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Μαρούσι, 28 Μαρτίου 2013
Αριθ. πρωτ.: 789
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ
( αριθ.: 102/2013 )
Θέμα: Δέσμευση Πιστώσεων με σκοπό την υλοποίηση των Δράσεων της ΑΔΑΕ που
προϋποθέτουν μετακινήσεις υπαλλήλων, κατά προτεραιότητα και βάσει της ιεράρχησής
τους από την ΑΔΑΕ.
Η Ολομέλεια της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών στη συνεδρίαση της 20ης Μαρτίου
2013 παρισταμένων του Προέδρου της ΑΔΑΕ, κ. Ανδρέα Λαμπρινόπουλου, του Αντιπροέδρου της Αρχής, κ.
Κωνσταντίνου Μαραβέλα, και των τακτικών μελών, κ.κ. Μιχαήλ Γεωργιακόδη, Κωνσταντίνου
Λαμπρινουδάκη, Δημητρίου Βαρουτά, Χρήστου Καψάλη και Νικόλαου Καλουπτσίδη, έχοντας υπόψη:

1. την υπ. αριθ. πρωτ. 61/11.2.2013 Εισήγηση αναφορικά με την ιεράρχηση των δράσεων των Τεχνικών
Διευθύνσεων ΔΥΑΥΕΔ, ΔΥΑΤΥ και ΔΑΤΥ της ΑΔΑΕ που απαιτούν μετακινήσεις υπαλλήλων της σε
εκτός έδρας περιοχές εσωτερικού ή εξωτερικού,
2. το εσωτερικό έγγραφο με τίτλο “ΑΔΑΕ operational costs” που συνέταξαν οι Προϊστάμενοι των
Διευθύνσεων ΔΥΑΥΕΔ, ΔΥΑΤΥ και ΔΑΤΥ και του τμήματος Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών,
και περιγράφει τα λειτουργικά κόστη της ΑΔΑΕ για το έτος 2013 και περιλαμβάνει τα προγραμματισμένα
και προβλεπόμενα σχετικά έξοδά της,
3. το με αριθ. πρωτ. ΑΔΑΕ 300/1.2.2013 υπηρεσιακό – ενημερωτικό σημείωμα της Προϊσταμένης
Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑΕ που εν κατακλείδι αναφέρει ότι «το σύνολο των
πιστώσεων που αφορά σε μετακινήσεις για εσωτερικό και εξωτερικό, έχει εξαντληθεί στα πλαίσια των
παραπάνω αναφερόμενων τακτικών ελέγχων με αποτέλεσμα να μην επαρκούν οι πιστώσεις για τους
έκτακτους ελέγχους αλλά ούτε και για άλλα ταξίδια στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό»,
4. οι έλεγχοι που αναφέρονται στο υπηρεσιακό σημείωμα όπως περιγράφεται στο παραπάνω εδάφιο 3,
δεσμεύουν το σύνολο των πιστώσεων της ΑΔΑΕ που αφορά σε μετακινήσεις υπαλλήλων της, με
αποτέλεσμα να μην υπάρχουν περαιτέρω πιστώσεις για να καλύψουν το υπόλοιπο μέρος των
προγραμματισμένων εξόδων, που αναφέρονται στο εσωτερικό έγγραφο όπως περιγράφεται στο παραπάνω
εδάφιο 2,
5. την έγκριση της υπ. αριθ. πρωτ. 61/11.2.2013 Εισήγησης των Υπηρεσιών της ΑΔΑΕ όπου μεταξύ άλλων,
στο εδάφιο 13, αναφέρεται ως μοναδική δυνατότητα για την κάλυψη των πιο κρίσιμων δράσεων της
ΑΔΑΕ με βάσει την ιεράρχησή τους, η μεταφορά χρημάτων από τον ΚΑΕ 2612 (εισφορές σε
πολιτιστικούς, επιστημονικούς οργανισμούς - ETSI), προς τις κρισιμότερες δράσεις αυτές,

6. τo από 23.01.2013 απόσπασμα των πρακτικών της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ και θέμα «Λήψη Απόφασης
αναφορικά με τη συμμετοχή της ΑΔΑΕ στο ETSI για το έτος 2013» όπου εγκρίθηκε η εν θέματι
συμμετοχή.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
την ακύρωση της Απόφασης της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ για την συμμετοχή της ΑΔΑΕ στο ETSI για το έτος
2013, προκειμένου για τη μεταφορά χρημάτων από τον ΚΑΕ 2612 (εισφορές σε πολιτιστικούς, επιστημονικούς
οργανισμούς - ETSI) προς τον αντίστοιχο ΚΑΕ που αφορά έξοδα για μετακινήσεις υπαλλήλων, με σκοπό την
υλοποίηση των Δράσεων της ΑΔΑΕ που προϋποθέτουν μετακινήσεις υπαλλήλων σε εκτός έδρας περιοχές
εσωτερικού ή εξωτερικού.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 13.03.2013.

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Λαμπρινόπουλος

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραμματεία Ολομέλειας
2. ΔΥΑΥΕΔ, ΔΥΑΤΥ, ΔΔΑΤΥ, Τμήμα Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

