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Μαρούσι, 24 Φεβρουαρίου 2021 
Αριθ. πρωτ.:  526 

         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ  68 / 2021 

 
 

Θέμα:  Λήξη της θητείας Προϊσταμένου Διεύθυνσης και Αυτοτελούς Τμήματος της Α.Δ.Α.Ε. 
  
 

Η Ολομέλεια της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών στη συνεδρίαση της                          
24ης Φεβρουαρίου  2021 παρισταμένων του Προέδρου της ΑΔΑΕ, Χρήστου Ράμμου, του Αντιπροέδρου της 
Αρχής, Μιχαήλ Σακκά και των τακτικών μελών Δημητρίου Βέργαδου, Γεωργίου Μπακάλη, Νικολάου 
Παπαδάκη και Αικατερίνης Παπανικολάου και απόντος του τακτικού  μέλους  Στέφανου Γκρίτζαλη, ο οποίος 
δεν παρέστη λόγω κωλύματος, αν και είχε νομίμως και εμπροθέσμως ειδοποιηθεί  

έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 
α)  του άρθρου 73 του ν. 4629/2020 (ΦΕΚ 103/Α/27.5.2020) «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. 

«Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-
19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A' 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για 
την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την 
επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α'90) και άλλες διατάξεις», 

β)  του άρθρου 8 του ν. 3115/2003 «Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 
47/Α/2003) όπως ισχύει,  

γ) του άρθρου 14 του Π.Δ. 40/2005 (ΦΕΚ 59/Α/2005) «Εσωτερική Διάρθρωση της Αρχής Διασφάλισης 
του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ), προσόντα και τρόπος επιλογής προϊσταμένων και 
συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ 59/Α/2005). 

2. Τις υπ’ αριθ. 48/2007 (ΦΕΚ 333/ΥΟΔΔ/21.5.2007) και 109/2014 (ΦΕΚ 608/Γ/14.5.2014)  αποφάσεις της 
Α.Δ.Α.Ε., με τις οποίες επελέγη κατόπιν προκήρυξης για τη θέση Προϊσταμένου του Αυτοτελούς 
Τμήματος Διεθνών Συνεργασιών και Δημοσίων Σχέσεων η Αναστασία Λύρα του Παναγιώτη, καθώς και 
την υπ’ αριθ. 02/2018 (ΦΕΚ 61/Γ/26.1.2018) Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε, με την οποία ανανεώθηκε η θητεία 
της για τρία ακόμη έτη από 22-5-2017, καθώς και την υπ’ αριθ. 151/3.6.2020 (ΑΔΑ: 6Β66ΙΔ1-ΞΝΓ) 
απόφαση της Ολομέλειας της Αρχής που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 73 του ν. 
4689/2020 (ΦΕΚ 103/Α/27.5.2020) με την οποία παρατάθηκε η θητεία του για ένα ακόμη έτος μέχρι την 
22α Μαΐου 2021. 

3. Τις υπ’ αριθ. 03/2008 (ΦΕΚ 19/Γ/15.1.2008) και 109/2014 (ΦΕΚ 608/Γ/14.5.2014) αποφάσεις της 
Α.Δ.Α.Ε., με τις οποίες επελέγη κατόπιν προκήρυξης για τη θέση Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Διασφάλισης Υποδομών Απορρήτου Υπηρεσιών και Εφαρμογών Διαδικτύου ο Ιωάννης Ψαλλίδας του 
Δημητρίου, την υπ’ αριθ. 03/2018 (ΦΕΚ 81/Γ/31.1.2018) απόφαση της Α.Δ.Α.Ε., με την οποία 
ανανεώθηκε η θητεία του για τρία ακόμη έτη από 22-5-2017, καθώς και την υπ’ αριθ. 151/3.6.2020 
(ΑΔΑ: 6Β66ΙΔ1-ΞΝΓ) απόφαση της Αρχής που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 73 του ν. 
4689/2020 (ΦΕΚ 103/Α/27.5.2020) με την οποία παρατάθηκε η θητεία του για ένα ακόμη έτος μέχρι την 
22α Μαΐου 2021. 

4. Την ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης και αδιάλειπτης λειτουργίας της Διεύθυνσης Διασφάλισης 
Υποδομών, Απορρήτου Υπηρεσιών και Εφαρμογών Διαδικτύου και του Αυτοτελούς Τμήματος Διεθνών 
Συνεργασιών και Δημοσίων Σχέσεων της Αρχής. 

5. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.48/2331/15857/19-07-2017 (αρ. πρωτ. ΑΔΑΕ: 2250/20-07-2017) 
έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 
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6. Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκληθεί από την πλήρωση των θέσεων σε βάρος του κρατικού  
προϋπολογισμού θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των 
Επικοινωνιών (Ειδ. Φορέας 1017-802-0000000), ενώ για το τρέχον οικονομικό έτος έχει ήδη αναληφθεί 
η σχετική μισθοδοτική δαπάνη.  

