
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 
        Μαρούσι, 29 Δεκεμβρίου 2015 

Αριθ. Πρωτ.: 2973 
         
 
 

AA  ΠΠ  ΟΟ  ΦΦ  ΑΑ  ΣΣ  ΗΗ  
((ααρριιθθ..::  337777//22001155  ))  

 

 Θέμα:  
 
 

Ανοιχτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων της                    
Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.)» 

 
O Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.),        
λαμβάνοντας   υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) του Ν.3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α/15.03.2006) «Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου 
τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης»,  όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/31.10.2014) 
«Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, 
τροποποίηση του ν. 3448/2006 (ΦΕΚ Α΄57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της 
Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της 
διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις», 

β) του Ν.3115/2003 (ΦΕΚ 47/Α/27.02.2003) «Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών», 

γ) του Ν.2472/1997 (ΦΕΚ 50/Α/10.04.1997) «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα», όπως ισχύει τροποποιηθείς από τον Ν.3471/2006  (ΦΕΚ 133/Α/28.06.2006), 

δ) του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών  και αυτοδιοικητικών  οργάνων στο διαδίκτυο 
Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις», όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

ε) του άρθρου 26, παρ. 7 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/11.05.2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-
Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες 
διατάξεις»,  

στ) του άρθρου 55, παρ.10 του Ν.4339/2015 (ΦΕΚ 133/Α/29.10.2015) «Αδειοδότηση παρόχων 
περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεμένης 
με την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. ανώνυμης εταιρείας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής- 
Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.)- Εθνική 
Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωματίας- Σύσταση Εθνικού Κέντρου 
Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων 
Ενημέρωσης- Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4070/2012 (Α΄82) και άλλες διατάξεις». 

2. Τη με αριθ.Πρωτ. ΔΗΔ/Φ.40/407/08.01.2015 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα: «Εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του Ν.4305/2014  
(ΦΕΚ 237/Α΄) σχετικά με την ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και 
δεδομένων του δημοσίου τομέα, την τροποποίηση των διατάξεων του πρώτου κεφαλαίου του 
Ν.3448/2006, προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας στο δημόσιο τομέα». 

3. Tη με αριθ. πρωτ. ΔΗΔ/Φ./19710/16.6.2015 επιστολή του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, Γενική Δ/νση Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα: 
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«Ανοιχτή Διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημοσίου τομέα 
σύμφωνα με το κεφ. Α’ του Ν.4305/2014» και την με αριθ. πρωτ. ΔΗΔ/Φ.31/25748/4.8.2015 επιστολή 
του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Ενέργειες για την ανοιχτή 
διάθεση των δεδομένων σε εφαρμογή του Ν.4305/2014». 

4. Τη διενεργηθείσα, με μέριμνα της οικείας ΟΔΕ Διαύγεια, καταγραφή, ταξινόμηση και αξιολόγηση του 
συνόλου των εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων της ΑΔΑΕ. 

5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρους του κρατικού 
προϋπολογισμού. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Το σύνολο των εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή της Αρχής 
Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) να καταγράφονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρ.3 άρθρου 10 του Ν.3448/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν.4305/2014 ως 
ακολούθως: 

α)  όσα εμπίπτουν στη δημόσια αποστολή της Αρχής, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο συνημμένο Πίνακα 
1, 

β)   όσα θα διατεθούν σε ανοικτό  και μηχαναγνώσιμο  μορφότυπο, κατ’ εφαρμογή της αρχής της ανοιχτής 
διάθεσης της δημόσιας πληροφορίας, στο «Μητρώο Ανοικτών Δεδομένων του Δημοσίου», μέσω του 
διαδικτυακού τόπου www.data.gov.gr, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο συνημμένο Πίνακα 2, 

γ)   όσα υπόκεινται στους περιορισμούς που τίθενται με το άρθρο 3, παρ. 1 του Ν.4305/2014  και τα οποία 
δεν διατίθενται για περαιτέρω αξιοποίηση και χρήση, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο συνημμένο 
Πίνακα 3, 

Η Α.Δ.Α.Ε. δεν κατέχει σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που θα διατεθούν με επιβολή όρων 
μέσω αδειοδότησης ή τελών, σύμφωνα με τα άρθρα 7 έως 9 του ν. 4305/2014.  

