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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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Μαρούσι, 14 Ιουλίου 2021
Αριθ. Πρωτ: 2033
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

AΠΟΦΑΣΗ
( αριθ.: 242/2021 )
Θέμα: «Συγκρότηση και ορισμός μελών του τριμελούς οργάνου, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2
του άρθρου 7 του ν.4440/2016 (Α΄224), όπως ισχύουν για την αξιολόγηση των
υποψηφίων για κάλυψη με μετάταξη , κενής οργανικής θέσης και για κάλυψη αναγκών
με απόσπασή στην Α.Δ.Α.Ε, στο πλαίσιο του Α’ κύκλου κινητικότητας έτους 2021 του
Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας»

Ο Πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, έχοντας υπόψη το :
1. Τις διατάξεις:
α)

Του άρθρου 7, παρ. 1 και 2 του ν. 4440/2020 «

«Ενιαίο σύστημα κινητικότητας, στη Δημόσια

Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις
των άρθρων 6 και 8 του ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων
σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» (Α’224), όπως ισχύει.
β)
γ)

Του ν.3115/2003 «Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών» (Α΄47).
Του ν.3051/2002 «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και
συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις»
(Α΄220), όπως ισχύει,

δ)

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»
(Α΄59).
ε) Των άρθρων 13-15 του Ν. 2690/1999 (Α΄26) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας κι
άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
στ) Του κεφαλαίου ΙΑ΄ του Μέρους Α΄ του ν.4727/2020 (Α΄184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση
(Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/1024)- Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972) και άλλες διατάξεις».
ζ) Της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν.4354/2015 (Α΄176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων
δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», όπως ισχύει.
2. Το αίτημα, με κωδικό/ ημερομηνία υποβολής 6541045212/25-04-2021, της Α.Δ.Α.Ε. για την
πλήρωση, μεταξύ άλλων , κενής οργανικής θέσης , με μετάταξη καθώς και κάλυψη αναγκών με
απόσπαση στην Αρχή μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, στο πλαίσιο του Α’ κύκλου
κινητικότητας 2021 και την έγκριση μέρους του εν λόγω αιτήματος από την Κεντρική Επιτροπή
Κινητικότητας.
3. Τις υφιστάμενες υπηρεσιακές ανάγκες.
4. Το από 13 Ιουλίου μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Διοικητικό Συμβούλιο του
Συλλόγου Υπαλλήλων της Α.Δ.Α.Ε., περί υποδείξεως εκπροσώπου.
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5.

Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε
Α. Συγκροτούμε τριμελές όργανο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 και 2 του άρθρου 7 του
ν.4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 και 2 του άρθρου 43
του Ν.4674/20 (ΦΕΚ 53 Α΄), για την αξιολόγηση των υποψηφίων για κάλυψη μ με μετάταξη, κενή
οργανικής θέσης, και για κάλυψη αναγκών με απόσπαση, στην Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου
των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε., στο πλαίσιο του Α΄ κύκλου κινητικότητας του έτους 2021 του Ενιαίου
Συστήματος Κινητικότητας, η οποία αποτελείται:
1. Την κ. Αικατερίνη Παπανικολάου, Μέλος της ΑΔΑΕ, ως Πρόεδρο
2. Τον κ. Στέφανο Γκρίτζαλη, Μέλος της ΑΔΑΕ, ως μέλος
3. Την Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Προσωπικού και διοικητικών Υπηρεσιών κ.
Βικτωρία Παναγιωτοπούλου, ως μέλος.
Β. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Αικατερίνη Αποστολοπούλου, υπάλληλος του Αυτοτελούς
Τμήματος Προσωπικού και Διοικητικών Υπηρεσιών.
Γ. Στο ως άνω όργανο παρίσταται με συμβουλευτικό ρόλο ο Προϊστάμενος της οργανικής μονάδας
στην οποία ανήκει η εκάστοτε προκηρυσσόμενη θέση και συμμετέχει ως παρατηρητής, η Χριστίνα
Παναγιώτου ως εκπρόσωπος του Συλλόγου Εργαζομένων της Αρχής.
Δ. Η θητεία του τριμελούς οργάνου λήγει με την ολοκλήρωση του έργου του.

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Ν. Ράμμος

Κοινοποίηση:
1. Οριζόμενοι
Εσωτερική διανομή:
1. Διευθύνσεις, Αυτοτελή Τμήματα και Γραφεία της Αρχής
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