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Το όραμα της ΑΔΑΕ είναι η ενδυνάμωση του 
ρόλου της στην εμπέδωση πολιτικών και κα-
νόνων για την ασφάλεια των επικοινωνιών από 
τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και την πολιτεία, 
με στόχο την προάσπιση του συνταγματικού 
δικαιώματος στο απόρρητο των επικοινωνιών, 
καθώς και την εδραίωση της εμπιστοσύνης στις 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών και ταχυδρομικών 
επικοινωνιών.

Οι στρατηγικοί στόχοι της Αρχής, όπως δια-
μορφώθηκαν από την Ολομέλειά της, έχουν ως 
εξής:

  Βελτιστοποίηση του θεσμικού και κανο-
νιστικού πλαισίου για τη διασφάλιση του 
απορρήτου των επικοινωνιών και την 
ασφάλεια και ακεραιότητα Δικτύων και 
Υπηρεσιών

  Αύξηση του αριθμού και της συχνότητας 
των ελέγχων για την αποτελεσματικότερη 
προστασία του δικαιώματος στο απόρρη-
το των επικοινωνιών και την εμπέδωση των 
κανόνων ασφάλειας από τους παρόχους και 
τις διωκτικές Αρχές

  Βελτιστοποίηση της ποιότητας των παρεχό-
μενων υπηρεσιών στον Πολίτη

  Βελτιστοποίηση της ροής των διαδικασιών 
και της λειτουργίας της Αρχής

  Ενίσχυση της προληπτικής δράσης της 
ΑΔΑΕ για τη διασφάλιση του απορρήτου 
των επικοινωνιών 

  Ενδυνάμωση του ρόλου της ΑΔΑΕ στη ελ-
ληνική και ευρωπαϊκή κοινότητα, ανταλλα-
γή τεχνογνωσίας και εφαρμογή βέλτιστων 
πρακτικών

Προγραμματισμός δράσης για το 2019
Για το 2019, η ΑΔΑΕ έχει προγραμματίσει να 
ασχοληθεί με τα ακόλουθα θέματα:

  Έλεγχο συμμόρφωσης των πολιτικών ασφά-
λειας των παρόχων δικτύων και υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των ταχυ-
δρομικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τους 
κανονισμούς της Αρχής. 

  Διενέργεια ελέγχων σε παρόχους υπηρε-
σιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τα-
χυδρομικών υπηρεσιών, αναφορικά με ζη-
τήματα που αφορούν τη διασφάλιση του 
απορρήτου των επικοινωνιών καθώς και 
την ασφάλεια και την ακεραιότητα δικτύων 
και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

  Διενέργεια ακροάσεων παρόχων υπηρεσι-
ών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυ-
δρομικών υπηρεσιών που είναι πιθανό να 
κληθούν λόγω ενδεχόμενης παράβασης 
της κείμενης νομοθεσίας περί απορρήτου 
των επικοινωνιών ή για παροχή πληροφορι-
ών και διευκρίνιση στοιχείων.

  Ενημέρωση φορέων-παρόχων υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρο-
μικών υπηρεσιών για θέματα σχετικά με τη 
λήψη μέτρων διασφάλισης του απορρήτου.

  Εξέταση καταγγελιών που αναφέρονται σε 
ζητήματα πιθανής παραβίασης του απορ-
ρήτου των επικοινωνιών. 

  Παρακολούθηση και έλεγχο τήρησης της 
ορθής διαδικασίας για την άρση του απορ-
ρήτου των επικοινωνιών, σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα στους Ν. 2225/1994, 
Ν. 3115/2003 και το ΠΔ 47/2005.



92

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

  Επιβολή κυρώσεων σε παρόχους υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και σε ταχυδρο-
μικές επιχειρήσεις που δεν έχουν συμμορ-
φωθεί με τους κανονισμούς της Αρχής, κα-
θώς και σε άτομα ή φορείς, σε περιπτώσεις 
που διαπιστώνεται ότι δεν τηρείται η νομο-
θεσία περί απορρήτου των επικοινωνιών.

  Υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη συστήμα-
τος για την ασφαλή παροχή ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών της ΑΔΑΕ προς πολίτες και επι-
χειρήσεις» του Τομέα Παρέμβασης 5 «Ριζική 
αναθεώρηση του τρόπου παροχής Ψηφια-
κών Υπηρεσιών του Δημοσίου» της Εθνικής 
Ψηφιακής Πολιτικής (2016-2021) που εγκρί-
θηκε από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτι-
κής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.

  Έρευνα αγοράς και προμήθεια απαραίτητου 
εξοπλισμού και υπηρεσιών για την διασφά-
λιση του απορρήτου των ηλεκτρονικών επι-
κοινωνιών.

  Παρακολούθηση των ζητημάτων που αφο-
ρούν την ασφαλή λειτουργία του συστή-
ματος άρσης του απορρήτου τόσο στις 
Αρμόδιες Αρχές όσο και στους παρόχους 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

  Συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και τις 
κρατικές υπηρεσίες, καθώς και με αντίστοι-
χους οργανισμούς άλλων κρατών-μελών 
της ΕΕ για ζητήματα που αφορούν το απόρ-
ρητο και την ασφάλεια των επικοινωνιών.

