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ΝΟΜΙΚΗΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΑΠΟΡΡΗΤΟΥΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΣύνταγμαΣύνταγμα

ΕιδικήΕιδική νομοθεσίανομοθεσία γιαγια διασφάλισηδιασφάλιση απορρήτουαπορρήτου

ΕιδικήΕιδική ρύθμισηρύθμιση διαχείρισηςδιαχείρισης προσωπικώνπροσωπικών
δεδομένωνδεδομένων στοστο χώροχώρο τωντων ηλεκτρονικώνηλεκτρονικών
επικοινωνιώνεπικοινωνιών



ΣυνταγματικήΣυνταγματική κατοχύρωσηκατοχύρωση τουτου
απορρήτουαπορρήτου ((άρθροάρθρο 19)19)

ΤοΤο απόρρητοαπόρρητο τωντων επιστολώνεπιστολών καικαι τηςτης
ελεύθερηςελεύθερης ανταπόκρισηςανταπόκρισης ήή επικοινωνίαςεπικοινωνίας μεμε
οποιονδήποτεοποιονδήποτε άλλοάλλο τρόποτρόπο είναιείναι απόλυτααπόλυτα
απαραβίαστοαπαραβίαστο . . ΝόμοςΝόμος ορίζειορίζει τιςτις εγγυήσειςεγγυήσεις
υπόυπό τιςτις οποίεςοποίες ηη δικαστικήδικαστική αρχήαρχή δενδεν
δεσμεύεταιδεσμεύεται απόαπό τοτο απόρρητοαπόρρητο γιαγια λόγουςλόγους
εθνικήςεθνικής ασφάλειαςασφάλειας ήή γιαγια διακρίβωσηδιακρίβωση
ιδιαίτεραιδιαίτερα σοβαρώνσοβαρών εγκλημάτωνεγκλημάτων. . 
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ΕιδικήΕιδική νομοθεσίανομοθεσία διασφάλισηςδιασφάλισης τουτου
απορρήτουαπορρήτου

νν. 2225/1994 . 2225/1994 ««ΓιαΓια τηντην προστασίαπροστασία τηςτης ελευθερίαςελευθερίας τηςτης
ανταπόκρισηςανταπόκρισης καικαι επικοινωνίαςεπικοινωνίας»»

νν. 3115/2003 . 3115/2003 ««ΑρχήΑρχή ΔιασφάλισηςΔιασφάλισης τουτου ΑπορρήτουΑπορρήτου τωντων
ΕπικοινωνιώνΕπικοινωνιών»»

ππ..δδ. 47/2005 . 47/2005 ««ΔιαδικασίεςΔιαδικασίες, , τεχνικέςτεχνικές καικαι οργανωτικέςοργανωτικές
εγγυήσειςεγγυήσεις γιαγια τηντην άρσηάρση τουτου απορρήτουαπορρήτου τωντων επικοινωνιώνεπικοινωνιών

καικαι γιαγια τητη διασφάλισήδιασφάλισή τουτου»»
ΝΝ. 3471/2006  . 3471/2006  ««ΠροστασίαΠροστασία δεδομένωνδεδομένων προσωπικούπροσωπικού
χαρακτήραχαρακτήρα καικαι τηςτης ιδιωτικήςιδιωτικής ζωήςζωής στονστον τομέατομέα τωντων

ηλεκτρονικώνηλεκτρονικών επικοινωνιώνεπικοινωνιών»»
ΠράξειςΠράξεις τηςτης ΑΔΑΕΑΔΑΕ καικαι τηςτης ΑρχήςΑρχής ΠροστασίαςΠροστασίας προσωπικώνπροσωπικών

δεδομένωνδεδομένων
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ΠεριεχόμενοΠεριεχόμενο επικοινωνίαςεπικοινωνίας

ΔεδομέναΔεδομένα θέσηςθέσης, , δηλδηλ. . όλεςόλες οιοι πληροφορίεςπληροφορίες πουπου υποβάλλονταιυποβάλλονται σεσε
επεξεργασίαεπεξεργασία καικαι υποδεικνύουνυποδεικνύουν τητη γεωγραφικήγεωγραφική θέσηθέση τουτου τερματικούτερματικού
εξοπλισμούεξοπλισμού τουτου χρήστηχρήστη

