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ΑΠΟΦΑΣΗ 

(Αριθ. 58 /2019) 
 

Θέμα: «Κατάρτιση οριστικού Πίνακα Κατάταξης υποψηφίων και προσληπτέου κατόπιν της υπ’ αριθ. 
1/2018 Προκήρυξης. για την πλήρωση μίας (1) θέσης ευθύνης στην Διεύθυνση 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., 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 και των κ.κ. 

Γεωργίου Μισαηλίδη και Σπυρίδωνα Σκουλαρίκη, αναπληρωτών της κ. Αικατερίνης Παπανικολάου και του 

κ. Γεωργίου Μπακάλη αντίστοιχα, οι οποίοι δεν παρευρέθησαν κατά την συζήτηση του συγκεκριμένου 

θέματος λόγω κωλύματος, αν και είχαν νομίμως και εμπροθέσμως προσκληθεί, έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις:  

α)  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), ιδίως την διάταξη του άρθρου 8 παρ. 3 αυτού, 

β) 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 

59/τ.Α’/7.3.2005), ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 6, 7, 13 και 14,  

γ) του άρθρου 14, παρ. 2 περ. ια’ 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),  

δ) 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 ισχύει. 

2. Την υπ’ αριθ. 76/2018 απόφαση της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε.  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. και την συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης για την 

επιλογή προσωπικού. 

3. Την υπ’ αριθ. 1/2018 (με αρ. Πρωτ.: 831/14.3.2018 και ΑΔΑ: 7ΤΛΙΙΔ1-2Ν7) Προκήρυξη της  Α.Δ.Α.Ε. για 

την πλήρωση μίας (1) θέσης ευθύνης (Προϊσταμένου Διεύθυνσης) με τριετή σύμβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην Διεύθυνση Διασφάλισης Υποδομών και Απορρήτου 

Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών (Δ.Δ.Υ.Α.Τ.Υ.) της Α.Δ.Α.Ε. 
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4. Το με αριθ. Πρωτ. 3384/25.10.2018 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης των υποψηφίων για τη θέση 

του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διασφάλισης Υποδομών και Απορρήτου Τηλεπικοινωνιακών 
Υπηρεσιών της Α.Δ.Α.Ε., κατόπιν της υπ’ αριθ. 1/2018 Προκήρυξης της Αρχής.  

5. Την υπ’ αριθ. 349/2018 απόφαση της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε.  αναφορικά με την έγκριση του ως άνω 

Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης υποψηφίων για μία θέση Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 

Διασφάλισης Υποδομών και Απορρήτου Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών (Δ.Δ.Υ.Α.Τ.Υ.) της Α.Δ.Α.Ε. και 

την κατάρτιση προσωρινών Πινάκων Κατάταξης υποψηφίων. 

6. Την υποβληθείσα εμπρόθεσμα (αρ. Πρωτ.: 3801/26.11.2018) ένσταση από έναν υποψήφιο κατά των 

υπό στοιχείο 5 Πινάκων. 

7. Την υπ’ αριθ. 31/2019 απόφαση της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε. αναφορικά με την εξέταση της ανωτέρω 

ενστάσεως. 

8. Το πρακτικό της από 23.01.2019 συνεδρίασης της Ολομελείας της Α.Δ.Α.Ε. 

9. Την ανάγκη πλήρωσης της προκηρυχθείσας θέσης. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

Α. Την κατάρτιση του οριστικού Πίνακα Κατάταξης των υποψηφίων της υπ’ αριθ. 1/2018 Προκήρυξης για 

την πλήρωση μίας (1) θέσης ευθύνης (Προϊσταμένου Διεύθυνσης) με τριετή σύμβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην Διεύθυνση Διασφάλισης Υποδομών και Απορρήτου 

Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών (Δ.Δ.Υ.Α.Τ.Υ.) ως ακολούθως: 

 

 

 

 

 

 

Β. Την επιλογή, για την πλήρωση της προκηρυχθείσας θέσης, του πρώτου κατά σειρά υποψηφίου στον 

ανωτέρω πίνακα, κ. Παναγιώτη Μπάμπαλη του Γεωργίου. 

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την  23.01.2019.    

   Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 

Χρήστος Ζαμπίρας 
 
Κοινοποίηση : 
- Αυτοτελές Τμήμα Προσωπικού & Διοικητικών Υπηρεσιών 
- Ενδιαφερόμενος 
Εσωτερική διανομή: 
- Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών Συνεργασιών και Δημοσίων Σχέσεων (για δημοσίευση στον ηλεκτρονικό 

τόπο της Α.Δ.Α.Ε.) 
 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

1. ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

2. ΜΠΑΦΟΥΤΣΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

3. ΜΟΤΣΕΝΙΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 

4. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΙΩΑΝΝΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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