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Πρόλογος

Η ΑΔΑΕ είναι μια από τις συνταγματικά κατο-
χυρωμένες ανεξάρτητες διοικητικές αρχές. 
Ιδρύθηκε το 2003 σε εφαρμογή συνταγματικής 

διάταξης με σκοπό τη διασφάλιση του απορρήτου σε 
όλες τις μορφές επικοινωνιών (ηλεκτρονικών και τα-
χυδρομικών). 

H διασφάλιση του απορρήτου των επικοινω-
νιών, που αποτελεί συνταγματική επιταγή (άρθρο 
19 του Συντάγματος), δεν είναι απλή υπόθεση. Πε-
ριλαμβάνει τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων τόσο 
από την πλευρά των φορέων παροχής υπηρεσιών 
επικοινωνιών όσο και από τους ίδιους τους χρή-
στες των υπηρεσιών αυτών.

Στα μέτρα διασφάλισης του απορρήτου από 
τους παρόχους εντάσσονται: η θωράκιση των δι-
κτύων και των τεχνικών εγκαταστάσεων μέσα από 
τις οποίες παρέχονται οι υπηρεσίες τους, η τήρηση 
συγκεκριμένων διαδικασιών κατά τη λειτουργία 
τους και η αντιμετώπιση των εμφανιζόμενων κιν-
δύνων και απειλών. Τα μέτρα αυτά θα έπρεπε αφε-
νός να θεσμοθετηθούν και αφετέρου να ελέγχεται 
αποτελεσματικά η εφαρμογή τους. Η εκτίμηση αυτή 
οριοθέτησε το βασικό πλαίσιο δραστηριοτήτων της 
ΑΔΑΕ από την ίδρυσή της. Συγκεκριμένα, η Αρχή 
ήδη από το έτος 2004 συνέταξε και δημοσίευσε 
σειρά Κανονισμών για τη διασφάλιση του απορρή-
του στις διάφορες μορφές δικτύων και υπηρεσιών 
επικοινωνιών και μέσω των Κανονισμών αυτών 
υποχρέωσε τους παρόχους να εκπονήσουν και να 
υποβάλουν προς έγκριση πολιτικές διασφάλισης 
του απορρήτου, εξειδικευμένες στις συγκεκριμέ-

νες δραστηριότητές τους. Και στην αμέσως επόμε-
νη φάση η ΑΔΑΕ επικεντρώθηκε στην έγκριση των 
πολιτικών ασφάλειας των παρόχων αλλά και στον 
έλεγχο της εφαρμογής τους.

Ακόμη η ΑΔΑΕ μελέτησε και εξέδωσε οδηγί-
ες προς τους χρήστες για την αυτοπροστασία τους 
και οργάνωσε και εκδηλώσεις για ενημέρωση του 
κοινού επί ζητημάτων προστασίας του απορρήτου.

Παράλληλα, η Αρχή αντιμετώπισε με έκτα-
κτους ελέγχους καταγγελίες χρηστών για πιθανές 
παραβιάσεις του απορρήτου όπως και μείζονα 
προβλήματα παραβίασης του απορρήτου τα οποία 
παρουσιάστηκαν.

Το κανονιστικό πλαίσιο, που διαμόρφωσε η 
ΑΔΑΕ από το 2005, αναθεωρήθηκε ειδικά για τις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες το έτος 2011, με βάση 
την εμπειρία που στο μεταξύ αποκτήθηκε, με την 
έκδοση και τη δημοσίευση νέου Κανονισμού που 
τίθεται σε εφαρμογή από τις αρχές του 2012.