ΔεδομέναΔεδομένα κίνησηςκίνησης,, δηλδηλ. . όλεςόλες οιοι πληροφορίεςπληροφορίες πουπου υποβάλλονταιυποβάλλονται σεσε
επεξεργασίαεπεξεργασία γιαγια νανα επιτευχθείεπιτευχθεί ηη επικοινωνίαεπικοινωνία μέσωμέσω τουτου
τηλεπικοινωνιακούτηλεπικοινωνιακού δικτύουδικτύου ήή γιαγια τηντην τιμολόγησήτιμολόγησή τηςτης ((οο αριθμόςαριθμός, , ηη
διεύθυνσηδιεύθυνση, , ηη ταυτότηταταυτότητα τηςτης σύνδεσηςσύνδεσης ήή τουτου τερματικούτερματικού εξοπλισμούεξοπλισμού
τουτου συνδρομητήσυνδρομητή ήή//καικαι χρήστηχρήστη, , οιοι κωδικοίκωδικοί πρόσβασηςπρόσβασης, , ηη
ημερομηνίαημερομηνία καικαι ώραώρα έναρξηςέναρξης καικαι λήξηςλήξης καικαι ηη διάρκειαδιάρκεια τηςτης
επικοινωνίαςεπικοινωνίας κκ..άά.) .) 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΡΡΗΤΟΥΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΡΡΗΤΟΥΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

απαγόρευσηαπαγόρευση κάθεκάθε τύπουτύπου υποκλοπήςυποκλοπής ήή παρακολούθησηςπαρακολούθησης
((ακρόασηακρόαση, , παγίδευσηπαγίδευση,  ,  αποθήκευσηαποθήκευση,  ,  επεξεργασίαεπεξεργασία,  ,  
ανακοίνωσηανακοίνωση, , δημοσιοποίησηδημοσιοποίηση))
χωρίςχωρίς τητη συγκατάθεσησυγκατάθεση τωντων επικοινωνούντωνεπικοινωνούντων

έλεγχοςέλεγχος τηςτης τήρησηςτήρησης τωντων όρωνόρων καικαι τηςτης διαδικασίαςδιαδικασίας άρσηςάρσης
τουτου απορρήτουαπορρήτου
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ΑΡΣΗΑΡΣΗ ΤΟΥΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΕφαρμογήΕφαρμογή τηςτης αρχήςαρχής τηςτης αναλογικότηταςαναλογικότητας::

H H άρσηάρση πρέπειπρέπει νανα γίνεταιγίνεται

στοστο μέτρομέτρο καικαι
γιαγια όσοόσο χρόνοχρόνο

είναιείναι απολύτωςαπολύτως αναγκαίοαναγκαίο γιαγια τηντην εξυπηρέτησηεξυπηρέτηση
τωντων νόμιμωννόμιμων λόγωνλόγων άρσηςάρσης
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ΑΡΣΗΑΡΣΗ ΤΟΥΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΓιαΓια συγκεκριμένουςσυγκεκριμένους νόμιμουςνόμιμους λόγουςλόγους

ΓιαΓια συγκεκριμένασυγκεκριμένα στοιχείαστοιχεία τηςτης επικοινωνίαςεπικοινωνίας

ΜεΜε συγκεκριμένησυγκεκριμένη διαδικασίαδιαδικασία καικαι εγγυήσειςεγγυήσεις
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ΑΡΣΗΑΡΣΗ ΤΟΥΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
μόνομόνο γιαγια νόμιμουςνόμιμους λόγουςλόγους

