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Μαρούσι, 15 Φεβρουαρίου 2013
Αρ. πρωτ.: 452
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ
( αριθ.: 52/2013 )
Θέμα: Μετάβαση του Νομικού Συμβούλου της ΑΔΑΕ κ. Ηλία Θεοδωράτου και του
Μέλους της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ κ. Κωνσταντίνου Λαμπρινουδάκη στην Κοζάνη
κατόπιν της υπ’ αριθ. 870/11 κλήσης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Κοζάνης
Ο Πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3115/ 2003 «Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών»,
2. Το από 7ης Οκτωβρίου 2009 πρακτικό της Ολομελείας της Αρχής, σύμφωνα με το οποίο
αποφασίστηκε η αποστολή επιστολής προς τους παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
3. Το από 14ης Οκτωβρίου 2009 πρακτικό της Ολομελείας της Αρχής, σύμφωνα με το οποίο
εγκρίθηκε το περιεχόμενο της επιστολής προς τους παρόχους,
4. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΑΔΑΕ 2381/23.10.2009 επιστολή της ΑΔΑΕ προς τους παρόχους
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η οποία υπογράφεται σύμφωνα με τον Νόμο από τον Πρόεδρος
της Αρχής ως αρμόδιο όργανο εκτέλεσης των αποφάσεων της Ολομελείας,
5. Την υπ’ αριθ. 870/11 κλήση του Προέδρου της ΑΔΑΕ, Ανδρέα Λαμπρινόπουλου, ενώπιον του
Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Κοζάνης κατά τη δικάσιμο στις 20.02.2013,
6. Την υπ’ αριθ. 49/2013 απόφαση της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση
της 13ης Φεβρουαρίου 2013,
7. Τις διατάξεις του Ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35Β) όπως ισχύει, «Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων
υπαλλήλων εντός και εκτός επικράτειας και άλλες διατάξεις»,
8. Τις διατάξεις των υπ. αριθ. 2/52970-1/0022-31.08.2007 (ΦΕΚ1753/Β/03.09.07) ΚΥΑ,
σχετικά με τις ημερήσιες εκτός έδρας αποζημιώσεις και λοιπές συναφείς δαπάνες των
μηχανικών,
9. την ύπαρξη σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό της ΑΔΑΕ, του τρέχοντος οικονομικού
έτους,
α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Την έγκριση μετάβασης στην Κοζάνη, από 19 έως 20 Φεβρουαρίου 2013, του Νομικού Συμβούλου
της ΑΔΑΕ κ. Ηλία Θεοδωράτου, για την εκπροσώπηση του Προέδρου της Αρχής κ. Ανδρέα
Λαμπρινόπουλου ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Κοζάνης κατά τη δικάσιμο στις
20.02.2013ν κατόπιν της υπ’ αριθ. 870/11 κλήσης του Προέδρου, δεδομένου ότι τα πραγματικά
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περιστατικά στα οποία αναφέρεται η εν λόγω ποινική δικογραφία, ήτοι η υπογραφή της επιστολής
της ΑΔΑΕ προς τους παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών της οποίας το περιεχόμενο είχε
αποφασιστεί από την Ολομέλειας της Αρχής, αφορούν στην άσκηση των καθηκόντων του κ.
Λαμπρινόπουλου ως Προέδρου της Αρχής. Πρόσθετα εγκρίνεται και η μετάβαση του Μέλους της
Ολομέλειας της ΑΔΑΕ κ. Κωνσταντίνου Λαμπρινουδάκη , καθηγητή ΑΕΙ – μηχανικού προκειμένου να
παραστεί ως μάρτυρας υπεράσπισης στην εν λόγω υπόθεση.
Η μετάβαση των κκ. Ηλία Θεοδωράτου και Κωνσταντίνου Λαμπρινουδάκη στο Νομό Κοζάνης θα
πραγματοποιηθεί οδικώς με το υπ’ αριθ. κυκλ. ΖΧΜ 4972 ιδιωτικό αυτοκίνητο του κ. Κωνσταντίνου
Λαμπρινουδάκη. Το συνολικό κόστος για τη μετάβαση εκτιμάται στο ποσό των 680€ περίπου και
περιλαμβάνει τα έξοδα μετακίνησης, τα έξοδα μίας διανυκτέρευσης ανά μετακινούμενο, τα
οδοιπορικά και τα έξοδα παράστασης στο δικαστήριο (προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής, Φ.Π.Α.,
ένσημα). Η χρήση ιδιωτικού αυτοκινήτου θα γίνει για την έγκαιρη και απρόσκοπτη μετάβασή τους
στο δικαστήριο αλλά και την άμεση αποχώρησή τους και επιστροφή στην έδρα τους μετά το πέρας
της δίκης, στις 20.02.2013, και προς αποφυγή πρόσθετων δαπανών ή δυσχερειών κατά την
μετακίνησή τους ενόψει της προγραμματισμένης Απεργίας ΓΕΣΣΕ-ΑΔΕΔΥ για την 20.2.2013.
Εναλλακτικά, η μετάβασή τους θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση δημόσιων μέσων μαζικής
μεταφοράς.
Ο Πρόεδρος

Α. Λαμπρινόπουλος
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