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 Μαρούσι, 21 Απριλίου 2017  
Αρ. πρωτ.: 1221 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 ( αριθμ: 150/2017 )  

Θέμα: Μετάβαση υπαλλήλου της Α.Δ.Α.Ε. στη Σύρο για την εκπροσώπηση της ΑΔΑΕ 
στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ  

Η Ολομέλεια της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών στη συνεδρίαση της 12ης  
Απριλίου 2017 παρισταμένων του Προέδρου της ΑΔΑΕ, κ. Χρήστο Ζαμπίρα, του Αντιπροέδρου της 
Αρχής, κ. Μιχαήλ Σακκά, των τακτικών μελών, κ.κ. Μιχαήλ Γεωργιακόδη, Παναγιώτη Ριζομυλιώτη, 
Αικατερίνης Παπανικολάου και Γεωργίου Μπακάλη καθώς επίσης και του κ. Δημοσθένη Βουγιούκα, 
αναπληρωτή του κ. Ιωάννη Ασκοξυλάκη, ο οποίος δεν παρευρέθη λόγω κωλύματος αν και είχε 
νομίμως και εμπροθέσμως προσκληθεί έχοντας υπόψη: 

1. Το γεγονός ότι  η Ελληνική Ένωση για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση e-Δίκτυο-

ΤΠΕ-Ε, η Πανελλήνια Ένωση εκπαιδευτικών για τις Φυσικές Επιστήμες «Μιχάλης 

Δερτούζος», το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και 

Συστημάτων) και ο Σύλλογος Επιμορφωτών για την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της 

Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση διοργανώνουν υπό την αιγίδα του 

Υπουργείου Παιδείας το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ με θέμα 

«Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική 

Πράξη»  που θα πραγματοποιηθεί στη Σύρο στις  28-30 Απριλίου. 

2. Την επικοινωνία με τον κ. Ν. Τζιμόπουλο, υπεύθυνο διοργάνωσης του Συνεδρίου 

προκειμένου να διανεμηθεί το ενημερωτικό έντυπο της ΑΔΑΕ στους περίπου 300 συνέδρους.  

3. Την από 5/4/2017 πρόσκληση από τον υπεύθυνο διοργάνωσης του Συνεδρίου για μια 

παρουσίαση με θέμα την προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών από εκπρόσωπο της  

Αρχής και τη διανομή του ενημερωτικού εντύπου της ΑΔΑΕ στους συνέδρους. 

4. Ότι κρίνεται σκόπιμη η ανάληψη δράσεων από την ΑΔΑΕ με στόχο την  ενημέρωση του 

κοινού σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους και τα μέτρα αυτοπροστασίας που θα πρέπει να 

λαμβάνουν οι πολίτες για την προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών τους, με βάση το 

πρακτικό της Ολομέλειας της 30ης Ιανουαρίου 2013 και τη σχετική πρόταση της Ειδικής 

Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής (πρακτικό από 26/3/2013 σελ. 19) 

σχετικά με την παραγωγή και διανομή ενημερωτικού υλικού 
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5. Ότι κρίνεται σκόπιμη η ανάληψη δράσεων από την ΑΔΑΕ για την ενημέρωση του κοινού 

σχετικά με το έργο της Αρχής, καθώς και για τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την 

αποτελεσματικότερη προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών. 

6. Τις διατάξεις του Ν.2685/1999(ΦΕΚ 35Α’/18.2.1999) «Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων 

υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας». 

7. Την ανάγκη μετακίνησης υπαλλήλου της ΑΔΑΕ στην Σύρο για την παρουσίαση της 

εισήγησης της Αρχής 

8. Ότι υπάρχει σχετική πρόβλεψη στον προϋπολογισμό της ΑΔΑΕ του τρέχοντος οικονομικού 

έτους 2017. 

9. την υπ’ αριθμ. 156/2017 εισήγηση προς την Ολομέλεια της ΑΔΑΕ, 

10. το πρακτικό της από 12.04.2017 συνεδρίασης της Ολομελείας της ΑΔΑΕ, 

11. την ανάγκη διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 

Τη συμμετοχή της υπαλλήλου της ΑΔΑΕ. Αναστασίας Λύρα με εισήγηση στο 9ο Πανελλήνιο 
Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ που διοργανώνουν η Ελληνική Ένωση για την 
αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση e-Δίκτυο-ΤΠΕ-Ε, η Πανελλήνια Ένωση εκπαιδευτικών για 
τις Φυσικές Επιστήμες «Μιχάλης Δερτούζος,» το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και ο Σύλλογος 
Επιμορφωτών για την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην 
Εκπαίδευση υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας στις 28-30 Απριλίου 2017, στη Σύρο με 
εκτιμώμενο συνολικό κόστος (ακτοπλοϊκά εισιτήρια, μεταφορικά, διαμονή, αποζημιώσεις) που δεν 
θα ξεπεράσει το ποσό των 430 €.  

 

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 12.04.2017  

    

  Ο Πρόεδρος  
   

 
 

Χρήστος Ζαμπίρας   

 

Εσωτερική διανομή: Αυτοτελές Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών  
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