ΛόγοιΛόγοι εθνικήςεθνικής ασφάλειαςασφάλειας

ΔιακρίβωσηΔιακρίβωση ιδιαίτεραιδιαίτερα σοβαρώνσοβαρών εγκλημάτωνεγκλημάτων
((εσχάτηεσχάτη προδοσίαπροδοσία, , κατασκοπείακατασκοπεία, , απόπειρααπόπειρα
δολοφονίαςδολοφονίας πρωθυπουργούπρωθυπουργού καικαι άλλωνάλλων
αξιωματούχωναξιωματούχων, , βασανιστήριαβασανιστήρια, , δολοφονίαδολοφονία, , 
εμπόριοεμπόριο όπλωνόπλων,  ,  ναρκωτικάναρκωτικά κκ..άά.)  .)  
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ΑΡΣΗΑΡΣΗ ΤΟΥΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
γιαγια συγκεκριμένασυγκεκριμένα στοιχείαστοιχεία κλήσεωνκλήσεων
ΚαλώνΚαλών καικαι καλούμενοςκαλούμενος αριθμόςαριθμός κλήσηςκλήσης καικαι στιςστις αναπάντητεςαναπάντητες
κλήσειςκλήσεις
ΚαλώνΚαλών καικαι καλούμενοςκαλούμενος συνδρομητήςσυνδρομητής καικαι πελάτηςπελάτης καικαι στιςστις
αναπάντητεςαναπάντητες κλήσειςκλήσεις
ΏραΏρα έναρξηςέναρξης καικαι ώραώρα λήξηςλήξης τηςτης επικοινωνίαςεπικοινωνίας
ΓεωγραφικόςΓεωγραφικός εντοπισμόςεντοπισμός καλούντοςκαλούντος καικαι καλούμενουκαλούμενου είτεείτε ομιλούνομιλούν, , 
είτεείτε πρόκειταιπρόκειται γιαγια SMS, SMS, είτεείτε είναιείναι σεσε θέσηθέση standstand--byby, , είτεείτε
πραγματοποιούνπραγματοποιούν αναπάντητηαναπάντητη κλήσηκλήση
ΠεριεχόμενοΠεριεχόμενο επικοινωνίαςεπικοινωνίας ((φωνήφωνή, , εικόναεικόνα κκ..λπλπ.).)
ΣτοιχείαΣτοιχεία ταυτότηταςταυτότητας τερματικήςτερματικής συσκευήςσυσκευής καικαι σύνδεσηςσύνδεσης
((ΙΜΕΙΙΜΕΙ,,ΙΜΙΜ33ΙΙ,,ΤΜΤΜ33ΙΙ) ) 
ΟιΟι αλφαριθμητικοίαλφαριθμητικοί χαρακτήρεςχαρακτήρες πουπου εισάγειεισάγει οο χρήστηςχρήστης γιαγια τηντην
πραγματοποίησηπραγματοποίηση τηςτης σύνδεσηςσύνδεσης ήή γιαγια τηντην ενεργοποίησηενεργοποίηση ειδικώνειδικών
υπηρεσιώνυπηρεσιών ήή λειτουργιώνλειτουργιών
ΗΗ σηματοδότησησηματοδότηση τηςτης ετοιμότηταςετοιμότητας γιαγια τηντην πρόσβασηπρόσβαση
((προειδοποιητικόπροειδοποιητικό σήμασήμα επικοινωνίαςεπικοινωνίας))
ΠραγματικόςΠραγματικός προορισμόςπροορισμός -- ενδιάμεσοιενδιάμεσοι αριθμοίαριθμοί κλήσεωςκλήσεως ((σεσε
εκτροπήεκτροπή))
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ΑΡΣΗΑΡΣΗ ΤΟΥΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
μεμε νόμιμηνόμιμη διαδικασίαδιαδικασία καικαι εγγυήσειςεγγυήσεις

ΆρσηΆρση μεμε ορισμένηορισμένη διάταξηδιάταξη τηςτης αρμόδιαςαρμόδιας
δικαστικήςδικαστικής ΑρχήςΑρχής

ΔιασφάλισηΔιασφάλιση απορρήτουαπορρήτου κατάκατά τηντην άρσηάρση απόαπό
τεχνικήςτεχνικής άποψηςάποψης καικαι εξουσιοδοτημένωνεξουσιοδοτημένων
προσώπωνπροσώπων

ΈλεγχοςΈλεγχος τωντων όρωνόρων-- διαδικασίαςδιαδικασίας άρσηςάρσης απόαπό
ΑΔΑΕΑΔΑΕ
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΟΥΠΑΡΟΧΟΥ ΓΙΑΓΙΑ ΤΗΤΗ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΠολιτικήΠολιτική ΔιασφάλισηςΔιασφάλισης τουτου ΑπορρήτουΑπορρήτου τωντων
ΚινητώνΚινητών ΤηλεπικοινωνιακώνΤηλεπικοινωνιακών ΥπηρεσιώνΥπηρεσιών
((ΠΔΑΚΤΥΠΔΑΚΤΥ) ) 
ταχύτηταταχύτητα καικαι πληρότηταπληρότητα ανταπόκρισηςανταπόκρισης στηστη
διάταξηδιάταξη άρσηςάρσης τουτου απορρήτουαπορρήτου
ενεργοποίησηενεργοποίηση ήή ηη άμεσηάμεση απόκτησηαπόκτηση τουτου
αναγκαίουαναγκαίου εξοπλισμούεξοπλισμού καικαι λογισμικούλογισμικού γιαγια άρσηάρση
τουτου απορρήτουαπορρήτου
λήψηλήψη αναγκαίωναναγκαίων μέτρωνμέτρων γιαγια τητη διασφάλισηδιασφάλιση
τουτου απορρήτουαπορρήτου κατάκατά τηντην εκτέλεσηεκτέλεση τωντων
διατάξεωνδιατάξεων γιαγια τηντην άρσηάρση τουτου απορρήτουαπορρήτου
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ΚΥΡΩΣΕΙΣΚΥΡΩΣΕΙΣ

