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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΤΟΥΣ 2008



Για το 2008, η ΑΔΑΕ έχει προγραμματίσει να ασχοληθεί με τα ακόλουθα θέματα:

 1.  Ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου και έγκρισης Πολιτικών Ασφάλειας των 
παρόχων δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών σύμφωνα με 
τους Κανονισμούς της Αρχής.

 2.  Αποφάσεις για την επιβολή κυρώσεων σε παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών που δεν έχουν συμμορφωθεί με τους Κανονισμούς της Αρχής, 
καθώς και σε άτομα ή φορείς που δεν τηρούν τη νομοθεσία περί απορρήτου 
των επικοινωνιών.

 3.  Διενέργεια τακτικών και έκτακτων ελέγχων σε παρόχους υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών προς διαπίστωση της τήρησης των όρων που 
διασφαλίζουν το απόρρητο των επικοινωνιών.

 4.  Ενημέρωση φορέων-παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών επί 
θεμάτων σχετικών με τη λήψη μέτρων διασφάλισης του απορρήτου.

 5.  Εξέταση καταγγελιών που αναφέρονται σε ζητήματα διασφάλισης ή άρσης του 
απορρήτου των επικοινωνιών.

 6.  Παρακολούθηση και έλεγχος της τήρησης της ορθής διαδικασίας άρσης του 
απορρήτου των επικοινωνιών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους Ν.2225/94, 
Ν.3115/2003 και το ΠΔ 47/2005.

 7.  Παρακολούθηση και συνεχής ενημέρωση για τη διαδικασία εγκατάστασης και 
λειτουργίας των συστημάτων άρσης του απορρήτου των αρμόδιων αρχών και 
των παρόχων δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

 8.  Έλεγχο και έγκριση των Πολιτικών Διασφάλισης του Απορρήτου κατά τη 
χρήση των Αυτόματων Ταμειολογιστικών Μηχανών των υπόχρεων φορέων, 
σύμφωνα με τον αντίστοιχο Κανονισμό της Αρχής.

 9.  Έλεγχο και έγκριση των Πολιτικών Διασφάλισης του Απορρήτου των 
Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και των Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων, σύμφωνα 
με τον αντίστοιχο Κανονισμό της Αρχής.

 10.  Συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές και Υπηρεσίες του κράτους και με αντίστοιχους 
Οργανισμούς άλλων κρατών-μελών της ΕΕ για την αντιμετώπιση προβλημάτων 
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που αφορούν στο απόρρητο και την ασφάλεια των επικοινωνιών.

 11.  Συμμετοχή σε Ημερίδες, Συνέδρια, Τεχνικές Επιτροπές με αντικείμενο τη 
διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών.

 12.  Υποβολή προτάσεων για νομοθετικές ρυθμίσεις που κρίνονται αναγκαίες για 
τη λειτουργία της Αρχής και την εκπλήρωση του θεσμικού της ρόλου.

 13.  Εκπαίδευση του προσωπικού επί θεμάτων σχετικών με τις διαδικασίες 
και τους τρόπους διενέργειας ελέγχων, καθώς και με τη λειτουργία 
τηλεπικοινωνιακών συστημάτων.

 14.  Ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού της Αρχής, για την 
κάλυψη των υφισταμένων κενών οργανικών θέσεων.

 15.  Ενημέρωση του κοινού επί θεμάτων που σχετίζονται με την τήρηση του 
απορρήτου των επικοινωνιών.

 16.  Ελέγχους σε παρόχους, σχετικά με την εφαρμογή της Πράξης για επεξεργασία 
κλήσεων 112, καθώς και επισκέψεις στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής 
Προστασίας με σκοπό τη συνεργασία σε τυχόν προβλήματα εφαρμογής.

 17.  Ελέγχους στους παρόχους σχετικά με την εφαρμογή της Πράξης για τις 
κακόβουλες και ενοχλητικές κλήσεις.

 18. Σύνταξη και υποβολή σχεδίου προϋπολογισμού της Αρχής για το έτος 2009.

 19. Αντιμετώπιση θεμάτων προσωπικού της Αρχής (προαγωγές κ.λπ.).


