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 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

(Αριθμ. 283/2022) 
 

ΘΕΜΑ:  Τοποθέτηση Προϊσταμένων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στις νέες οργανωτικές δομές 
 
 
 
Η Ολομέλεια της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών στη συνεδρίαση της 13ης Ιουλίου 
2022 παρισταμένων του Προέδρου της ΑΔΑΕ, Χρήστου Ράμμου, του Αντιπροέδρου της Αρχής Μιχαήλ 
Σακκά, των τακτικών μελών Δημητρίου Βέργαδου, Γεωργίου Μπακάλη, Νικολάου Παπαδάκη και των κ.κ. 
Βασιλικής Διαμαντοπούλου, αναπληρωματικό μέλος του Στέφανου Γκρίτζαλη, και του Γεωργίου 
Μησαηλίδη, αναπληρωματικό μέλος της Αικατερίνης Παπανικολάου, οι οποίοι απουσίασαν λόγω 
κωλύματος αν και είχαν νομίμως και εμπροθέσμως προσκληθεί,  
 
έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις: 

α) των  άρθρων  7 και  8  του ν. 3115/2003 «Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 
47/Α/2003) όπως ισχύει,  

β) Την υπ’ αριθμ. 1553/09.06.2022 Κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του 
Προέδρου της ΑΔΑΕ (3030 Β’) « Έγκριση Οργανισμού της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των 
Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) και ιδίως του άρθρου 15, παρ. 3 αυτού. 

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, 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 
και τέλος την υπ’ αριθ. 195/03.06.2021 απόφαση της ΑΔΑΕ με την οποία ανανεώθηκε η θητεία της για 
τρία ακόμη έτη από 22-5-2021  (ΦΕΚ Γ 1436/29.06.2021, ΑΔΑ:  ΩΥ4ΡΙΔ1-4Ι3). 

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, 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 
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και τέλος την υπ’ αριθ. 195/03.06.2021 απόφαση της ΑΔΑΕ με την οποία ανανεώθηκε η θητεία του για 
τρία ακόμη έτη από 22-5-2021  (ΦΕΚ Γ 1436/29.06.2021, ΑΔΑ:  91Τ3ΙΔ1-7ΨΚ). 

4. Τις υπηρεσιακές ανάγκες. 

5. Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκληθεί σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού από την 
επανατοποθέτηση προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης με βάση τις νέες οργανικές διατάξεις  για το 
τρέχον οικονομικό έτος έχει ήδη αναληφθεί  ενώ η συνολική μισθοδοτική δαπάνη για τα επόμενα έτη 
βρίσκεται εντός των ορίων δαπανών του τρέχοντος προϋπολογισμού της Αρχής και του ισχύοντος 
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής ΜΠΔΣ (2022-2025). 

6. την με αριθμ. 187/2022 εισήγηση προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε.. 
7. το πρακτικό της από 13.07.2022 συνεδρίασης της Ολομελείας της Α.Δ.Α.Ε.. 
8. την ανάγκη διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών. 
 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι 
 

Την επανατοποθέτηση των  Προϊστάμενων  οργανικών μονάδων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου, που κατά το χρόνο έναρξης ισχύος των νέων οικείων οργανικών διατάξεων ασκούσαν 
καθήκοντα κατόπιν τοποθέτησης τους βάσει ειδικών διατάξεων, σε θέσεις προϊστάμενων στις νέες 
αντίστοιχες σε επίπεδο και αντικείμενο οργανωτικές δομές, ως ακολούθως: 

i. Τον Ιωάννη Ψαλλίδα του Δημητρίου στη θέση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Σχεδιασμού και 
Ελέγχου Εφαρμογής Κανονιστικού Πλαισίου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 

ii. Την Αναστασία Λύρα του Παναγιώτη στη θέση της Προϊσταμένης του Αυτοτελούς Τμήματος 
Διεθνών Συνεργασιών και Δημοσίων Σχέσεων    

 
   

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 13.7.2022 
 

   
 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 

Χρ. Ράμμος 
 

 
 
 

 
Εσωτερική Διανομή:  
1. Α. Λύρα 
2. Ι. Ψαλλίδα 
3. Τμήμα Προσωπικού και Διοικητικών Υπηρεσιών 
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