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια», στην ιστοσελίδα 
της Α.Δ.Α.Ε. www.adae.gr και να κοινοποιηθεί στο Τμήμα Διαφάνειας, Ανοιχτής Διακυβέρνησης και 
Καινοτομίας της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, για να αναρτηθεί στο  διαδικτυακό τόπο www.data.gov.gr. 
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Πίνακας 1: Κατηγορίες Εγγράφων, Πληροφοριών και Δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή της Α.Δ.Α.Ε. και 
εμπίπτουν στη δημόσια αποστολή της.  

Α/Α Κατηγορίες Εγγράφων, Πληροφοριών και Δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή της Α.Δ.Α.Ε. και 
εμπίπτουν στη δημόσια αποστολή της  

 
1. 

 
Κανονιστικές Πράξεις, Συστάσεις και Γνωμοδοτήσεις της Α.Δ.Α.Ε. 

2. Διατάξεις  και Βουλεύματα Άρσης του Απορρήτου των Επικοινωνιών. 
3. Πολιτικές Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών 

Υπηρεσιών. 
4. Αρχείο εισερχόμενων και εξερχόμενων επιστολών/εγγράφων (απλής διαβάθμισης και απόρρητου 

χαρακτήρα). 
5. Φόρμες υποβολής καταγγελιών/ ερωτημάτων/ περιστατικών παραβίασης προσωπικών δεδομένων.  
6. Εισηγήσεις και ενημερωτικά σημειώματα προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε. 
7. 
8. 
 
9. 
10. 

Αποφάσεις Διοικητικού και Οικονομικού Περιεχομένου της Α.Δ.Α.Ε. 
Κάθε είδους επικοινωνία/αλληλογραφία με συνεργαζόμενους εθνικούς και διεθνείς φορείς και οργανισμούς 
(σε ηλεκτρονική και φυσική μορφή). 
Δημόσιες Διαβουλεύσεις. 
Έγγραφα που αφορούν τις διαδικασίες εκτέλεσης και ενταλματοποίησης εξόδων και δαπανών. 

11. Αποφάσεις της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε. για τη διενέργεια τακτικών και εκτάκτων ελέγχων, για την έγκριση 
ή μη πολιτικών ασφάλειας, για την έγκριση εκθέσεων ελέγχου, για τη διενέργεια ακροάσεων,  για την 
επιβολή διοικητικών κυρώσεων κ.λπ. 

12. Αναφορές περιστατικών ασφάλειας παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών που αφορούν στην ασφάλεια και 
στην ακεραιότητα δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τη διασφάλιση του απορρήτου 
των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

13. Περιεχόμενο του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος με το σύνολο των δεδομένων που 
περιέχονται στο σύστημα της Α.Δ.Α.Ε. για εσωτερική χρήση. 

14. 
15. 

Προκηρύξεις Πρόσληψης Προσωπικού. 
Προκηρύξεις Διαγωνισμών Προμηθειών. 

16. Ετήσιες Εκθέσεις Πεπραγμένων της Α.Δ.Α.Ε. 
17. Ενημερωτικό υλικό και δράσεις της Α.Δ.Α.Ε. για το Απόρρητο των Επικοινωνιών. 
18. Δελτία Τύπου. 
19. 
20. 
21.    
22. 
23. 
 

Αρχείο οικονομικής διαχείρισης και αρχείο διαχείρισης θεμάτων προσωπικού. 
Δικόγραφα (αιτήσεις ακύρωσης, προσφυγές, κ.λπ.) 
Εκθέσεις απόψεων και υπομνήματα της Α.Δ.Α.Ε. προς τα αρμόδια δικαστήρια. 
Ημερήσιες Διατάξεις της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε. 
Εσωτερικές διαδικασίες για τη λειτουργία της Α.Δ.Α.Ε. 
 

Πίνακας 2:   Σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων της Α.Δ.Α.Ε. που διατίθενται σε ανοιχτό και 
μηχαναγνώσιμο  μορφότυπο εφαρμόζοντας την αρχή της ανοιχτής διάθεσης της δημόσιας πληροφορίας και θα 
διατεθούν στο «Στο μητρώο ανοιχτών δεδομένων του Δημοσίου», στον διαδικτυακό τόπο www.data.gov.gr. 

Α/Α Κατηγορίες Εγγράφων, 
Πληροφοριών και Δεδομένων της 
Α.Δ.Α.Ε. 

