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Μαρούσι, 26 Μαΐου 2021 
Αριθ. πρωτ.:  1479 

         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ  188 / 2021 

 
 

Θέμα:  Ανάθεση καθηκόντων πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης στο μέλος της Αρχής 
Νικόλαο Παπαδάκη 

 
 
 

Η Ολομέλεια της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών στη συνεδρίαση της 26ης Μαΐου 2021 
παρισταμένων του Προέδρου της ΑΔΑΕ, Χρήστου Ράμμου, του Αντιπροέδρου της Αρχής, Μιχαήλ Σακκά και 
των τακτικών μελών Δημητρίου Βέργαδου, Στέφανου Γκρίτζαλη, Γεωργίου Μπακάλη και Αικατερίνης 
Παπανικολάου και του Νικολάου Ανδρουλακάκη, αναπληρωματικού μέλους του Νικολάου Παπαδάκη, ο 
οποίος δεν παρέστη αν και είχε νομίμως και εμπροθέσμως ειδοποιηθεί, 

έχοντας υπόψη: 
 
1. τις διατάξεις  

α)  του ν.3115/2003 «Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 47/Α/27.2.2003), 

β)  τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 5,  του ν.3051/2002 «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες 

αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και 

συναφείς ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 220/Α/20.9.2002), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 61, παρ. 2 του ν. 

4055/2012 «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής (ΦΕΚ 51Α/ 2012) 

γ)  της υπ’ αριθμ. 16887/17.03.2016 Απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων περί συγκρότησης της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των 

Επικοινωνιών (ΦΕΚ 151/τ. Υ.Ο.Δ.Δ. /21.3.2016), 

δ) της υπ’ αριθμ. 34051/29.05.2018 Απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων περί διορισμού Προέδρου της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των 

Επικοινωνιών (ΦΕΚ 326/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./5.6.2019), όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 

396/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./20.06.2019, 

ε) της υπ’ αριθμ. 58347/21.12.2020 Απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης περί διορισμού νέων μελών 

στην Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΦΕΚ 1066/24.12.2020) 

2. την ανάγκη ενίσχυσης των εργασιών της ΑΔΑΕ με την αξιοποίηση της εξειδικευμένης γνώσης και 

εμπειρίας τακτικών μελών της Ολομέλειας της Αρχής με στόχο την αποδοτικότερη και 

αποτελεσματικότερη εκτέλεση του έργου που της έχει ανατεθεί από το Σύνταγμα και προς όφελος του 

δημοσίου συμφέροντος, 

3. την υποβληθείσα στην ΑΔΑΕ υπ’ αριθμ. πρωτ. 1098/19.4.2021 αίτηση-δήλωση ενδιαφέροντος άσκησης 

καθηκόντων πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης από το τακτικό μέλος της Αρχής κ. Νίκο 

Παπαδάκη. 

4. την με αριθμ. 140/2021 εισήγηση προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε. 

5. το πρακτικό της από 26.5.2021 συνεδρίασης της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε.  
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ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ  

Κατά πλειοψηφία (με ψήφους 5 επί 7) την ανάθεση καθηκόντων πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης 

στο Μέλος της Ολομέλειας της Αρχής Νικόλαο Παπαδάκη, βάσει της διάταξης του άρθρου 3 παρ. 5 του 

Ν.3051/2002, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και προσδιορίζουμε τα καθήκοντα αυτού ως ακολούθως: 

1. Συμμετοχή στο στρατηγικό σχεδιασμό, την εκπόνηση προγραμμάτων και την παρακολούθηση 

υλοποίησης των στόχων της ΑΔΑΕ. 

2. Υποστήριξη, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις, της συμμετοχής  της ΑΔΑΕ σε  προγράμματα 

(πχ. ΕΣΠΑ και άλλων φορέων) 

3. Συντονισμός των έργων που σχετίζονται με την ανάπτυξη του Δικτύου της Α.Δ.Α.Ε. και των 

πληροφοριακών συστημάτων, σε συνεργασία με τους αρμόδιους των υπηρεσιών. 

4. Αυξημένη συμμετοχή ως εισηγητής σε ακροάσεις και σε ομάδες ελέγχου ως μέλος της Ολομέλειας  και 

τεχνική επεξεργασία των σχετικών πρακτικών και εκθέσεων ελέγχου 

 
Η υλοποίηση των ανωτέρω καθηκόντων απαιτεί την συστηματική παρουσία του μέλους στην Αρχή. 
 
Τα ανωτέρω καθήκοντα δεν υποκαθιστούν τις αρμοδιότητες των Τεχνικών Διευθύνσεων της Α.Δ.Α.Ε. σύμφωνα 

με τις κείμενες διατάξεις. 