7. την με αριθμ. 42/2021 εισήγηση προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε. 
8. το πρακτικό της από 24.2.2021 συνεδρίασης της Ολομελείας της Α.Δ.Α.Ε.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Την ανανέωση της θητείας για τρία (3) επιπλέον έτη, ήτοι μέχρι την 22α  Μαΐου 2024, των:  
- Αναστασίας Λύρα του Παναγιώτη, που υπηρετεί με καθεστώς Ι.Δ.Ο.Χ., στη θέση Προϊσταμένου του 

Αυτοτελούς Τμήματος Διεθνών Συνεργασιών και Δημοσίων Σχέσεων, και  
- Ιωάννη Ψαλλίδα του Δημητρίου, που υπηρετεί με καθεστώς Ι.Δ.Ο.Χ., στη θέση Προϊσταμένου της 

Διεύθυνσης Διασφάλισης Υποδομών Απορρήτου Υπηρεσιών και Εφαρμογών Διαδικτύου, 

λόγω της επικείμενης λήξης της θητείας τους στις εν λόγω θέσεις υπαλλήλων την 22α Μαΐου 2021 . 

Μειοψήφησαν ο Πρόεδρος της Αρχής Χρ. Ράμμος και το μέλος Αικ. Παπανικολάου, οι οποίοι υποστήριξαν 
την ακόλουθη γνώμη:  

Στο άρθρο 103 παρ. 2 του Συντάγματος προβλέπεται ότι με σχέση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
μπορεί να καλύπτονται μόνο απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες. Επομένως, δεν μπορούν καλύπτονται και 
μάλιστα με τρόπο διαρκή από τα ίδια πρόσωπα πάγιες ανάγκες μιας Δημόσιας Υπηρεσίας (όπως είναι για την 
Αρχή οι θέσεις Προϊσταμένων Δ/νσεων και Αυτοτελών Τμημάτων). Περαιτέρω, στο άρθρο 103 παρ. 8 του 
Συντάγματος ρητά απαγορεύεται η μετατροπή εργασιακής σχέσης προσωπικού που απασχολείται δυνάμει 
συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε εργασιακή σχέση αόριστης διάρκειας.  

Επίσης, οι πολλαπλές ανανεώσεις θητειών αντιβαίνουν στην καθαυτή έννοια του όρου θητεία που δεν είναι 
άλλη από τον ορισμένο χρόνο διάρκειας της υπηρεσιακής σχέσης. Διαφορετικά, ο νομοθέτης θα επέλεγε ως 
τρόπο πλήρωσης των υπό συζήτηση θέσεων, εργασιακές σχέσεις με χαρακτηριστικά μονιμότητας ή αόριστης 
διάρκειας. Προκρίνοντας συνεπώς, η Διοίκηση της Αρχής την ανανέωση των θητειών αντί της νέας 
προκήρυξης, εμφανίζεται ανακόλουθη σε σχέση με τις επιταγές των προαναφερθεισών συνταγματικών 
διατάξεων, καθώς επίσης και τις γενικότερες αρχές του κράτους δικαίου περί διαφάνειας και ανοιχτών 
διαδικασιών.  

Επιπλέον, η κατάληψη θέσεων ευθύνης εντός της ΑΔΑΕ απλώς με απόφαση της Ολομέλειας της Αρχής, περί 
ανανέωσης, αποκλείει τη δυνατότητα διεκδίκησης αυτών των θέσεων και από λοιπά μέλη του προσωπικού, 
διαθέτοντα τα αναγκαία τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Κατ’ αυτό τον τρόπο, δημιουργούνται κατηγορίες 
προσωπικού δύο ταχυτήτων, εκ των οποίων στη μία κατηγορία δεν παρέχονται στο πλαίσιο της υπαλληλικής 
ιεραρχίας, ευκαιρίες και κίνητρο για ανέλιξη. Εξάλλου, η κατάληψη θέσεων ευθύνης από τα ίδια πρόσωπα 
για 13 έτη υπονομεύει την αυτονόητη ανάγκη ανανέωσης των στελεχών που καταλαμβάνουν επιτελικές 
θέσεις. Εν τοις πράγμασι, διαμορφώνεται ειδική κατηγορία προσωπικού ως «μονίμων προϊσταμένων».  

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 24.2.2021. 
  

Ο Πρόεδρος 

 Χρήστος Ράμμος 

Εσωτερική Διανομή:  
1. Αυτοτελές Τμήμα Προσωπικού & Διοικητικών Υπηρεσιών 
2. Νομική Υπηρεσία 
3. Ενδιαφερόμενοι 
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