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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Μαρούσι, 13 Ιουνίου 2018
Αρ. πρωτ.: 1918
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ
( αριθμ: 200/2018 )
Θέμα: Συνάντηση με την εταιρεία …………….. στο Μόναχο για την επίδειξη της
λειτουργίας του εξοπλισμού για τον έλεγχο ασυρμάτων καναλιών των δικτύων
κινητών τηλεπικοινωνιών σε πραγματικό περιβάλλον.
Η Ολομέλεια της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών στη συνεδρίαση της 13ης
Ιουνίου 2018 παρισταμένων του Προέδρου της ΑΔΑΕ, κ. Χρήστο Ζαμπίρα, του αναπληρωτή
Αντιπροέδρου της Αρχής κ. Κωνσταντίνου Μουστάκα ο οποίος αναπλήρωσε εκτάκτως τον
Αντιπρόεδρο κ. Μιχαήλ Σακκά, των τακτικών μελών, κ.κ. Μιχαήλ Γεωργιακόδη, Γεωργίου
Μπακάλη, Παναγιώτη Ριζομυλιώτη καθώς επίσης και των κκ. Δημοσθένη Βουγιούκα και Γεωργίου
Μισαηλίδη, αναπληρωτών των κκ. Ιωάννη Ασκοξυλάκη και Αικατερίνης Παπανικολάου, οι οποίοι
δεν παρευρέθησαν λόγω κωλύματος αν και είχαν νομίμως και εμπροθέσμως προσκληθεί έχοντας
υπόψη:
1. Το άρθρο 19 παρ.1 του Συντάγματος,
2. τις διατάξεις 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,
3. τις διατάξεις του Π.Δ. 47 (ΦΕΚ 64/Α/10.3.2005) όπως ισχύει,
4.

την ανάγκη προμήθειας εξειδικευμένου εξοπλισμού για την πραγματοποίηση ελέγχων στο
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ΑΔΑΕ

5.

την ανάγκη παρακολούθησης της λειτουργίας του συστήματος ελέγχου ασυρμάτων καναλιών
των δικτύων κινητών τηλεπικοινωνιών, της εταιρείας …………………, και δοκιμών αυτού σε
πραγματικό περιβάλλον, ενόψει χρηματοδότησης για την προμήθεια τέτοιου συστήματος,

6.

την ανάγκη διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Τη μετακίνηση των υπαλλήλων της Αρχής Παναγιώτη Μπάμπαλη και Σωτηρίου Μανιάτη στο
Μόναχο, από την 25η έως και την 27η Ιουνίου 2018, για συνάντηση με την εταιρεία …………………
και την επίδειξη της λειτουργίας του εξοπλισμού για τον έλεγχο ασυρμάτων καναλιών των δικτύων
κινητών τηλεπικοινωνιών σε πραγματικό περιβάλλον.
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Το συνολικό κόστος (αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή, μεταφορικά, αποζημίωση) εκτιμάται στο ποσό
των 1600€.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 13.06.2018.

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Ζαμπίρας

Εσωτερική διανομή: ΔΥΑΤΥ, ΔΥΑΥΕΔ