Η δραστηριότητα της ΑΔΑΕ δεν προχώρησε 
χωρίς δυσχέρειες και προβλήματα. Οι περιορισμέ-
νες της δυνατότητες σε προσωπικό και μέσα, που 
ήταν σε πλήρη αναντιστοιχία με το έργο που είχε 
να επιτελέσει, δυσχέραναν σοβαρά την προσπάθεια 
της. Η Αρχή, ήδη από το 2005, επισήμανε τα προ-
βλήματα που αντιμετώπιζε και διατύπωσε συγκε-
κριμένες προτάσεις για τη λύση τους. Οι προτάσεις 
αφορούσαν την αναθεώρηση και τη συμπλήρωση 
του ιδρυτικού της νόμου (3115/2003) και γενικό-
τερα του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη δια-
σφάλιση του απορρήτου, την ενίσχυση της Αρχής 

με ειδικό επιστημονικό προσωπικό, τεχνικά μέσα 
κ.λπ. Τελικά, από το αρμόδιο Υπουργείο Δικαιο-
σύνης συστάθηκε νομοπαρασκευαστική επιτροπή, η 
οποία επεξεργάστηκε τις προτάσεις της Αρχής και 
κατέληξε σε σχέδιο νόμου το οποίο και προωθήθη-
κε στο Υπουργείο. Η ψήφιση του εν λόγω σχεδίου 
νόμου από τη Βουλή θα βοηθήσει σημαντικά την 
ΑΔΑΕ στην εκτέλεση του έργου της και την αποτε-
λεσματικότερη εκπλήρωση της αποστολής της.

Ήδη από την πρώτη περίοδο λειτουργίας 
της η ΑΔΑΕ διαπίστωσε ότι το πρόβλημα της δι-
ασφάλισης του απορρήτου συνδέεται άρρηκτα με 
το γενικότερο ζήτημα της ασφάλειας των δικτύ-
ων και των υπηρεσιών επικοινωνιών. Η ασφάλεια 
των επικοινωνιών δεν αφορά μόνο τις μεταξύ των 
μεμονωμένων χρηστών επικοινωνίες, αλλά καλύ-
πτει ευρύτερα όλο το φάσμα της διακίνησης των 
πληροφοριών στα σύγχρονα συστήματα που υπο-
στηρίζουν βασικές υποδομές του κράτους και σε 
κρίσιμους τομείς, όπως είναι οι δημόσιες υπηρε-
σίες, οι υπηρεσίες ασφάλειας, το χρηματοπιστω-
τικό σύστημα, οι μεταφορές κ.ά. Η λειτουργία των 
υποδομών αυτών βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε 
σύγχρονα συστήματα επικοινωνιών-πληροφορικής, 
τα οποία θα πρέπει να θωρακίζονται αποτελεσμα-
τικά ώστε να ανθίστανται σε κακόβουλες επεμβά-
σεις ή απειλές.

Από το έτος 2004 η Αρχή επισήμανε στους 
αρμόδιους φορείς της πολιτείας τη σοβαρότητα 
του προβλήματος αυτού και πρότεινε την εκπόνη-
ση και την εφαρμογή Εθνικής Στρατηγικής Ασφά-

λειας Επικοινωνιών για την αντιμετώπισή του. Η 
πρόταση αυτή της ΑΔΑΕ υιοθετήθηκε τελικά από 
την πολιτεία και προβλέφθηκε νομοθετικά, με 
τον Ν. 3674/2008, η δημιουργία Εθνικού Σχεδί-
ου Ασφάλειας Επικοινωνιών (ΕΣΑΕ) με την έκδοση 
σχετικού προεδρικού διατάγματος. Από το αρμό-
διο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 
συστάθηκε προς τούτο ειδική νομοπαρασκευαστική 
επιτροπή και αναμένεται η έκδοση του εν λόγω 
προεδρικού διατάγματος.

Επίσης, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η όλη 
προσπάθεια της ΑΔΑΕ προς την πλευρά των παρό-
χων υπηρεσιών επικοινωνιών (Κανονισμοί, πολιτι-
κές ασφάλειας, έλεγχοι, συστάσεις και υποδείξεις 
κ.λπ.) στοχεύει στην εμπέδωση μιας κουλτούρας 
ασφάλειας σε όλους τους φορείς των υπηρεσιών 
αυτών και στην ευαισθητοποίηση τους αναφορικά 
με την προστασία του ατομικού δικαιώματος του 
απορρήτου. Διαπιστώνεται δε ότι η προσπάθεια αυτή 
έχει ήδη αποδώσει, χωρίς να παραγνωρίζεται βε-
βαίως ότι υπάρχει έδαφος για περαιτέρω βελτίωση.

