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Αριθ. Πρωτ.: 1938 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

         
              

ΑΠΟΦΑΣΗ 
(Αριθ.  297/2022) 

 
Θέμα: «Μεταβατικές τοποθετήσεις Προϊσταμένων στις νέες οργανωτικές δομές επιπέδου Διεύθυνσης της 

Α.Δ.Α.Ε.» 
 

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

1. Τις διατάξεις:  

α) του ν. 3115/2003 (Α΄ 47) «Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών», και ιδίως του 

άρθρου 7  παρ. 4 και του άρθρου 8, παρ. 8   

β) του ν. 4492/2017 (Α’ 156) «Διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων 

και άλλες διατάξεις», και ιδίως των παρ. ια του άρθρου 18 αυτού, 

γ) της υπ’ αριθμ. 1553/09.06.2022 Κοινής απόφασης 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§3 αυτού». 

2. Τη σύμφωνη γνώμη της Ολομέλειας της Αρχής (284/2022) όπως αυτή διατυπώθηκε στη συνεδρίαση της 

13ης Ιουλίου 2022 αναφορικά με τη μεταβατική τοποθέτηση Προϊσταμένων στις νέες οργανωτικές δομές 

επιπέδου Διεύθυνσης της Α.Δ.Α.Ε. 

3. Τις υπηρεσιακές ανάγκες της Αρχής. 

4. Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκληθεί σε βάρος του κρατικού  προϋπολογισμού από την 

τοποθέτηση 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). 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  

Τοποθετούμε, μεταβατικά, μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών πλήρωσης των θέσεων ευθύνης  

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4369/2016 (Α’33),  τους προϊσταμένους, στις νέες οργανωτικές δομές 

επιπέδου Διεύθυνσης της Α.Δ.Α.Ε. ως ακολούθως: 

i. Μπάμπαλης Παναγιώτης του Γεωργίου, υπάλληλος της ΑΔΑΕ με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου 

χρόνου, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ , Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό, βαθμού Α’, στη Διεύθυνση 

Παρακολούθησης και Ελέγχου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. 
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ii. Γαβαλά Ειρήνη του Αθανασίου, υπάλληλος με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, 

εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ και ειδικότητας Διοικητικού – Οικονομικού, βαθμού Α’, στη Διεύθυνση 

Διασφάλισης Απορρήτου Ταχυδρομικών Επικοινωνιών. 

iii. Παναγιωτοπούλου Βικτωρία του Κωνσταντίνου, μόνιμη υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ, κλάδου 

Διοικητικού – Οικονομικού, βαθμού Α’,  στη Διεύθυνση Διοικητικών - Οικονομικών Υπηρεσιών και 

Πληροφορικής της Αρχής. 

 

Οι ως άνω τοποθετήσεις ισχύουν από την ημερομηνία της έκδοσης της παρούσας. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κοινοποίηση: 
1. Ενδιαφερόμενους υπαλλήλους 
2. Τμήμα Προσωπικού και Διοικητικών Υπηρεσιών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 

Χρήστος Ν. Ράμμος 
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