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ΑΠΟΦΑΣΗ

  αριθμ: 37/2022 
 

         (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ)

Θέμα: «Τροποποίηση της υπ’αριθμ.165/2011 Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. ‘Κανονισμός για τη Διασφάλιση του 
Απορρήτου των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών’(ΦΕΚ Β’ 2715/17-11-2011)».

Η ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΔΑΕ)
(συνεδρίαση της 21ης  Ιανουαρίου 2022)

Έχοντας υπόψη :

1. Το άρθρο 6 παρ. 1 περ.ιβ’  του Ν.3115/20003 (ΦΕΚ Α΄47/2003) «Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των 
Επικοινωνιών».

2. Το άρθρο 3 παρ. 2 του Ν.3051/2002 (ΦΕΚ Α’ 220/2002) «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες 
αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς 
ρυθμίσεις», όπως ισχύει.

3. Την υπ’ αριθ. 16887/17.03.16 Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 151/2016), περί συγκρότησης της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των 
Επικοινωνιών.

4.  Την υπ’ αριθ. 34051/29.05.18 Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 326/2018), περί διορισμού Προέδρου της Αρχής Διασφάλισης του 
Απορρήτου των Επικοινωνιών, όπως διορθώθηκε στο ορθό με το ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ.396/2019.

5. Την υπ' αριθμ. 58347οικ/21.12.2020 Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 1066/24-12-
2020), περί διορισμού νέων μελών στην Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών,

6. Τις διατάξεις της Απόφασης 165/2011 της ΑΔΑΕ («Κανονισμός για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών», ΦΕΚ B’ 2715/2011) και ιδίως το άρθρο 4 παρ.4.2.2 αυτής,

7. Το με αρ. πρωτ. ΑΔΑΕ 1676/16.06.2021 έγγραφο του Προέδρου της Αρχής,

8. Την ανάγκη διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών,

9. Το γεγονός ότι κατά τα τελευταία έτη έχουν λάβει χώρα αρκετά περιστατικά παραβίασης του 
απορρήτου των επικοινωνιών που, όπως προκύπτει από τις κοινοποιήσεις των παρόχων δικτύων ή/και 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, και από τους σχετικούς ελέγχους που διεξάγονται από την 
Αρχή, οφείλονται σε λάθη ή αμέλεια του προσωπικού τους, με συνέπεια να διαπιστώνεται η ανάγκη να 
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τροποποιηθεί  η διάταξη της παρ. 4.2.2 του Άρθρου 4 της Απόφασης 165/2011, αναφορικά με την 
υποχρέωση εκπαίδευσης και ενημέρωσης του προσωπικού των παρόχων, εξειδικεύοντας τη σχετική 
υποχρέωση και ορίζοντας αναλυτικά τα μέτρα που θα πρέπει να λάβουν οι πάροχοι, 

10. Το γεγονός ότι με την παρούσα τροποποίηση, η υποχρέωση εκπαίδευσης και ενημέρωσης του 
προσωπικού από τους παρόχους δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών αποκτά μόνιμο 
και διαρκή χαρακτήρα, με συγκεκριμένους χρονικούς και ποιοτικούς κανόνες, ενισχύοντας έτσι τον 
ελεγκτικό ρόλο της ΑΔΑΕ, η οποία θα δύναται να ζητά συγκεκριμένα στοιχεία (π.χ. τα αρχεία 
εκπαιδεύσεων και τις σχετικές ενημερώσεις) ώστε να μπορεί να διαπιστώσει κατά πόσο ο πάροχος έχει 
εν τοις πράγμασι υλοποιήσει την εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού του, ενώ παράλληλα ο 
πάροχος θα έχει την υποχρέωση να πραγματοποιεί και να καταγράφει τους σχετικούς εσωτερικούς 
ελέγχους αναφορικά με την εκπαίδευση και την ενημέρωση του προσωπικού του, σύμφωνα με το 
Άρθρο 11 της Απόφασης 165/2011 της ΑΔΑΕ, 

11. Την υπ΄αριθμ. 10/2022 Εισήγηση προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε.,

12. Το πρακτικό της από 21 Ιανουαρίου 2022 συνεδρίασης της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ,

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη για το τρέχον και τα επόμενα 
οικονομικά έτη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Την τροποποίηση της υπ’αριθμ.165/2011 Απόφασης της ΑΔΑΕ «Κανονισμός για τη Διασφάλιση του 

Απορρήτου των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΦΕΚ Β’ 2715/17-11-2011), ως ακολούθως: 

1. Η παράγραφος 4.2.2  του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

« Το υπόχρεο πρόσωπο μεριμνά για την εκπαίδευση του προσωπικού του (υπαλλήλων ή/και συνεργατών) 

σχετικά με την εφαρμογή της Πολιτικής Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών 

και τις τροποποιήσεις αυτής, πριν την ανάληψη των καθηκόντων του, καθώς και σε τακτά χρονικά 

διαστήματα (κατ’ ελάχιστον μία φορά τον χρόνο), διατηρώντας το σχετικό αρχείο εκπαιδεύσεων, στο οποίο 

πρέπει να αναφέρεται αναλυτικά το εκπαιδευτικό υλικό. Η εκπαίδευση θα πρέπει να εξασφαλίζει την 

προσήκουσα επιμόρφωση του προσωπικού και να περιλαμβάνει αξιολόγηση, τα αποτελέσματα της οποίας 

περιλαμβάνονται στο σχετικό αρχείο εκπαιδεύσεων. Σε περίπτωση τροποποίησης των διαδικασιών, 

τεχνικών οδηγιών ή άλλων δευτερογενών εγγράφων που σχετίζονται με την υλοποίηση της Πολιτικής 

Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών, το υπόχρεο πρόσωπο πραγματοποιεί 

αμελλητί ενημέρωση του προσωπικού».

Β.  Η ισχύς της παρούσας απόφασης να αρχίσει εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευσή της στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
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Γ. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

                                                                             
   Ο Πρόεδρος

Χρήστος Ράμμος
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