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Παράδοση της Έκθεσης Πεπραγμένων ΑΔΑΕ στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων

Με τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση και τον Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας
Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης κ. Αντώνη Συρίγο συναντήθηκαν ο Πρόεδρος της Αρχής
Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) κ. Χρήστος Ζαμπίρας και ο Αντιπρόεδρός της κ.
Μιχάλης Σακκάς για την παράδοση της Έκθεσης Πεπραγμένων της ΑΔΑΕ για το 2106.
Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα σχετικά με τη λειτουργία της Αρχής και τις ανάγκες της σε
πόρους, στελέχη και τεχνικό εξοπλισμό, προκειμένου να υλοποιήσει το στρατηγικό σχέδιο που
εκπόνησε με βάση την πολυετή εμπειρία της στην προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών.
Η ΑΔΑΕ, μέσα από την δραστηριότητά της, έχει αναπτύξει τις δυνατότητες, τις γνώσεις και την
εμπειρία για να συνεχίσει να προσφέρει ακόμη σημαντικότερο έργο, δήλωσε ο κ. Ζαμπίρας και τόνισε
ότι το 2016 ήταν μια σημαντική χρονιά για τη δράση της ΑΔΑΕ, καθώς, μετά από αρκετό διάστημα
δυσλειτουργιών και ελλείψεων στη σύνθεση της Ολομέλειας της Αρχής, η νέα συγκρότησή της
αποφασίστηκε από τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής και η νέα Ολομέλεια δραστηριοποιήθηκε
δυναμικά από τον Μάρτιο 2016 που ανέλαβε τα καθήκοντά της.
Ενδεικτικά, ο Πρόεδρος της ΑΔΑΕ αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η Αρχή έχει ελέγξει και εγκρίνει τις
πολιτικές ασφάλειας των παρόχων εξασφαλίζοντας κάλυψη που προσεγγίζει το 100% των χρηστών και
συνδρομητών για υπηρεσίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, καθώς και πρόσβασης στο διαδίκτυο.
Αντίστοιχα είναι τα στοιχεία για την ταχυδρομική αγορά όπου οι εγκεκριμένες πολιτικές διασφάλισης
του απορρήτου αφορούν τις επιχειρήσεις, οι οποίες διακινούν μέσω των δικτύων τους πάνω από το
95% των ταχυδρομικών αντικειμένων.
Ο κ. Ζαμπίρας δήλωσε ακόμη ότι με την επίλυση των εκκρεμών ζητημάτων που προαναφέρθηκαν, θα
ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα της Αρχής ώστε να είναι σε θέση να επιτύχει τους στόχους της, με
βάση το στρατηγικό της σχέδιο, και να συνεχίσει να δραστηριοποιείται για την ευαισθητοποίηση όλων
δηλαδή των παρόχων υπηρεσιών επικοινωνιών, των χρηστών και συνδρομητών, αλλά και της
Πολιτείας.
Η Έκθεση Πεπραγμένων της ΑΔΑΕ είναι αναρτημένη στον ιστότοπό της www.adae.gr
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