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 Μαρούσι, 13 Σεπτεμβρίου 2017  
Αρ. πρωτ.: 2598 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

 ( αριθμ: 274/2017 )  
 

Θέμα: Συμμετοχή της ΑΔΑΕ στις εργασίες του Workshop για τις εθνικές 
αντιπροσωπείες, τo οποίo διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες την 
21η Σεπτεμβρίου 2017, αναφορικά με την Πρόταση Κανονισμού για το ePrivacy.   

 

Η Ολομέλεια της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών στη συνεδρίαση της 13ης  
Σεπτεμβρίου 2017 παρισταμένων του Προέδρου της ΑΔΑΕ, κ. Χρήστου Ζαμπίρα, των τακτικών 
μελών, κ.κ. Μιχαήλ Γεωργιακόδη, Παναγιώτη Ριζομυλιώτη, Αικατερίνης Παπανικολάου καθώς 
επίσης και των κ.κ. Δημοσθένη Βουγιούκα και Σπυρίδωνα Σκουλαρίκη, αναπληρωτών των κ.κ. 
Ιωάννη Ασκοξυλάκη και Γεωργίου Μπακάλη αντίστοιχα, οι οποίοι δεν παρευρέθησαν λόγω 
κωλύματος αν και είχαν νομίμως και εμπροθέσμως προσκληθεί και απόντων του κ. Μιχαήλ Σακκά, 
Αντιπροέδρου της Αρχής και του αναπληρωτή αυτού κ. Κωνσταντίνου Μουστάκα, Αν. 
Αντιπροέδρου έχοντας υπόψη: 

1. Την Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 12ης 

Ιουλίου 2002 σχετικά µε την επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και την 

προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την 

προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες),  

2. τις διατάξεις του ν.3471/2006 «Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της 

ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του Ν. 

2472/1997» (ΦΕΚ Α’ 133), όπως ισχύει, με τον οποίο έχουν ενσωματωθεί στην ελληνική 

έννομη τάξη οι διατάξεις της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ, και ιδίως τα άρθρα 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 

12 και 13 του νόμου αυτού, στα οποία περιλαμβάνονται διατάξεις που αφορούν σε 

αρμοδιότητα της ΑΔΑΕ, 

3. την από 10.01.2017 «Πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για τον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής και την προστασία των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και την κατάργηση της Οδηγίας 

2002/58/ΕΚ » της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
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4. την από 07 Σεπτεμβρίου 2017 πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την ΑΔΑΕ για 

συμμετοχή στις εργασίες του Workshop για τις εθνικές αντιπροσωπείες, τo οποίo 

διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες την 21η Σεπτεμβρίου 2017, αναφορικά 

με την Πρόταση Κανονισμού για το ePrivacy,  

5. την ανάγκη συμμετοχής της ΑΔΑΕ δια εκπροσώπων τόσο της νομικής υπηρεσίας όσο και 

των τεχνικών διευθύνσεων της Αρχής, ενόψει του ευρέος φάσματος των θεμάτων που 

συνιστούν αντικείμενο της εν θέματι συνάντησης, 

6. τη σχετική πρόβλεψη στον προϋπολογισμό της ΑΔΑΕ του οικονομικού έτους 2017, 

7. την υπ’ αριθμ. 306/2017 εισήγηση προς την Ολομέλεια της ΑΔΑΕ, 

8. το πρακτικό της από 13.09.2017 συνεδρίασης της Ολομελείας της ΑΔΑΕ, 

9. την ανάγκη διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 
 

Τη μετακίνηση των υπαλλήλων της Αρχής Μπαφούτσου Γεωργίας (ΕΕΠ, Προϊσταμένης του 

Τμήματος Τοπικών Ασυρμάτων Δικτύων της Διεύθυνσης ΔΥΑΤΥ), και Τζαγκαράκη Φλώρας 

(Δικηγόρου ΕΕΠ στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου και Νομικών Υπηρεσιών της Αρχής) για τη 

συμμετοχή τους στις εργασίες του Workshop για τις εθνικές αντιπροσωπείες, τo οποίo διοργανώνει η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφορικά με την Πρόταση Κανονισμού για το ePrivacy και θα 

πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες την 21η Σεπτεμβρίου 2017. 

Το συνολικό κόστος (αεροπορικά εισιτήρια, μεταφορικά, διαμονή, αποζημιώσεις) εκτιμάται στο ποσό 

των 2.020€. 

 
Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 13.09.2017     

 

  Ο Πρόεδρος  
   

 
Χρήστος Ζαμπίρας   

 

Εσωτερική διανομή: Τμήμα Οικονομικών  