 Το έργο της Αρχής θα συνεχιστεί φυσικά και 
κατά τα επόμενα έτη με την ευχή και την προσδο-
κία αυτό να γίνει με όρους ευνοϊκότερους ώστε να 
είναι περισσότερο αποτελεσματικό.

 

 Ανδρέας Λαμπρινόπουλος
 Πρόεδρος της ΑΔΑΕ
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Διάρθρωση 
της Έκθεσης πεπραγμένων της ΑΔΑΕ

Η  παρούσα Έκθεση πεπραγμένων της ΑΔΑΕ 
καλύπτει τη χρονική περίοδο από 1.1.2011 
έως 31.12.2011 και υποβάλλεται, όπως 

κάθε χρόνο, στον Πρόεδρο της Βουλής, στον 
Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρω-
πίνων Δικαιωμάτων, στους αρχηγούς των κομ-
μάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή, καθώς 
και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Η δομή της έκθεσης ακολουθεί το πρότυπο 
των εκθέσεων των προηγούμενων ετών και περι-
λαμβάνει συγκριτικούς πίνακες με τα πεπραγμένα 
του προηγούμενου έτους, έτσι ώστε να διευκολύ-
νεται ο αναγνώστης να παρακολουθήσει την πορεία 
του έργου της Αρχής. Στο πρώτο κεφάλαιο της έκ-
θεσης περιγράφονται οι αρμοδιότητες της Αρχής 
και το νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι 
δραστηριότητες της Αρχής κατά το 2011. Στην ενό-
τητα αυτή περιέχονται στοιχεία σχετικά με τις ελε-
γκτικές και κανονιστικές αρμοδιότητες της ΑΔΑΕ, 
όπως είναι η διενέργεια ελέγχων, ο έλεγχος των 
πολιτικών ασφάλειας των παρόχων υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών και ταχυδρομικών επικοινωνιών, 
καθώς και ο έλεγχος της τήρησης των όρων και 
της διαδικασίας άρσης του απορρήτου, που ορίζει 
η κείμενη νομοθεσία. Επίσης αναλύονται οι δρα-
στηριότητες της Αρχής, παρέχονται στοιχεία για τη 
συμμετοχή της Αρχής σε ευρωπαϊκά και διθνή fora 

και συνέδρια, σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές 
και άλλες ομάδες εργασίας για τη μελέτη θεμά-
των ειδικού ενδιαφέροντος που σχετίζονται με 
τις αρμοδιότητες της Αρχής. Στο τρίτο κεφάλαιο 
παρουσιάζονται οι νομοθετικές προτάσεις που 
έχουν υποβληθεί από την ΑΔΑΕ για την ενίσχυση 
του θεσμικού πλαισίου προστασίας του απορρήτου 
των επικοινωνιών. Οι προτάσεις αυτές εξετάστη-
καν από την ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή 
που σύστησε το Υπουργείο Δικαιοσύνης για την 
τροποποίηση του ιδρυτικού νόμου της Αρχής (Ν. 
3115/2003). Ο προγραμματισμός δράσης για το 
2012 αναφέρεται στο τέταρτο κεφάλαιο και, τέ-
λος, στο Παράρτημα της έκθεσης περιλαμβάνεται 
ο νέος, ενιαίος Κανονισμός για τη διασφάλιση του 
απορρήτου στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες που 
εξέδωσε η Αρχή, ύστερα από δημόσια διαβούλευ-
ση, και σε αντικατάσταση των Κανονισμών που είχε 
εκδώσει το 2005.
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