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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.  2733 (1)
Κατανομή δέκα (10) κενών οργανικών θέσεων δικαστι−

κών υπαλλήλων του κλάδου Γραμματέων κατηγο−
ρίας ΔΕ του τομέα των Πολιτικών και Ποινικών Δι−
καστηρίων και Εισαγγελιών για την πλήρωση τους 
από τους επιτυχόντες του ειδικού διαγωνισμού του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης βάσει της Προκήρυξης 5223 
οικ/23.1.2009 (ΦΕΚ 23/Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ/
2−2−2009, όπως διορθώθηκε στα ΦΕΚ 38/17−02−2009 
και 47/20−02−2009).

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων 8, 9, 16, 17, 18 του 

Ν. 2812/2000 (Α΄ 67), «Κύρωση του Κώδικα Δικαστικών 
Υπαλλήλων»

2) Τις διατάξεις της παρ.  2 του άρθρου 72 του 
Ν. 3659/2008 (Α΄ 77), «Βελτίωση και επιτάχυνση των δι−
αδικασιών της δίκης στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια 
και άλλες διατάξεις»

3) Τη με αριθμό 5223 οικ. /23−1−2009 απόφαση του 
Υπουργού Δικαιοσύνης (ΦΕΚ 23/Τεύχος Προκηρύξεων 
ΑΣΕΠ/2−2−09, όπως διορθώθηκε στα ΦΕΚ 38/17−02−2009 
και 47/20−02−2009)

4) Τις διατάξεις της παρ.  8 του άρθρου 48 του 
Ν. 4356/2015 (Α΄ 181), βάσει των οποίων παρατάθηκε η 
ισχύς των πινάκων κατάταξης κατά σειρά επιτυχίας των 
υποψηφίων του ανωτέρω διαγωνισμού για την πλήρωση 
κενών οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων μέχρι 
την 30−6−2016.

5) Τις διατάξεις της παρ.  2 του άρθρου 49 του 
Ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπου ορίζεται ότι η κατανομή των 
προς πλήρωση θέσεων διενεργείται με απόφαση του 
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων
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7408 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

6) Τη με αριθμό ΔΙΠΑΑΔ/Φ. ΕΓΚΡ./158/34179/28−12−2015 
απόφαση της Επιτροπής της Π.Υ.Σ 33/2006 (άρθρο 2 
παρ. 1), βάσει της οποίας δόθηκε η έγκριση για την 
κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης, μεταξύ άλλων, και 
δέκα (10) δικαστικών υπάλληλων κατηγορίας ΔΕ από 
τους επιτυχόντες του ανωτέρω ειδικού διαγωνισμού.

7) Τα με αριθμούς 2/71097/20−11−2015 και 2/92562/17−12−2014 
έγγραφα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

8) Τις υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις του Κλά−
δου Γραμματέων του τομέα των Πολιτικών και Ποινικών 
Δικαστηρίων και Εισαγγελιών της χώρας.

9) Την επιτακτική ανάγκη ενίσχυσης σε προσωπικό του 
κλάδου Γραμματέων των δικαστηρίων και δικαστικών 
υπηρεσιών της χώρας.

10)Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Κατανέμουμε τις προς πλήρωση από τους επιτυχόντες 
του ειδικού διαγωνισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης 
βάσει της Προκήρυξης 5223 οικ/23.1.2009 (ΦΕΚ 23/Τεύχος 
Προκηρύξεων ΑΣΕΠ/2−2−2009, όπως διορθώθηκε στα 
ΦΕΚ 38/17−02−2009 και 47/20−02−2009) δέκα (10) κενές 
οργανικές θέσεις του κλάδου Γραμματέων κατηγορίας 
ΔΕ του τομέα των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων 
και Εισαγγελιών ως ακολούθως:

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ /
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΘΕΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 3

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 1

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ 1

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΣΥΡΟΥ 1

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2016

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. απόφ. 22/2016 (2)
Σύσταση Ομάδας Εργασίας για την τροποποίηση της 

υπ’ αριθμ. 1001/Φ21/17.3.2005 απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. 
«Έγκριση του Κανονισμού για τη Διασφάλιση του 
Απορρήτου των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 
Β΄ 384/24.3.2005).

   Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ 

ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 και του άρθρου 

6 παρ. 1 και 3 του Ν. 3115/2003, «Αρχή Διασφάλισης του 
Απορρήτου των Επικοινωνιών» (ΦΕΚ Α΄ 47/2003),

2. τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 1001/Φ21/17.3.2005 από−
φασης της Α.Δ.Α.Ε. «Έγκριση του Κανονισμού για τη 
Διασφάλιση του Απορρήτου των Ταχυδρομικών Υπη−
ρεσιών» (ΦΕΚ Β΄384/24.3.2005),

3. τη διάταξη του άρθρου 26 παρ. 7 του Ν. 4325/2015 
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης − Καταπολέμη−
ση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. 
Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
Α΄ 47/11.05.2015),

4. τις διατάξεις του Ν. 4053/2012 «Ρύθμιση λειτουργίας 
της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επι−
κοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 44/2012), όπως 
ισχύει,

5. τις διατάξεις του Ν. 2668/1998 «Οργάνωση του τομέα 
παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύει,

6. τις διατάξεις της Οδηγίας 97/67/ΕΚ της 15.12.1997, 
όπως τροποποιήθηκε από τις Οδηγίες 2002/39/ΕΚ της 
10.6.2002 και 2008/6/ΕΚ της 20.2.2008,

7. τις διατάξεις του Ν. 3738/2009 «Κύρωση των Πρά−
ξεων του XXIII Παγκόσμιου Ταχυδρομικού Συνεδρίου 
(Βουκουρέστι 2004)», (ΦΕΚ 14/Α/30−01−2009),

8. την υπ’ αριθμ. 223/2015 εισήγηση προς την Ολομέ−
λεια της ΑΔΑΕ,

9. το πρακτικό της από 30.09.2015 συνεδρίασης της 
Ολομελείας της ΑΔΑΕ,

10. την ανάγκη τροποποίησης της ως άνω απόφα−
σης, προκειμένου να εναρμονιστεί με το νέο νομοθετικό 
πλαίσιο και τις εξελίξεις στο τομέα των ταχυδρομικών 
υπηρεσιών και να εμπλουτιστεί λαμβάνοντας υπόψη την 
έως σήμερα εμπειρία των στελεχών που έχει αποκομι−
σθεί από τους ελέγχους,

11. την υπ’ αριθμ. 286/2015 απόφαση της Ολομέλειας 
της ΑΔΑΕ,

12. τη διάταξη του άρθρου 55 παρ. 10 του Ν. 4339/2015,
13. την υπ’ αριθμ. 360/2015 απόφαση της Ολομέλειας 

της ΑΔΑΕ περί ανάθεσης καθηκόντων διοίκησης και 
διαχείρισης σε μέλη της Αρχής,

14. την υπ’ αριθμ. 362/2015 απόφαση του Αντιπροέδρου 
της ΑΔΑΕ περί ανάθεσης καθηκόντων διοίκησης και 
διαχείρισης σε μέλη της Αρχής,

15. την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας της ΑΔΑΕ,
16. το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 

προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού για το τρέχον, καθώς και για τα επόμενα 
οικονομικά έτη,

17. την ανάγκη διασφάλισης του απορρήτου των επι−
κοινωνιών, αποφασίζει:

Σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 286/2015 απόφασης της 
Ολομέλειας της ΑΔΑΕ, τη σύσταση Ομάδας Εργασίας με 
σκοπό την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1001/Φ21/17.3.2005 
απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. «Έγκριση του Κανονισμού για τη 
Διασφάλιση του Απορρήτου των Ταχυδρομικών Υπηρε−
σιών» (ΦΕΚ Β΄3 84/24.3.2005), προκειμένου να εναρμο−
νιστεί με το νέο νομοθετικό πλαίσιο και τις εξελίξεις 
στο τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών που αφορούν 
στη διασφάλιση του απορρήτου της επικοινωνίας μέσω 
επιστολών και να εμπλουτιστεί, λαμβάνοντας υπόψη την 
έως σήμερα εμπειρία των στελεχών που έχει αποκομι−
σθεί από τους ελέγχους.

Η Ομάδα Εργασίας θα αποτελείται από ένα μέλος 
της Ολομέλειας, από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης 