 

Μειοψήφησε ο Πρόεδρος Χρήστος Ράμμος, ο οποίος διατύπωσε την ακόλουθη γνώμη: H ανάθεση 

καθηκόντων πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης σε μέλη συνταγματικά κατοχυρωμένων αρχών, πέραν 

του Προέδρου και του Αντιπροέδρου, οι οποίοι είναι ούτως ή άλλως πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης,  

αποτελεί μια εξαιρετική περίπτωση  και όχι τον  συνήθη κανόνα του υπηρεσιακού καθεστώτος των μελών 

αυτών.  Συνεπώς, η ανάθεση καθηκόντων πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης συνιστά  υπό την έννοια 

αυτή,  μια εξαιρετική διαδικασία και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να καταστεί ο  κανόνας  για όσα μέλη 

δεν έχουν άλλη παράλληλη απασχόληση εκτός της Αρχής  και   απλώς μπορούν να είναι χρονικώς διαθέσιμα 

για πολύ χρόνο  στον υπηρεσιακό χώρο. Προϋποθέτει δε ότι υπάρχει έλλειψη και συνακόλουθη   ανάγκη να 

καλυφθούν υπηρεσιακές ανάγκες ή αρμοδιότητες  που αντιστοιχούν  σε ειδικά καθήκοντα, προσδιοριζόμενα  

με τρόπο συγκεκριμένο,   και εξειδικευόμενα  με βάση κανονιστικά ή/και επιστημονικά κριτήρια. Καθήκοντα,  

τα οποία βαίνουν πέραν των συνήθων καθηκόντων, τα οποία  είναι  ούτως ή άλλως υποχρεωμένα να ασκούν 

τα μέλη των Αρχών μέσα στο πλαίσιο της ιδιότητας τους.  Και, τέλος,  καθήκοντα τα οποία μπορεί να ασκήσει 

ένα μέλος που έχει ειδικές προς τούτο δεξιότητες, όπως πχ ειδικούς τίτλους σπουδών, ή ειδική επιστημονική 

εμπειρία που πιστοποιείται από οικεία επίσημα έγγραφα και βεβαιώσεις. Τούτο σημαίνει ότι, δεν μπορούν 

να ανατεθούν καθήκοντα πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης σε ένα μέλος της Αρχής μόνο διότι το εν 

λόγω μέλος το ζητεί, ή  διότι δηλώνει πρόθυμο να αφιερώσει χρόνο στα καθήκοντα του αυτά και με επίκληση 

από πλευράς υπηρεσίας  αορίστων γενικών  κατηγοριών αρμοδιοτήτων και απασχολήσεων  που δεν 

εξειδικεύονται περαιτέρω και οι οποίες  είναι  οι συνήθεις διαχρονικές αρμοδιότητες μιας Αρχής (τέτοιες δε 

περιπτώσεις είναι μεταξύ άλλων  οι όλως  γενικοί τομείς στους οποίους γίνεται αναφορά στην απόφαση της 

πλειοψηφίας).. Οι πιο πάνω προϋποθέσεις δεν συντρέχουν εν προκειμένω και, επομένως, δεν μπορούν να 

ανατεθούν καθήκοντα πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης στο μέλος της Αρχής Ν. Παπαδάκη. 
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Το μέλος της Αρχής Αικατερίνα Παπανικολάου απέσχε από την ψηφοφορία, δηλώνοντας ότι  μόνος αρμόδιος 

να εισηγηθεί ενώπιον της Ολομέλειας την ανάθεση καθηκόντων πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης σε 

μέλος της Αρχής είναι ο Πρόεδρος και όχι μέλη της Ολομέλειας, όπως συνέβη στην προκειμένη περίπτωση. 

Και τούτο διότι ο Πρόεδρος και μόνο ως έχων  εκ του νόμου (άρθρο  7 §4 του ν. 3115/2003) τα καθήκοντα 

συντονισμού και διοίκησης των υπηρεσιών της Α.Δ.Α.Ε., και συνεπώς, και την ευρύτερη και συνολική εικόνα 

της λειτουργίας των εν λόγω υπηρεσιών, μπορεί να κρίνει αν υπάρχουν  υπηρεσιακές ανάγκες, που 

δικαιολογούν την ανάθεση καθηκόντων πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης σε μέλος της Αρχής. 

 

 

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 26.5.2021 
 

 

 Ο Πρόεδρος 

  

Χρήστος Ράμμος 

 

         

 

                             

 
 
 
 
 
 
 
Εσωτερική Διανομή:  
1. Ενδιαφερόμενος 
2. Μέλη Ολομέλειας  
3. Αυτοτελές Τμήμα Προσωπικού Διοικητικού Υπηρεσιών  
4. Αυτοτελές Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών 
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