Τρόπος Δημόσιας Πρόσβασης  στα Έγγραφα και Δεδομένα  

 
1. 

 
Αποφάσεις Διοικητικού και 
Οικονομικού Περιεχομένου της 
Α.Δ.Α.Ε. 
 

 

 
Διαδικτυακή πρόσβαση στις αποφάσεις της Α.Δ.Α.Ε., μέσω των 
ακόλουθων ιστοσελίδων: 
http://www.adae.gr/nomothetiko-plaisio/elliniki-
nomothesia/apofaseis-tis-adae/,  
http://www.adae.gr/nomothetiko-plaisio/elliniki-
nomothesia/apofaseis-tis-adae-toy-oikonomikoy/me-arithmo-apofasis/ 

2. Κανονιστικές Πράξεις, Συστάσεις Πρόσβαση στις Κανονιστικές Πράξεις της Αρχής μέσω της ιστοσελίδας: 
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και Γνωμοδοτήσεις της Α.Δ.Α.Ε. 
 

http://www.adae.gr/nomothetiko-plaisio/elliniki-
nomothesia/kanonistikes-praxeis-tis-adae/ 
 
Πρόσβαση στις Συστάσεις της Α.Δ.Α.Ε. μέσω της ιστοσελίδας: 
http://www.adae.gr/nomothetiko-plaisio/elliniki-
nomothesia/systaseis-tis-adae/ 
 
Πρόσβαση στις γνωμοδοτήσεις της Α.Δ.Α.Ε. μέσω της ιστοσελίδας:  
http://www.adae.gr/nomothetiko-plaisio/elliniki-
nomothesia/gnomodotiseis-tis-adae/ 
 
Πρόσβαση στο σύνολο των νομοθετημάτων μέσω της ιστοσελίδας: 
http://www.adae.gr/nomothetiko-plaisio/ 
 

3. Δημόσιες Διαβουλεύσεις  Πρόσβαση στις Διαβουλεύσεις της Αρχής στις οποίες ανακοινώνεται το 
περιεχόμενο της δημόσιας διαβούλευσης, πλην των σχολίων των 
διαβουλευόμενων που δεν επιθυμούν τη δημοσιοποίηση αυτών, μέσω 
της ιστοσελίδας:  
http://www.adae.gr/nomothetiko-plaisio/elliniki-nomothesia/dimosies-
diaboyleyseis/ 
 

4. Φόρμες υποβολής καταγγελιών, 
ερωτημάτων, περιστατικών 
παραβίασης προσωπικών 
δεδομένων 
 

Η φόρμα καταγγελίας διατίθεται μέσω της ιστοσελίδας της Α.Δ.Α.Ε.:  
http://www.adae.gr/online-ypiresies/kataggelia/ 
 
Η φόρμα ερωτήματος διατίθεται μέσω της ιστοσελίδας της Α.Δ.Α.Ε.: 
http://www.adae.gr/online-ypiresies/erotima/ 
 
Η φόρμα κοινοποίησης περιστατικού παραβίασης προσωπικών 
δεδομένων διατίθεται μέσω της ιστοσελίδας της Α.Δ.Α.Ε.:  
http://www.adae.gr/online-ypiresies/koinopoiisi-parabiasis-prosopikon-
dedomenon/ 
 

5. 
 
 
 
6. 

Ετήσιες Εκθέσεις Πεπραγμένων της 
Α.Δ.Α.Ε. 
 
 
Ενημερωτικό υλικό  και δράσεις της 
Α.Δ.Α.Ε. 
 

Πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας: http://www.adae.gr/ektheseeis-
pepragmenon/  
(Προβολή σε pdf και html format). 
 
Ενημερωτικό έντυπο για  το απόρρητο των επικοινωνιών: 
http://www.adae.gr/enimerosi/leptomereies/article/enimerotiko-
entypo-prostasia-toy-aporritoy-ton-epiko/ 
 
Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις πολιτών που αφορούν στο απόρρητο 
των επικοινωνιών, πρόσβαση μέσω της ακόλουθης ιστοσελίδας «Συχνές 
ερωτήσεις πολιτών για το απόρρητο των επικοινωνιών»: 
http://www.adae.gr/online-ypiresies/erotiseis-gia-polites/ 
 
Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις παρόχων για το απόρρητο των 
επικοινωνιών, πρόσβαση μέσω της ακόλουθης ιστοσελίδας «Συχνές 
ερωτήσεις παρόχων για το απόρρητο των επικοινωνιών»: 
http://www.adae.gr/online-ypiresies/erotiseis-gia-parochoys/. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Διαδικτυακός κόμβος για την ενημέρωση χρηστών και συνδρομητών με 
πληροφοριακό υλικό για το απόρρητο των επικοινωνιών, των 
ταχυδρομικών υπηρεσιών καθώς την ασφάλεια δικτύων και 
πληροφοριών. Πρόσβαση στο διαδικτυακό κόμβο:  
http://www.adae.gr/enimerosi-christon-kai-syndromiton/. 
Παρουσίαση και Οργανόγραμμα της Α.Δ.Α.Ε..  
Διαδικτυακή πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας: http://www.adae.gr/i-
adae/paroysiasi/. 
 
Υλικό από εκδηλώσεις που συμμετέχει Α.Δ.Α.Ε. μέσω της ιστοσελίδας: 
http://www.adae.gr/enimerosi/ekdiloseis/. 
 
 

7.     Δελτία Τύπου της Α.Δ.Α.Ε. 
 

Διαδικτυακή πρόσβαση στα Δελτία Τύπου της Αρχής μέσω της 
ακόλουθης ιστοσελίδας: http://www.adae.gr/enimerosi/deltia-
typoy/browse/1/. 
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8. Προκηρύξεις πρόσληψης  

  προσωπικού 
 
 
 

Διαδικτυακή πρόσβαση στις τρέχουσες προκηρύξεις μέσω της 
ιστοσελίδας της Α.Δ.Α.Ε.: 
http://www.adae.gr/enimerosi/prokiryxeis-theseon/trechoyses-
prokiryxeis-theseon/ 
 
Αρχείο παλαιών προκηρύξεων και πρόσβαση μέσω της 
ιστοσελίδας: http://www.adae.gr/enimerosi/prokiryxeis-
theseon/archeio/ 

  
9.        Προκηρύξεις Διαγωνισμών                  Διαδικτυακή πρόσβαση στις τρέχουσες προκηρύξεις διαγωνισμών 
           Προμηθειών                                      προμηθειών μέσω της ιστοσελίδας: 

http://www.adae.gr/enimerosi/prokiryxeis- diagonismon-promitheion/ 
 
                            

 
Πίνακας 3:  Τα σύνολα δεδομένων που υπόκεινται στους περιορισμούς που τίθενται στο άρθρο 3 παρ. 1 του 
Ν.3448/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και δεν διατίθενται για περαιτέρω αξιοποίηση και χρήση. 
 
Το σύνολο των εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που δεν αναφέρονται στον Πίνακα 2, της παρούσας απόφασης 
της Α.Δ.Α.Ε. και υπόκεινται στους περιορισμούς που τίθενται με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.3448/2006, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει και δεν διατίθενται για περαιτέρω αξιοποίηση και χρήση. Ενδεικτικά στον Πίνακα 3, 
αναφέρονται οι κάτωθι κατηγορίες: 
 

Α/Α Κατηγορίες εγγράφων, δεδομένων και 
πληροφοριών 

Παρατηρήσεις  

1. Αρχείο εισερχόμενων και εξερχόμενων 
επιστολών/εγγράφων της Α.Δ.Α.Ε. (απλής 
διαβάθμισης και απόρρητου χαρακτήρα). 

Κοινοποιούνται στους ενδιαφερόμενους σε 
περίπτωση έννομου συμφέροντος. 

2. Καταγγελίες/αιτήματα πολιτών 
και απαντήσεις της Αρχής.   

Κοινοποιούνται στους ενδιαφερόμενους  σε 
περίπτωση έννομου συμφέροντος, καθώς 
περιλαμβάνουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. 

3. Ερωτήματα φορέων/πολιτών/παρόχων και 
απαντήσεις της Αρχής. 

Κοινοποιούνται στους ενδιαφερόμενους σε 
περίπτωση έννομου συμφέροντος. 
 

4. Πολιτικές ασφάλειας για τη διασφάλιση του 
απορρήτου των επικοινωνιών παρόχων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών 
υπηρεσιών. 

Περιλαμβάνουν επιχειρηματικά απόρρητα. Η 
έγκριση των πολιτικών ασφάλειας κοινοποιείται 
μόνο στους παρόχους ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών. 
 

