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Πρόλογος

Κ α τά το έτος 2013 η ΑΔΑΕ συμπλήρωσε 
δέκα χρόνια συνεχούς και κατά την άποψή 

της αποδοτικής λειτουργίας. Η δράση της κάλυ-
ψε θέματα που εκτείνονται σε όλη την κλίμακα 
των αρμοδιοτήτων της που έχουν καθοριστεί 
από τον ιδρυτικό της νόμο (Ν. 3115/2003) και 
περιλαμβάνουν θεσμικές ρυθμίσεις (νομοθε-
τικές προτάσεις, κανονισμούς, γνωμοδοτήσεις 
κλπ), ελέγχους φορέων παροχής ταχυδρομικών 
και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, έλεγχο δια-
δικασιών άρσης απορρήτου, διαχείριση καταγ-
γελιών πολιτών/χρηστών υπηρεσιών επικοινω-
νιών, δράσεις ενημέρωσης του κοινού επί θεμά-
των προστασίας απορρήτου κ.ά.

Ειδικότερα μέσα στο έτος 2013, στο οποίο 
αναφέρεται η παρούσα Έκθεση Πεπραγμένων, 
η δράση της Αρχής επικεντρώθηκε συνοπτικά 
στους ακόλουθους τομείς:

α) Έκδοση δύο Κανονιστικών Πράξεων (Κα-
νονισμός για την Ασφάλεια και την Ακεραιότητα 
Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοι-
νωνιών και Κοινή Πράξη της Αρχής Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της 
Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοι-
νωνιών ως προς τις υποχρεώσεις των παροχών 
για την προστασία και ασφάλεια των διατηρού-
μενων δεδομένων επικοινωνίας).

β) Έλεγχος των πολιτικών ασφάλειας που 
υποβλήθηκαν στην Αρχή από παρόχους υπηρε-
σιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών σύμφωνα με 

τον ισχύοντα Κανονισμό (απόφαση 165/2011).

γ) Έλεγχος των πολιτικών ασφάλειας που 
υποβλήθηκαν από παρόχους ταχυδρομικών 
υπηρεσιών. 

δ) Διενέργεια σειράς ελέγχων, τακτικών και 
εκτάκτων, σε παρόχους υπηρεσιών επικοινωνι-
ών και άλλους φορείς και λήψη αποφάσεων με 
βάση τα αποτελέσματα των ελέγχων.

Σκόπιμο θεωρούμε να επισημάνουμε ότι 
στο θεσμικό επίπεδο παραμένουν, στο χρόνο 
που δημοσιεύεται η παρούσα Έκθεση, σε εκκρε-
μότητα δύο σοβαρά θέματα. Πρώτον, η αναθε-
ώρηση και συμπλήρωση του ιδρυτικού νόμου 
της Αρχής (Ν. 3115/2003), θέμα επί του οποίου 
υπάρχουν επεξεργασμένες από ειδική Νομο-
παρασκευαστική Επιτροπή προτάσεις (Σχέδιο 
Νόμου) στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνει-
ας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Δεύτερον, η 
τροποποίηση και συμπλήρωση του νόμου που 
καθορίζει τις διαδικασίες άρσης απορρήτου 
(Ν.2225/1994) και του σχετικού Προεδρικού Δι-
ατάγματος (ΠΔ 47/2005), η οποία είναι αναγκαία 
δεδομένου ότι στο διάστημα που μεσολάβησε 
από την εποχή της δημοσίευσής τους έχουν συ-
ντελεστεί αλματώδεις εξελίξεις στον τομέα των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών γενικά, και ειδικό-
τερα στο χώρο των εφαρμογών του διαδικτύου. 
Και στο θέμα αυτό έχουν υποβληθεί συγκεκρι-
μένες προτάσεις τόσο από την ΑΔΑΕ όσο και 
από ειδικά συσταθείσες επιτροπές.
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Επίσης, σε εκκρεμότητα παραμένει το γε-
νικότερο πρόβλημα της ασφάλειας δικτύων κα 
πληροφοριών και της διασφάλισης των κρίσι-
μων υποδομών της χώρας οι οποίες βασίζονται 
σε πληροφοριακά και επικοινωνιακά συστήμα-
τα σύγχρονης τεχνολογίας. Τα θέμα αυτό έχει 
τεθεί επανειλημμένα από την ΑΔΑΕ στους αρ-
μόδιους κρατικούς φορείς, χωρίς να έχει ουσια-
στικά αντιμετωπιστεί μέχρι σήμερα. Ήδη όμως  
προωθείται σχετική οδηγία της Ευρωπαϊκής  
Ένωσης της οποίας η έκδοση τοποθετείται στο 
δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους και ως εκ 
τούτου εύλογο είναι να αναμένουμε την εξέλιξη 
αυτή.