ΔιοικητικέςΔιοικητικές
αα. . σύστασησύσταση γιαγια συμμόρφωσησυμμόρφωση μεμε προειδοποίησηπροειδοποίηση
επιβολήςεπιβολής κυρώσεωνκυρώσεων σεσε περίπτωσηπερίπτωση υποτροπήςυποτροπής, , 
ββ. . πρόστιμοπρόστιμο απόαπό δεκαπέντεδεκαπέντε χιλιάδεςχιλιάδες (15.000) (15.000) 
ευρώευρώ έωςέως έναένα εκατομμύριοεκατομμύριο πεντακόσιεςπεντακόσιες χιλιάδεςχιλιάδες
(1.500.000) (1.500.000) ευρώευρώ..
ΠοινικέςΠοινικές
φυλάκισηςφυλάκισης τουλάχιστοντουλάχιστον ενόςενός (1) (1) έτουςέτους καικαι
χρηματικήχρηματική ποινήποινή απόαπό δεκαπέντεδεκαπέντε χιλιάδεςχιλιάδες (15.000) (15.000) 
έωςέως εξήνταεξήντα χιλιάδεςχιλιάδες (60.000) (60.000) ευρώευρώ
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ΝΟΜΙΚΗΝΟΜΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝΤΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟΑΠΟ ΤΟΥΣΤΟΥΣ

ΠΑΡΟΧΟΥΣΠΑΡΟΧΟΥΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΟΥΠΑΡΟΧΟΥ

ΤήρησηΤήρηση αρχώναρχών επεξεργασίαςεπεξεργασίας
ΛήψηΛήψη συγκατάθεσηςσυγκατάθεσης απόαπό τοτο χρήστηχρήστη ––
εξαιρέσειςεξαιρέσεις
ΛήψηΛήψη τεχνικώντεχνικών μέτρωνμέτρων ασφάλειαςασφάλειας τωντων
δεδομένωνδεδομένων
ΓνωστοποίησηΓνωστοποίηση τηςτης επεξεργασίαςεπεξεργασίας στηνστην ΑρχήΑρχή
ΠροστασίαςΠροστασίας ΠροσωπικώνΠροσωπικών ΔεδομένωνΔεδομένων
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ΝΟΜΙΚΗΝΟΜΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝΤΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΌΑΠΌ ΤΟΥΣΤΟΥΣ

ΠΑΡΟΧΟΥΣΠΑΡΟΧΟΥΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ//ΧΡΗΣΤΗΧΡΗΣΤΗ

ΕνημέρωσηςΕνημέρωσης

ΠρόσβασηςΠρόσβασης

ΑντίρρησηςΑντίρρησης
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ΗΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΡΕΠΕΙΠΡΕΠΕΙ ΝΑΝΑ ΥΠΗΡΕΤΕΙΥΠΗΡΕΤΕΙ
ΤΟΝΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΑΝΘΡΩΠΟ

((ΠροοίμιοΠροοίμιο ΟδηγίαςΟδηγίας 95/46/95/46/ΕΚΕΚ γιαγια τηντην προστασίαπροστασία
τωντων προσωπικώνπροσωπικών δεδομένωνδεδομένων))
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ΝΟΜΙΚΗΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥΤΟΥ
ΑΠΟΡΡΗΤΟΥΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

–– ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗΠΟΛΙΤΗ
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ΕυγενίαΕυγενία ΑλεξανδροπούλουΑλεξανδροπούλου--ΑιγυπτιάδουΑιγυπτιάδου
ΠανεπιστήμιοΠανεπιστήμιο ΜακεδονίαςΜακεδονίας-- ΤμΤμ. . ΕφΕφ. . ΠληροφορικήςΠληροφορικής
ealex@uom.grealex@uom.gr
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