5. Αναφορές περιστατικών ασφάλειας παρόχων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών που αφορούν στην 
ασφάλεια και στην ακεραιότητα δικτύων και 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τη 
διασφάλιση του απορρήτου των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών. 

Περιλαμβάνουν απόρρητες πληροφορίες. Κατόπιν 
της διενέργειας ελέγχου για τα περιστατικά 
ασφάλειας, η απόφαση έγκρισης της έκθεσης 
ελέγχου κοινοποιείται μόνο στους παρόχους. 
 

6. Διατάξεις και βουλεύματα που επιβάλλουν την άρση 
του απορρήτου των επικοινωνιών και κοινοποιούνται 
στην Α.Δ.Α.Ε. 

Αποτελούν απόρρητα έγγραφα. Ο Πρόεδρος της 
Α.Δ.Α.Ε. ενημερώνει τους αρχηγούς των 
κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή και 
κοινοποιεί τις διατάξεις και τα βουλεύματα στον 
Υπουργό Δικαιοσύνης.  
 

7. Εισηγήσεις και ενημερωτικά σημειώματα προς την 
Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε. 

Αποτελούν εσωτερικά έγγραφα της Αρχής. 
 

8. Κάθε είδους επικοινωνία/αλληλογραφία  
με συνεργαζόμενους εθνικούς και διεθνείς φορείς και 
οργανισμούς (σε ηλεκτρονική και φυσική μορφή). 

Περιλαμβάνει εμπιστευτικά και απόρρητα 
στοιχεία.  

9. Αρχείο οικονομικής διαχείρισης και αρχείο 
διαχείρισης θεμάτων προσωπικού. 

Περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα. 

10. Έγγραφα που αφορούν τις διαδικασίες εκτέλεσης και Προωθούνται στην ΥΔΕ προς εκκαθάριση. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 
ενταλματοποίησης εξόδων και δαπανών 
 
 

 

11. Αποφάσεις της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε. για τη 
διενέργεια τακτικών και εκτάκτων ελέγχων, για την 
έγκριση ή μη πολιτικών ασφάλειας, για την έγκριση 
εκθέσεων ελέγχου, για τη διενέργεια ακροάσεων,  
για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων κ.λπ.  
 

Οι εν λόγω αποφάσεις της Ολομέλειας της 
Α.Δ.Α.Ε. κοινοποιούνται στους εκάστοτε 
παρόχους και ενδιαφερόμενους. 
Αναρτώνται στους ακόλουθους συνδέσμους της 
ιστοσελίδας της Α.Δ.Α.Ε.: 
http://www.adae.gr/nomothetiko-
plaisio/elliniki-nomothesia/apofaseis-tis-adae/ 
και στη Διαύγεια: 
https://diavgeia.gov.gr/f/adae,   
με απόκρυψη των στοιχείων των ενδιαφερόμενων 
μερών/ παρόχων). 
 

12. 
 
 
 
13. 
 
14. 
 

Περιεχόμενο Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 
Συστήματος της Α.Δ.Α.Ε.. 
 
 
Δικόγραφα (αιτήσεις ακύρωσης, προσφυγές, κλπ.) 
 
Εκθέσεις απόψεων και υπομνήματα της Α.Δ.Α.Ε. προς   
τα αρμόδια δικαστήρια. 

Όλα τα αρχεία τα οποία διατίθενται στο        
εσωτερικό σύστημα πληροφόρησης της Αρχής. 
Περιλαμβάνουν εμπιστευτικά και απόρρητα 
δεδομένα της Αρχής. 

 
   Περιλαμβάνουν απόρρητες πληροφορίες. 
 
   Υποβάλλονται στα αρμόδια δικαστήρια. 
 

 15.       Ημερήσιες Διατάξεις της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε..         Περιλαμβάνουν εμπιστευτικά στοιχεία. 
   
 
 16.       Εσωτερικές διαδικασίες για τη λειτουργία της Α.Δ.Α.Ε..   Περιλαμβάνουν εμπιστευτικά στοιχεία. 
             

 
Ο Αναπληρωτής  Αντιπρόεδρος 

 
 

Χ. Ζαμπίρας 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κοινοποίηση: 
Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
Γεν/Δνση Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
Τμήμα Διαφάνειας, Ανοιχτής Διακυβέρνησης και Καινοτομίας 
 
Εσωτερική Διανομή: 
Νομική Υπηρεσία, Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών Συνεργασιών και Δημοσίων Σχέσεων  
Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών. 
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