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ΑΠΟΦΑΣΗ 

(Αριθ. 10 /2022) 
                                        

Θέμα: «Τοποθέτηση υπαλλήλου»  

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

1. Τις διατάξεις:  

α. Του N.3115/2003 (ΦΕΚ 47/τ.Α’/27.2.2003) «Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των 

Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 47/τ.Α’/27.2.2003), και ειδικότερα των  άρθρων 8 παρ.8 και 7 παρ.4 

εδάφιο δεύτερο αυτού. 

β. Του π.δ/τος 410/1988 (ΦΕΚ Α΄ 191/30.08.1988) και ειδικότερα του άρθρου 27 αυτού. 

 γ. Τις  υπηρεσιακές ανάγκες των οργανικών μονάδων της ΑΔΑΕ, όπως αυτές προβλέπονται 

στο Π.Δ. 40/2005 (ΦΕΚ 59/τ.Α’/7-3-2005) «Εσωτερική Διάρθρωση  της Αρχής Διασφάλισης  του 

Απορρήτου των Επικοινωνιών». 

2. Την Προκήρυξη 1Ε/2020 του Α.Σ.Ε.Π. (ΑΣΕΠ 14), σχετικά με την πλήρωση συνολικά δέκα (10) 

θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 

χρόνου στην Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.), σύμφωνα με το 

άρθρο 19 του ν.2190/1994, όπως ισχύει.  

3. Την υπό στοιχεία 374/23.11.2021 ( Γ’ 2962) απόφαση του Προέδρου της Αρχής Διασφάλισης 

του Απορρήτου των Επικοινωνιών με την οποία προσλαμβάνεται η ΕΛΛΗ ΓΕΩΡΓΙΔΑΚΗ του 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε κενή οργανική θέση 

Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού και στο γνωστικό αντικείμενο «Νομικής», στην Αρχή 

Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών  

4. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 87/11.01.2022 Έκθεση Εμφάνισης και Ανάληψης Υπηρεσίας στην Αρχή 

στην Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών της ΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΔΑΚΗ του 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

5. Τις υφιστάμενες υπηρεσιακές ανάγκες για την εύρυθμη λειτουργία της Αρχής και ειδικότερα το 

γεγονός ότι, υπάρχει επείγουσα ανάγκη να στελεχωθεί με προσωπικό το προβλεπόμενο από το 

άρθρο 2Β περ. 6 του π.δ/τος 40/2005 (ΦΕΚ 59/Α) Αυτοτελές Τμήμα Ελέγχου Άρσης του 

Απορρήτου  το οποίο από της συστάσεως του και εν γένει από της συστάσεως της Αρχής είναι 

η μόνη οργανική μονάδα της Αρχής που δεν έχει ποτέ στελεχωθεί με ίδιο προσωπικό και 

παραμένει κενή μετά την αποχώρηση των  υπηρετησάντων σε αυτό με παράλληλη ανάθεση 

καθηκόντων υπαλλήλων Ιωάννη Γιαννάκου και Μαρίας Πετροπούλου. Αποτέλεσμα αυτής της 

καταστάσεως είναι η Αρχή να ασκεί ελλιπώς τις αρμοδιότητες που της έχουν ανατεθεί στον 

συγκεκριμένο τομέα αυτό από το Σύνταγμα (άρθρο 19) και τον εκτελεστικό αυτού νόμο 

(ν.2225/1994) καθώς και από το π.δ. 40/2005.  
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Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    

Την τοποθέτηση της Έλλης Γεωργιδάκη του Νικολάου, υπαλλήλου με σχέση ιδιωτικού δικαίου 

αορίστου χρόνου, Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στο γνωστικό αντικείμενο της Νομικής, στο 

Αυτοτελές Τμήμα Ελέγχου Άρσης του Απορρήτου των Επικοινωνιών.  

Η παρούσα ισχύει από την ημερομηνία εμφάνισης και ανάληψης καθηκόντων στην Α.Δ.Α.Ε. μετά 

από πρόσληψη της κατόπιν προκήρυξης της Αρχής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση: 

1. Η αναφερόμενη υπάλληλος 

2. Αυτοτελές Τμήμα Προσωπικού και Διοικητικών Υπηρεσιών 

   Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 

Χρήστος Ράμμος 
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