Σημειώνουμε ακόμη ότι το έργο της ΑΔΑΕ 
δυσχεραίνεται, πέρα από τις θεσμικές εκκρε-
μότητες που προαναφέρθηκαν, από τα περιο-
ρισμένα μέσα που διαθέτει η Αρχή σε στελεχι-
ακό δυναμικό και τεχνικό εξοπλισμό. Σήμερα 
η ΑΔΑΕ λειτουργεί με προσωπικό 38 ατόμων 
συνολικά (εκ των οποίων μόνο οι 19 είναι ειδι-
κοί επιστήμονες –νομικοί και τεχνικοί) και δέκα 
μέλη (επτά τακτικά και τρία αναπληρωματικά), 

ενώ ο προϋπολογισμός της μειώνεται από χρό-
νο σε χρόνο για τους γνωστούς λόγους. Η ΑΔΑΕ 
κατανοεί απόλυτα τους λόγους που επιβάλλουν 
τους παραπάνω περιορισμούς και καταβάλλει 
κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί στην 
αποστολή της με το ανθρώπινο δυναμικό που 
διαθέτει και τα οικονομικά μέσα που της διατί-
θενται.

Το έτος 2014  θα είναι για την ΑΔΑΕ εκ των 
πραγμάτων μεταβατικό, διότι σε επίπεδο διοί-
κησης αναμένεται η κάλυψη της θέσης του προ-
έδρου της που είναι κενή από 19/12/2013 λόγω 
της παραίτησης του επί δεκαετία προέδρου 
κ. Α. Λαμπρινόπουλου, καθώς και η αντικατά-
σταση μελών που είτε έχει λήξει η θητεία τους 
είτε έχουν παραιτηθεί. Στο μεταξύ όμως και μέ-
χρις ότου ρυθμιστούν οι ως άνω εκκρεμότητες 
η ΑΔΑΕ θα συνεχίσει, όπως είναι ευνόητο, το 
έργο της με τους διαθέσιμους πόρους.

Κωνσταντίνος Μαραβέλας

 Αντιπρόεδρος της ΑΔΑΕ
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Εισαγωγή

Διάρθρωση 
της Έκθεσης Πεπραγμένων της ΑΔΑΕ

Η  παρούσα Έκθεση Πεπραγμένων της 
ΑΔΑΕ καλύπτει τη χρονική περίοδο 

από 1.1.2013 έως 31.12.2013 και υποβάλ-
λεται, όπως κάθε χρόνο, στον Πρόεδρο της 
Βουλής, στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφά-
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στους 
αρχηγούς των κομμάτων που εκπροσωπού-
νται στη Βουλή, καθώς και στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. 

Η δομή της έκθεσης ακολουθεί το πρό-
τυπο των εκθέσεων των προηγούμενων 
ετών και περιλαμβάνει συγκριτικούς πίνα-
κες με τα πεπραγμένα του προηγούμενου 
έτους, ώστε να διευκολύνεται ο αναγνώ-
στης να παρακολουθήσει την πορεία του 
έργου της Αρχής. Στο πρώτο κεφάλαιο της 
έκθεσης περιγράφονται οι αρμοδιότητες 
της Αρχής και το νομικό πλαίσιο που διέπει 
τη λειτουργία της. Στο δεύτερο κεφάλαιο 
παρουσιάζονται οι δραστηριότητες της Αρ-
χής κατά το 2013. Στην ενότητα αυτή περιέ-
χονται στοιχεία σχετικά με τις ελεγκτικές και 

κανονιστικές αρμοδιότητες της ΑΔΑΕ, όπως 
η διενέργεια ελέγχων, ο έλεγχος των πολι-
τικών ασφάλειας των παρόχων υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών και ταχυδρομικών επικοινω-
νιών, καθώς και ο έλεγχος της τήρησης των 
όρων και της διαδικασίας άρσης του απορ-
ρήτου, που ορίζει η κείμενη νομοθεσία. Επί-
σης αναφέρονται οι λοιπές δραστηριότητες 
της Αρχής, όπως η συμμετοχή στελεχών της 
Αρχής σε ευρωπαϊκά και διεθνή fora και συ-
νέδρια, σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές 
και άλλες ομάδες εργασίας για τη μελέτη 
θεμάτων ειδικού ενδιαφέροντος που σχετί-
ζονται με τις αρμοδιότητες της Αρχής. Στο 
τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι νομοθε-
τικές προτάσεις που έχουν υποβληθεί από 
την ΑΔΑΕ για την ενίσχυση του θεσμικού 
πλαισίου προστασίας του απορρήτου των 
επικοινωνιών. Ο προγραμματισμός δράσης 
της ΑΔΑΕ για το 2014 αναφέρεται στο τέ-
ταρτο κεφάλαιο και τέλος στο Παράρτημα 
της Έκθεσης περιλαμβάνονται ο Κανονι-
σμός για την Ασφάλεια και την Ακεραιότητα 
Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επι-
κοινωνιών, η Κοινή Πράξη της Αρχής Προ-
στασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτή-
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ρα και της Αρχής Διασφάλισης του Απορρή-
του των Επικοινωνιών ως προς τις υποχρε-
ώσεις των παροχών για την προστασία και 
ασφάλεια των διατηρούμενων δεδομένων 
επικοινωνίας και το Έντυπο κοινοποίησης 

περιστατικού παραβίασης προσωπικών δε-
δομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό της ΕΕ 
(611/2013) για την κοινοποίηση παραβιάσε-
ων προσωπικών δεδομένων βάσει της Οδη-
γίας 2002/58/ΕΚ.


