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ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

Διάρθρωση της Έκθεσης Πεπραγμένων της ΑΔΑΕ

Η Έκθεση Πεπραγμένων της ΑΔΑΕ παρουσιάζει τις δράσεις, το έργο και τις πρωτοβουλίες 
της Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών κατά τη χρονική περίοδο από 

την 1.1. 2016 έως 31.12.2016. Η Έκθεση Πεπραγμένων της Αρχής, όπως ορίζεται  στο 
άρθρο 1 παρ. 2 του Νόμου υπ’  αριθμ. 3115/2003 (ΦΕΚ Α’ 47/27-2-2003), υποβάλλεται κάθε 
χρόνο στον Πρόεδρο της Βουλής, στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, στους αρχηγούς των κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή και στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η παρούσα Έκθεση Πεπραγμένων της ΑΔΑΕ είναι συμβατή με το πρότυπο των 
προηγούμενων ετών και περιλαμβάνει συγκριτικούς πίνακες με τα πεπραγμένα του 
προηγούμενου έτους, ώστε να διευκολύνεται ο αναγνώστης να παρακολουθήσει την πορεία 
του έργου της Αρχής. 

Στο πρώτο κεφάλαιο της Έκθεσης  Πεπραγμένων της Αρχής περιγράφονται οι 
αρμοδιότητες της ΑΔΑΕ και το νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι δραστηριότητες της Αρχής κατά το 2016. Στην 
ενότητα αυτή περιέχονται στοιχεία σχετικά με τις ελεγκτικές και κανονιστικές αρμοδιότητες 
της ΑΔΑΕ, όπως η διενέργεια ελέγχων, ο έλεγχος των πολιτικών ασφάλειας των παρόχων 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών και ταχυδρομικών επικοινωνιών, οι ακροάσεις και οι διοικητικές 
κυρώσεις, καθώς και ο έλεγχος της τήρησης των όρων και της διαδικασίας άρσης του 
απορρήτου των επικοινωνιών, που ορίζει η κείμενη νομοθεσία. Επισημαίνεται ότι, κατά το 
2016, αποφασίστηκε  η συγκρότηση της νέας Ολομέλεια της ΑΔΑΕ από τη Διάσκεψη των 
Προέδρων της Βουλής και ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικόλαος Βούτσης παρέστη στην πρώτη 
συνεδρίαση της Ολομέλειας της Αρχής. Επίσης, αναφέρονται οι λοιπές δραστηριότητες 
της Αρχής, όπως η συμμετοχή στελεχών της σε ευρωπαϊκά και διεθνή συνέδρια, σε 
νομοπαρασκευαστικές επιτροπές και άλλες ομάδες εργασίας για τη μελέτη θεμάτων ειδικού 
ενδιαφέροντος που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες της Αρχής. 

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι νομοθετικές προτάσεις που έχουν υποβληθεί 
από την ΑΔΑΕ για την ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου προστασίας του απορρήτου των 
επικοινωνιών και, τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται ο προγραμματισμός δράσης της 
ΑΔΑΕ για το 2017.
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