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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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Μαρούσι, 30 Ιουνίου 2021
Αρ. πρωτ.:1849
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

AΠΟΦΑΣΗ
(αριθ.:230/2021)
Θέμα:

«Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την κατάρτιση νέου Οργανισμού της ΑΔΑΕ σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του νόμου 4622/2019 περί επιτελικού κράτους»

Ο Πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, έχοντας υπόψη:
1.

Τις διατάξεις:

α) του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ A’ 133/07.08.2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια
της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και και ειδικότερα
τις ακόλουθες διατάξεις:
«Η οργάνωση και λειτουργία των Ανεξάρτητων Αρχών, καθορίζονται με Οργανισμούς, οι οποίοι
καταρτίζονται, αντικαθίστανται ή τροποποιούνται με αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων διοίκησής
τους. Τυχόν ειδικότερες διατάξεις διατηρούνται σε ισχύ» (άρθρο 20 παρ. 1 εδαφ. β).
«Με τους Οργανισμούς της προηγούμενης παραγράφου καθορίζονται: (α) η αποστολή του φορέα, όπως
προκύπτει από τις κείμενες διατάξεις που διέπουν τη σύσταση και τις αρμοδιότητές του, καθώς και η
διάρθρωση των υπηρεσιών του σε οργανικές μονάδες (γενικές διευθύνσεις, διευθύνσεις,
υποδιευθύνσεις, τμήματα, αυτοτελή και μη, αυτοτελή γραφεία, θεσμοθετημένα συλλογικά όργανα), (β)
η ονομασία και η έδρα των παραπάνω οργανικών μονάδων, καθώς και οι στρατηγικοί σκοποί των
Γενικών Διευθύνσεων, οι επιχειρησιακοί στόχοι των Διευθύνσεων και Υποδιευθύνσεων και οι
αρμοδιότητες των Τμημάτων και λοιπών οργανικών μονάδων, (γ) το σύνολο των οργανικών θέσεων
του προσωπικού, η κατανομή αυτών κατά εργασιακή σχέση, κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, καθώς
και τα τυπικά προσόντα διορισμού ή πρόσληψης κατά κλάδο και ειδικότητα και (δ) η γενική περιγραφή
καθηκόντων κάθε θέσης ευθύνης, καθώς και οι κλάδοι, από τους οποίους προέρχονται οι Προϊστάμενοι
των οργανικών μονάδων» (άρθρ. 20 παρ.2).
«Με τους Οργανισμούς της παραγράφου 1 μπορεί επίσης να προβλέπεται: (α) η σύσταση, κατάργηση ή
συγχώνευση Γενικών ή Ειδικών Γραμματειών και θέσεων Γενικών ή Ειδικών Γραμματέων, η οργάνωση
και λειτουργία τους καθώς και η τροποποίηση των αρμοδιοτήτων τους, (β) η σύσταση, κατάργηση ή
συγχώνευση υπηρεσιών ή οργανικών μονάδων, καθώς και η μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους σε
άλλες υπηρεσίες ή οργανικές μονάδες του φορέα ή εποπτευόμενων φορέων του ή η κατάργησή τους,
(γ) η σύσταση νέων θέσεων προσωπικού, καθώς και η κατάργηση, κατά κατηγορία και κλάδο,
υφιστάμενων θέσεων που πλεονάζουν, (δ) η σύσταση νέων κλάδων κατά κατηγορίες, καθώς και η
συγχώνευση ή κατάργηση υφισταμένων με δυνατότητα κατάργησης αντίστοιχων οργανικών θέσεων,
(ε) η μεταφορά θέσεων προσωπικού σε άλλους κλάδους, υφιστάμενους ή νέους, της ίδιας ή άλλης
κατηγορίας, καθώς και η ρύθμιση θεμάτων ένταξης υπηρετούντων υπαλλήλων σε νέους κλάδους της
ίδιας κατηγορίας, που προκύπτουν με σύσταση ή συγχώνευση υφισταμένων, (στ) η σύσταση
οργανικών μονάδων χωρίς εσωτερική διάρθρωση, (ζ) κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά την
οργάνωση και λειτουργία της οικείας υπηρεσίας» (άρθρ. 20 παρ. 3).
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β) του άρθρου 5, τελευταίο εδάφιο, του Κανονισμού Εσωτερικής λειτουργίας της ΑΔΑΕ (απόφαση
44/31.10.2003 της Ολομέλειας της Αρχής, ΦΕΚ Β΄ 1642/7.11.2003) στο οποίο ορίζεται ότι «Σε
δυσχερείς ή γενικότερου ενδιαφέροντος περιπτώσεις και ιδίως όταν πρόκειται για έκδοση
κανονιστικών πράξεων της Αρχής, ο Πρόεδρος μπορεί να συγκροτήσει ομάδα εργασίας, στην οποία
μετέχουν ένα ή περισσότερα μέλη της Αρχής καθώς και μέλη του προσωπικού με ειδικές γνώσεις, για
την υποβολή εισήγησης».
2. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 1827/25.06.2021 έγγραφο του Προέδρου της ΑΔΑΕ και τα σχετικά απαντητικά
έγγραφα του Νομικού Συμβούλου της ΑΔΑΕ (υπ’ αριθ. πρωτ. 1837/28.06.2021) και του Συλλόγου
Εργαζομένων στην ΑΔΑΕ (υπ’ αριθ. πρωτ. 1846/29.06.2021).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Συγκροτεί Ομάδα Εργασίας για την κατάρτιση σχεδίου Οργανισμού της Αρχής Διασφαλίσεως
Απορρήτου των Επικοινωνιών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του προαναφερθέντος νόμου 4622/2019
(Επιτελικό Κράτος κλπ).
2. Η Ομάδα Εργασίας αποτελείται από τα εξής μέλη:
α) Μιχάλη Σακκά, Αντιπρόεδρο της Αρχής, ως Πρόεδρο
β) Στέφανο Γκρίτζαλη τακτικό Μέλος της Αρχής ως μέλος
γ) Νικόλαο Παπαδάκη, τακτικό Μέλος της Αρχής ως μέλος
δ) Αικατερίνα Παπανικολάου, τακτικό μέλος της Αρχής ως μέλος
ε) Ηλία Θεοδωράτο, Νομικό Σύμβουλο της Αρχής ως μέλος
στ) Βικτωρία Παναγιωτοπούλου, Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Προσωπικού και Διοικητικών
Υπηρεσιών ως μέλος
ζ) Γεώργιο Αγαλιανό, υπάλληλο της Διεύθυνσης Διασφάλισης Υποδομών και Απορρήτου
Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών, Αντιπρόεδρο του Συλλόγου εργαζομένων στην ΑΔΑΕ ως μέλος
Χρέη γραμματειακής υποστήριξης θα εκτελεί το μέλος Βικτωρία Παναγιωτοπούλου.
3. Η Ομάδα οφείλει να παραδώσει το σχέδιο αυτό μέχρι τις 15.11.2021.
Ο Πρόεδρος

Χρήστος Ράμμος

Κοινοποίηση;
Οριζόμενοι
Εσωτερική διανομή
Όλα τα Μέλη της Ολομέλειας
Όλο το προσωπικό της Αρχής

