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           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          Μαρούσι, 8 Σεπτεμβρίου 2011 
ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ                 Αρ. Πρωτ.: 1409 
ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Α.Δ.Α.Ε.)                                               
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  
& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ταχ. Δ/νση: Ιερού Λόχου 3, 151 24 Μαρούσι 
Πληροφορίες: Α. Καραγεώργου 
Τηλ.: 210-6387600 

AA  ΠΠ  ΟΟ  ΦΦ  ΑΑ  ΣΣ  ΗΗ  
((  ααρριιθθμμ::  113322//22001111  ))  

Θέμα:  Μετάβαση υπαλλήλου της ΑΔΑΕ στις Βρυξέλλες Βελγίου για να συμμετέχει στην 
 συνάντηση που διοργανώνει  η Ομάδα  Εργασίας του άρθρου 29  

Ο Πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3115/ 2003 «Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών».  

2. Την απόφαση της ΑΔΑΕ που πάρθηκε κατά τη συνεδρίαση της 31ης Αυγούστου 2011, σχετικά με 

την συμμετοχή υπαλλήλου της Α.Δ.Α.Ε. ως εκπροσώπου, στην συνάντηση που διοργανώνει η 
Ομάδα  Εργασίας του άρθρου 29, η οποία θα λάβει χώρα στις 20 Σεπτεμβρίου 2011 στις 
Βρυξέλλες με στόχο να συμμετέχει σε διάλογο με τις άλλες αρχές και να παρουσιάσει την 
εμπειρία της ΑΔΑΕ σε τεχνικά θέματα καθώς και τις απόψεις της αναφορικά με την 
ιδιωτικότητα και το απόρρητο στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. 

3. την ανάγκη για ενεργή συμμετοχή της ΑΔΑΕ σε ευρωπαϊκά και διεθνή φόρα, συνέδρια  και 
ομάδες εργασίας, που σχετίζονται με το αντικείμενό της. (άρθρο 6 η του Ν. 3115/2003). 

4. Τις διατάξεις του Ν. 2685/1999 περί της «Κάλυψης δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και 
εκτός επικράτειας και συναφών διατάξεων», όπως ισχύει σήμερα. 

5. Την ύπαρξη πιστώσεων στον προϋπολογισμό του τρέχοντος οικονομικού έτους, ΚΑΕ:0713. 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  

 Την έγκριση μετάβασης στις Βρυξέλλες Βελγίου, από 19 έως 20 Σεπτεμβρίου 2011, της 
υπαλλήλου της Α.Δ.Α.Ε. κ. Φλώρας Τζαγκαράκη (Νομικός), προκειμένου να συμμετέχει στην 
συνάντηση που διοργανώνει η Ομάδα  Εργασίας του άρθρου 29, η οποία θα λάβει χώρα στις 20 
Σεπτεμβρίου 2011 στις Βρυξέλλες με στόχο να συμμετέχει σε διάλογο με τις άλλες αρχές και να 
παρουσιάσει την εμπειρία της ΑΔΑΕ σε τεχνικά θέματα καθώς και τις απόψεις της αναφορικά με την 
ιδιωτικότητα και το απόρρητο στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.  

Η μετακίνηση στον παραπάνω προορισμό θα γίνει αεροπορικώς. Το συνολικό κόστος που αφορά 
σε έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης, αεροπορικής μετάβασης και διαμονής της παραπάνω υπαλλήλου, 
θα καλυφθεί από τους οικείους λογαριασμούς του προϋπολογισμού της ΑΔΑΕ. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Κοινοποίηση: Φλώρα Τζαγκαράκη 
Εσωτερική Διανομή: Διοικητικές & Οικονομικές Υπηρεσίες της ΑΔΑΕ   
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Ανδρέας Λαμπρινόπουλος 
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