Δ.Α.Ε., προσόντα και τρόπος 
επιλογής προϊσταμένων και συναφείς διατάξεις», όπως ισχύει, 
ζ) του άρθρου 3Β , παρ. 3 της υπ’ αριθμ. 44/31.10.2003 Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. «Κανονισμός Εσωτερικής 
Λειτουργίας της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΦΕΚ 1642 Β΄), όπως ισχύει, 
η) της υπ’ αριθμ. 34051/29.05.2018 Απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων  (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 326), περί διορισμού Προέδρου της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των 
Επικοινωνιών, όπως διορθώθηκε στο ορθό με το ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 396/2019. 

2. Την ανάγκη παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Προέδρου» πράξεων και εγγράφων στον 
Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Προσωπικού και Διοικητικών Υπηρεσιών ή στον νόμιμο αναπληρωτή 
του για την ταχύτερη και αποδοτικότερη ενταλματοποίηση, εκκαθάριση και πληρωμή δαπανών και τη 
μείωση γραφειοκρατικών βαρών, 

3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη που επιβαρύνει τον κρατικό 
προϋπολογισμό,  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Α. Εξουσιοδοτείται ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Προσωπικού και Διοικητικών Υπηρεσιών ή ο 
νόμιμος αναπληρωτής του να υπογράφει «Με εντολή Προέδρου» τα κάτωθι: 

1. Διαβίβαση εγγράφων από το Αυτοτελές Τμήμα Προσωπικού και Διοικητικών Υπηρεσιών στο Αυτοτελές 
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών 

2. Έγκριση καταστάσεων πληρωμής δαπανών της Α.Δ.Α.Ε. για προμήθεια αγαθών ή παροχή υπηρεσιών 

3. Έγκριση καταστάσεων πληρωμής δαπάνης των εκτός έδρας αποζημιώσεων του προσωπικού της Αρχής 

2. Γενικές Διατάξεις 

Β. Το εξουσιοδοτημένο κατά περίπτωση όργανο υποχρεούται να ενημερώνει τη Διοίκηση της Α.Δ.Α.Ε. για 
κάθε σοβαρό, κατά την κρίση του, ζήτημα που προκύπτει κατά την άσκηση της παρεχόμενης δια της 
παρούσης εξουσιοδότησης υπογραφής και να προωθεί στην Διοίκηση της Α.Δ.Α.Ε. για υπογραφή κάθε 
σχετικό έγγραφο που θεωρεί, κατά την κρίση του, ότι πρέπει να υπογραφεί από αυτήν και όχι από το 
εξουσιοδοτημένο όργανο. 

Γ. Η παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής δεν αποκλείει το δικαίωμα υπογραφής του εξουσιοδοτούντος 
οργάνου. 

Δ. Απόντος ή κωλυομένου του Προϊσταμένου του Αυτοτελούς Τμήματος Προσωπικού και Διοικητικών 
Υπηρεσιών θα υπογράφει αρμοδίως ο νόμιμος αναπληρωτής του σύμφωνα με το άρθρο 87 του 
Ν.3528/2007, όπως ισχύει.  

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

                                                                                                           

                                                                             Ο Πρόεδρος 

 

 

                                                                                        Χρήστος  Ν. Ράμμος 
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