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Μαρούσι,  28  Δεκεμβρίου  2020 
Αρ. Πρωτ.:3263        

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
  
  

AA  ΠΠ  ΟΟ  ΦΦ  ΑΑ  ΣΣ  ΗΗ  
((ααρριιθθ..::440033  //22002200))  

Θέμα: «Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης για τους υπαλλήλους που 
υπηρετούν στην Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών για το έτος 2021» 

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

1) Τις διατάξεις: 

α. του άρθρου 20 του ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α΄) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», όπως ισχύει, 
β. του άρθρων 6 και 8 του ν.3115/2003 (ΦΕΚ 47/Α΄), «Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου των 
Επικοινωνιών», όπως ισχύουν, 
γ. του Π.Δ. 40/2005 (ΦΕΚ 59/Α΄) «Εσωτερική διάρθρωση της Α.Δ.Α.Ε., προσόντα και τρόπος 
επιλογής προϊσταμένων και συναφείς διατάξεις», 
δ. την υπ’ αριθ. 44/31.10.2003 Απόφαση «Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας της Α.Δ.Α.Ε.» 
(ΦΕΚ 1642/ Β’/07.11.2003). 

2) Την ανάγκη καθιέρωσης απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης για τους υπαλλήλους της 
Αρχής προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι δυσανάλογα αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες σε 
σχέση με τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων λόγω υποστελέχωσης της Αρχής.  

3) Το γεγονός ότι η δαπάνη θα καλυφθεί από την εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό της  
Α.Δ.Α.Ε. πίστωση του λογαριασμού 2120201001 του Ειδικού Φορέα: 1017-802-0000000(ΑΔΑΕ), 
οικονομικού έτους 2021 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απογευματινή απασχόληση τριάντα ενός (31) υπαλλήλων της Αρχής 
Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών για το έτος 2020 και μέχρι 120 ώρες εξαμηνιαίως ανά 
υπάλληλο.  

Η υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων αφορά σε επείγουσες, έκτακτες και επιτακτικές 
υπηρεσιακές ανάγκες της Α.Δ.Α.Ε., όπως: 

α. Αναθεώρηση και επικαιροποίηση του νομικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία της Α.Δ.Α.Ε. 
β. Έκδοση/επικαιροποίηση προκύπτουσας από τον νόμο 4727/2020 (ΦΕΚ 184/Α').  
δευτερογενούς νομοθεσίας σε θέματα ασφάλειας και ακεραιότητας δικτύων και υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, για τη διαμόρφωση του νέου Κανονιστικού Πλαισίου για τις 
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες με μεταφορά/ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 στην 
Ελληνική Νομοθεσία. 

ΑΔΑ: 6ΛΘΗΙΔ1-54Λ
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γ. Υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο «Ανάπτυξη συστήματος για την 
ασφαλή παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Α.Δ.Α.Ε. προς πολίτες και επιχειρήσεις» σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 2016-2021.  
δ. Διεξαγωγή διαγωνιστικών διαδικασιών για την αναβάθμιση της ψηφιακής υποδομής της 
Αρχής, καθώς και την προμήθεια νέων και πιο εξελιγμένων εργαλείων ελέγχου δικτύων και 
συστημάτων παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 
ε. . Συμμετοχή της Αρχής ως associated partner στο Ευρωπαϊκό έργο New Post. 
στ. Διεξαγωγή διαδικασιών πλήρωσης κενών οργανικών θέσεων στην Αρχή, μετά από 
προκήρυξη. 
ζ. Αναβάθμιση της πληροφοριακής υποδομής της Αρχής καθώς και των σταθμών εργασίας αυτής 
(hardware και software) και παραμετροποίηση των νέων κεντρικών εφαρμογών, εξυπηρετητών 
και κάθε άλλου λοιπού εξοπλισμού. 
 Εκκαθάριση και καταστροφή του φυσικού αρχείου εγγράφων, ενέργεια εκκρεμούσα από την 
έναρξη λειτουργίας της Αρχής μέχρι σήμερα. 
 
Στην ανωτέρω υπερωριακή εργασία μπορούν να μετέχουν και περισσότεροι των ως άνω τριάντα 
ενός (31) υπαλλήλων, όπως π.χ. μετατασσόμενοι και αποσπώμενοι, εντός του ανωτέρω 
συνολικού αριθμού ωρών, που εγκρίνονται με την παρούσα απόφαση.  

Η κατανομή των ωρών, η συγκρότηση του συνεργείου και η περιγραφή των συγκεκριμένων 
εργασιών που θα πραγματοποιηθούν θα γίνει με ευθύνη των Προϊσταμένων των Οργανικών 
Μονάδων της Αρχής. 

Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πραγματικής παροχής της υπερωριακής 
απασχόλησης των υπαλλήλων ορίζονται οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων της Αρχής, οι 
οποίοι θα βεβαιώνουν ενυπόγραφα στο Αυτοτελές Τμήμα Προσωπικού και Διοικητικών 
Υπηρεσιών της Α.Δ.Α.Ε. την εκτέλεση της υπερωριακής εργασίας. 

Η δαπάνη που προκαλείται με την παρούσα απόφαση θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στον 
προϋπολογισμό της Α.Δ.Α.Ε. πίστωση ποσού 40.000,00€ του λογαριασμού 2120201001 του 
Ειδικού Φορέα: 1017-802-0000000, οικονομικού έτους 2021.  

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

 
 
 

 
 
 
 

   Ο Πρόεδρος 

  

  
 
 
 

Χρήστος Ν. Ράμμος 
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