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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Μαρούσι, 27 Ιουλίου 2021
Αριθ. πρωτ.: 2173
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ 258 / 2021
Θέμα: Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την ογκομέτρηση του αρχείου του Αυτοτελούς Τμήματος Ελέγχου
Άρσης Απορρήτου

Η Ολομέλεια της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών στη συνεδρίαση της 27ης Ιουλίου 2021
παρισταμένων του Προέδρου της ΑΔΑΕ, Χρήστου Ράμμου, του Κωνσταντίνου Μουστάκα, αναπληρωτή του
Αντιπροέδρου Μιχαήλ Σακκά, ο οποίος δεν παρέστη αν και είχε νομίμως και εμπροθέσμως ειδοποιηθεί, των
τακτικών μελών Δημητρίου Βέργαδου, Στέφανου Γκρίτζαλη, Γεωργίου Μπακάλη και Αικατερίνης
Παπανικολάου και του Νικολάου Ανδρουλακάκη, αναπληρωτή του Νικολάου Παπαδάκη, ο οποίος δεν
παρέστη αν και είχε νομίμως και εμπροθέσμως ειδοποιηθεί,
έχοντας υπόψη:
1.

Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 5 παρ. 4 του ν. 2225/1994 «Για την προστασία της ελευθερίας και ανταπόκρισης και
επικοινωνίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 121/Α/20.07.1994), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του
ν. 4786/2001 (ΦΕΚ 43/Α/23.03.2021)
β) του ν.3115/2003 «Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 47/Α/27.2.2003) και
ιδίως του άρθου 6, παρ. 3 αυτού,
β) του άρθρου 3, παρ. 2, εδ. (ι) του ν.3051/2002 «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές,
τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς
ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 220/Α/20.9.2002), όπως ισχύει,
γ) της υπ’ αριθμ. 16887/17.03.2016 Απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων περί συγκρότησης της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΦΕΚ
151/τ. Υ.Ο.Δ.Δ. /21.3.2016),
δ) της υπ’ αριθμ. 34051/29.05.2018 Απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων περί διορισμού Προέδρου της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών
(ΦΕΚ 326/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./5.6.2019), όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 396/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./20.06.2019,
ε) της υπ’ αριθμ. 58347/21.12.2020 Απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης περί διορισμού νέων μελών
στην Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΦΕΚ 1066/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./24.12.2020)

2.

το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.

3.

την με αριθμ. 199/2021 εισήγηση προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε.,

4.

το πρακτικό της από 27.7.2021 συνεδρίασης της Ολομελείας της Α.Δ.Α.Ε.,

5.

την ανάγκη διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Συγκροτούμε Ομάδα Εργασίας με σκοπό την ογκομέτρηση του αρχείου του Αυτοτελούς Τμήματος Ελέγχου
Άρσης Απορρήτου, με τοποθέτηση/αρχειοθέτηση των διατάξεων άρσης του απορρήτου σε κούτες
αποθήκευσης (φωτοτυπικού χαρτιού A4) για την μέτρηση του όγκου τους και με ταυτόχρονη τοποθέτηση
σχετικής σήμανσης στις κούτες αποθήκευσης.
2. Ορίζουμε η Ομάδα Εργασίας να αποτελείται από τα εξής μέλη:
α) Νικόλαο Αντωνιάδη, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό, Υπεύθυνο Ασφαλείας της ΑΔΑΕ
β) Κωνσταντίνο Σιδηρά, ΤΕ Πληροφορικής, υπάλληλο στο Αυτοτελές Τμήμα Προσωπικού και Διοικητικών
Υπηρεσιών της ΑΔΑΕ
γ) Στρακούλα Νικολέτα, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, υπάλληλο στο Αυτοτελές Τμήμα Προσωπικού και
Διοικητικών Υπηρεσιών της ΑΔΑΕ
δ) Βαρβαρά Αναστασιάδου, ΔΕ Διοικητικών Γραμματεών, υπάλληλο στο Αυτοτελές Τμήμα Προσωπικού και
Διοικητικών Υπηρεσιών της ΑΔΑΕ
3. Τα μέλη της Ομάδας Εργασίας οφείλουν:
α) να προβούν στην ογκομέτρηση όλων των διατάξεων άρσης του απορρήτου που έχουν εισαχθεί στην Αρχή,
με φυσικό τρόπο, από ιδρύσεως της Αρχής έως και την ημερομηνία έκδοσης της παρούσης,
β) να μην προβούν σε κανενός είδους επεξεργασία των βουλευμάτων και των πληροφοριών που περιέχονται
σε αυτά,
γ) να καταθέσουν, μετά το πέρας των εργασιών ογκομέτρησης, ενημερωτικό προς τον Πρόεδρο της Αρχής
αναφορικά με το αποτέλεσμα της ογκομέτρησης των διατάξεων άρσης του απορρήτου.
Οι εργασίες της ογκομέτρησης θα γίνονται εντός του προβλεπόμενου ωραρίου λειτουργίας της Αρχής, χωρίς
την αποδέσμευση των μελών αυτής από τα συμβατικά τους καθήκοντα κατά το χρονικό διάστημα που θα
διαρκέσει η ογκομέτρηση.
Τα μέλη της Ομάδας Εργασίας δεσμεύονται ως προς την τήρηση των κανόνων εμπιστευτικότητας των
πληροφοριών που πρόκειται να διαχειριστούν, των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον ΓΚΠΔ αλλά και την
τήρηση των όσων προβλέπονται στην Πολιτική Ασφαλείας της Αρχής για τα διαβαθμισμένα έγγραφα.
Το έργο της Ομάδας Εργασίας θα ολοκληρωθεί έως 15.09.2021.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 27.7.2021

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Ράμμος

Εσωτερική Διανομή:
1. Ενδιαφερόμενοι
2. Αυτοτελές Τμήμα Προσωπικού & Διοικητικών Υπηρεσιών

[2]

