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 Μαρούσι, 9 Σεπτεμβρίου 2015  
Αρ. πρωτ.: 1857 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

 ( αριθμ:251/2015 )  
 

Θέμα: Συμμετοχή της ΑΔΑΕ στη συνάντηση εργασίας που διοργανώνει το IRG NIS 
Group στη Λισαβόνα, 14-15 Οκτωβρίου 2015. 

 

Η Ολομέλεια της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών στη συνεδρίαση της 9ης 
Σεπτεμβρίου 2015 παρισταμένων του Αντιπροέδρου της Αρχής, κ. Κωνσταντίνου Μαραβέλα και των 
τακτικών μελών, κ.κ. Μιχαήλ Γεωργιακόδη, Χρήστου Καψάλη, Κωνσταντίνου Λαμπρινουδάκη 
καθώς επίσης και του Δημοσθένη Βουγιούκα αναπληρωτή του κ. Δημήτρη Βαρουτά, ο οποίος δεν 
παρευρέθη λόγω κωλύματος αν και είχε νομίμως και εμπροθέσμως προσκληθεί και απόντος επίσης 
του κ. Νικόλαου Καλουπτσίδη, ο οποίος δεν παρευρέθη  λόγω κωλύματος αν και είχε νομίμως και 
εμπροθέσμως προσκληθεί, έχοντας υπόψη:  

 

1. την με αρ. πρωτ. ΑΔΑΕ 2510/19.06.2015 επιστολή της ΑΔΑΕ και το συνημμένο 
ερωτηματολόγιο αυτής, αναφορικά με τη διερεύνηση ενεργειών αντιμετώπισης τρωτοτήτων 
των δικτύων κινητής τηλεφωνίας που σχετίζονται με υποκλοπή δεδομένων ή/και περιεχομένου 
μέσω: 1) παθητικού/ενεργού εξοπλισμού υποκλοπής στο ασύρματο κανάλι του δικτύου 
κινητής τηλεφωνίας και ιδιαίτερα στις μεθόδους αυθεντικοποίησης και κρυπτογράφησης των 
δικτύων 2G/3G και 2) αδυναμιών του πρωτοκόλου SS7/MAP και ιδιαίτερα των δυνατοτήτων 
που παρέχονται σε διασυνδεδεμένα τρίτα μέρη, 

2. τις με αρ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΑΠΡ 2867/17.07.2015, 1559/30.07.2015, ΑΠΡ3002/31.07.2015 και 
ΕΜΠ81/04.08.2015 απαντητικές επιστολές των εταιρειών COSMOTE, CYTA, WIND και 
VODAFONE,  

3. την παρουσίαση και συζήτηση των αποτελεσμάτων αντίστοιχων ερωτηματολογίων από 
ρυθμιστικές Αρχές άλλων Ευρωπαϊκών κρατών που θα λάβει χώρα στην εν λόγω συνάντηση 
εργασίας, 

4. τη σχετική πρόβλεψη στον προϋπολογισμό της ΑΔΑΕ του οικονομικού έτους 2015 

5. την υπ’ αριθμ. 211/2015 εισήγηση προς την Ολομέλεια της ΑΔΑΕ 

6. το πρακτικό της από 09.09.2015 συνεδρίασης της Ολομελείας της ΑΔΑΕ 
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7. την ανάγκη διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
 

Τη συμμετοχή του κ. Παναγιώτη Τρακάδα, ΕΕΠ της Διεύθυνσης Διασφάλισης Υποδομών και 

Απορρήτου Τηλεπικοινωνιών, του κ. Σωτήρη Μανιάτη, ΕΕΠ της Διεύθυνσης Διασφάλισης 

Υποδομών, Απορρήτου Υπηρεσιών Διαδικτύου και της κας Ελένης Βαρβαρούση, ΕΕΠ του Τμήματος 

Διεθνών Συνεργασιών και Δημοσίων Σχέσεων της ΑΔΑΕ στη συνάντηση εργασίας που διοργανώνει 

το IRG NIS Group στη Λισαβόνα, 14-15 Οκτωβρίου 2015 προκειμένου να παρουσιαστούν τα 

αποτελέσματα από Ελληνικής πλευράς.  

Το συνολικό κόστος (μεταφορικά, διαμονή, αποζημιώσεις) που θα βαρύνει την ΑΔΑΕ εκτιμάται στο 

ποσό των 2840 €. 

 
Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 09.09.2015  

           
  Ο Πρόεδρος  

Παραιτηθέντος του Προέδρου 

  Ο Αντιπρόεδρος  
 
 

Κωνσταντίνος Μαραβέλας  

  

Εσωτερική διανομή: ΔΔΑΤΥ, ΔΥΑΥΕΔ και Τμήματος Διεθνών Σχέσεων 
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