  Συμμετοχή σε ημερίδες, συνέδρια και τεχνι-
κές επιτροπές με αντικείμενο τη διασφάλι-
ση του απορρήτου των επικοινωνιών.

  Υποβολή προτάσεων για νομοθετικές ρυθ-
μίσεις που κρίνονται αναγκαίες για τη λει-
τουργία της Αρχής και την εκπλήρωση του 
θεσμικού της ρόλου.

  Εκπαίδευση του προσωπικού με έμφαση σε 
εξειδικευμένα θέματα που αφορούν τη λει-
τουργία τηλεπικοινωνιακών συστημάτων.

  Περαιτέρω δραστηριοποίηση και άνοιγμα 
της ΑΔΑΕ στην κοινωνία και τους πολίτες με 
δράσεις ενημέρωσης για θέματα που σχε-
τίζονται με την προστασία του απορρήτου 
των επικοινωνιών και τη λήψη μέτρων αυ-
τοπροστασίας από τους χρήστες και συν-
δρομητές υπηρεσιών επικοινωνίας. 

  Συνεχής επικαιροποίηση του περιεχομένου 
της διαδικτυακής πύλης της ΑΔΑΕ ώστε να 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες ενημέρωσης 
πολιτών, παρόχων και φορέων του Δημοσί-
ου και αναβάθμιση του ιστότοπου της Αρχής 
λαμβάνοντας υπόψη και τις προδιαγραφές 
του έργου «Ανάπτυξη συστήματος για την 
ασφαλή παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών 
της ΑΔΑΕ προς πολίτες και επιχειρήσεις» που 
εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ψηφιακής Πο-
λιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.

  Συστηματική παρακολούθηση των εξελίξε-
ων σε θέματα αρμοδιότητας της ΑΔΑΕ, σε 
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

  Σύνταξη και υποβολή σχεδίου προϋπολογι-
σμού της Αρχής για το 2020.

  Εντατικοποίηση των ενεργειών για άντληση 
πρόσθετων οικονομικών πόρων από όλες 
τις πιθανές πηγές χρηματοδότησης.

  Ανάπτυξη και παροχή ολοκληρωμένων ηλε-
κτρονικών υπηρεσιών στα πλαίσια ενίσχυ-
σης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

  Ολοκλήρωση των διοικητικών διαδικασιών 
που απαιτούνται για την ενίσχυση της στε-
λέχωσης της Αρχής.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΑΔΑΕ Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών

ΑΕ Ανώνυμη Εταιρεία

ΑΕΙ Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

ΑΠΔΠΧ Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

ΓΚΠΔ Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων

ΓΓΨΠ Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής

ΔΑΕΕΒ Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας

ΔΕ Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

ΔΕΕ Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΔΕΚΟ Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί 

ΔΙΔΑΠ Διεύθυνση Διαχείρισης Ανάλυσης Πληροφοριών

ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση

ΕΕΤΤ Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

ΕΚ Ευρωπαϊκή Κοινότητα

ΕΚΔΔΑ Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

ΕΛΤΑ Ελληνικά Ταχυδρομεία

ΕΜΑΚ Ευρωπαϊκός Μήνας για την Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο

ΕΠΑνΕκ
 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα,  
Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία»

ΕΠΕ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης

ΕΣΔΔΑ  Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 
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ΕΣΠΑ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς

ΕΥΠ Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών

ΙΔΑΧ Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου

ΙΝΕΠ Ινστιτούτο Επιμόρφωσης

Ν Νόμος

ΝΠΔΔ Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου

ΝΠΙΔ Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου

ΟΔΕ Ομάδα Διοίκησης Έργου

ΟΕΑΑ Ομοσπονδία εργαζομένων Ανεξαρτήτων Αρχών

ΟΗΕ Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών

ΟΤΕ Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος

ΠΔ Προεδρικό Διάταγμα

ΠΔΑΤΥ
 Πολιτική Διασφάλισης του Απορρήτου των Ταχυδρομικών 
Υπηρεσιών

ΠΕ Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση

ΤΕ Ταχυδρομικές Επιχειρήσεις

ΤΕ Τεχνολογική Εκπαίδευση

ΤΕΙ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα

ΤΠΕ Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

ΥΕ Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

ΥΟΔΔ Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων & Οργάνων Διοίκησης

ΦΕΚ Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως

ΦΠΑ Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
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CNCTR
 Commission nationale de contrôle des techniques  
de renseignement

ENISA European Network and Information Security Agency

FORTHcert Foundation for Research and Technology - Hellas

GDPR General Data Protection Regulation

GIIS Global Information Infrastructure and Networking Symposium

ICT Information and Communication Technology

IIOF International Intelligence Oversight Forum

IoT Internet of Things

IP Internet Protocol

NMHH National Media and Infocommunications Authority

RTR
 Die Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (Austrian 
Regulatory Authority for Broadcasting and Telecommunications)

SS7 Signaling System No. 7

TELE Telecommunications and Information Society
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