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Μαρούσι, 25 Ιουνίου 2015 
Αρ. πρωτ.: 1278 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 ( αριθ.:  165/2015 )  
Θέμα: Μετάβαση ομάδας ελέγχου στο Ν. Χανίων για τη διενέργεια ελέγχου κατόπιν της υπ' αριθ. Πρωτ. 
Α.Δ.Α.Ε. 1088/08.06.2015 και  1123/11.06.2015 καταγγελίας 
 
Ο Αντιπρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, έχοντας υπόψη: 
 

1. τις διατάξεις: 

α) του Ν. 3115/03 («Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών», ΦΕΚ Α’ 47) όπως ισχύει, 

ιδίως το άρθρο 6 παρ.1 περ. α’, β’, δ’ και 6 παρ.2 αυτού,  

β) του Ν.2685/1999 (ΦΕΚ 35Α’/18.2.1999) «Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και 

εκτός Επικράτειας», 

γ) της υπ. αριθ. 2/33481/002/27.4.2011 (ΦΕΚ 1069Β’/31.05.2011) ΥΑ σχετικά με τις ημερήσιες εκτός 

έδρας αποζημιώσεις και λοιπές συναφείς δαπάνες των μηχανικών, 

2. την με αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 1088/08.06.2015 και 1123/11.6.2015 καταγγελία, 

3. την υπ’ αριθ. 142/2015 απόφαση της Ολομέλειας της Αρχής που ελήφθη στη συνεδρίαση της 17ης  

Ιουνίου 2015, 

4. την υπ’ αριθ. 164/2015 Α.Δ.Α.Ε. απόφαση του Αντιπροέδρου της Α.Δ.Α.Ε. αναφορικά με τη σύσταση 

Ομάδας Ελέγχου για τη διεξαγωγή ελέγχου κατόπιν καταγγελίας στον παρόχο "……”, 

5. την ύπαρξη σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό της Α.Δ.Α.Ε., του τρέχοντος οικονομικού 
έτους, 

6. την ανάγκη διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Την έγκριση μετάβασης της Ομάδας Ελέγχου αποτελούμενης από τους υπαλλήλους της Α.Δ.Α.Ε., κκ. 
Παναγιώτη Μπάμπαλη (ΕΕΠ- Μηχανικό), Ευγενία Νικολούζου (ΕΕΠ- Μηχανικό) καθώς και το Νομικό Σύμβουλο 
της Αρχής κ. Ηλία Θεοδωράτο, στο Νομό Χανιών από 2 έως 4 Ιουλίου 2015, για τη διενέργεια ελέγχου στις 
εγκαταστάσεις του παρόχου "……". 

Η μετακίνηση στον παραπάνω προορισμό θα γίνει ακτοπλοϊκώς και αεροπορικώς. Το συνολικό κόστος που 
αφορά σε έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης, μίσθωσης οχήματος για τη μεταφορά εξοπλισμού, μετακίνησης και 
διανυκτέρευσης του παραπάνω προσωπικού, θα καλυφθεί από τους οικείους λογαριασμούς του 
προϋπολογισμού της Α.Δ.Α.Ε.. 

  Ο Αντιπρόεδρος 
 
 
 
 

Κ. Μαραβέλας 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Διοικητικό & Οικονομικό Τμήμα 2. Οι αναφερόμενοι  

ΑΔΑ: 7ΤΔΩΙΔ1-Φ9Ψ
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