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Η  Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) 

έχει συσταθεί με τον νόμο 3115/2003 σε εκτέλεση του άρθρου 

19 του Συντάγματος με σκοπό την προστασία του απορρήτου των επικοινω-

νιών, ηλεκτρονικών και ταχυδρομικών. Κατά το πρώτο στάδιο της λειτουργίας της, 

η Αρχή ασχολήθηκε κατά προτεραιότητα με ζητήματα θεσμικά και οργανωτικά, που πε-

ριλάμβαναν την έκδοση κανονιστικών πράξεων και την εσωτερική της οργάνωση. Στη συνέ-

χεια διεύρυνε τις προσπάθειές της στη συμπλήρωση και ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου εντός 

του οποίου αναπτύσσεται η δραστηριότητά της και στην οριοθέτηση των σχέσεων και της συνεργασί-

ας της με άλλους φορείς εντός και εκτός της χώρας. Παράλληλα, η Αρχή προχώρησε συστηματικά στη 

διενέργεια ελέγχων με σκοπό να διαπιστώσει την τήρηση των νόμων και κανονισμών που ισχύουν από 

τους φορείς που έχουν υποχρέωση γι’ αυτό.

Ειδικότερα, μέσα στο έτος 2015, στο οποίο αναφέρεται η παρούσα Έκθεση Πεπραγμένων, η δράση 

της Αρχής επικεντρώθηκε στους ακόλουθους τομείς:

α)  Έλεγχος των πολιτικών ασφάλειας που υποβλήθηκαν στην Αρχή προς έγκριση τόσο από παρόχους 

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών όσο και από παρόχους ταχυδρομικών υπηρεσιών. 

β)  Διενέργεια σειράς ελέγχων, τακτικών και εκτάκτων, σε παρόχους υπηρεσιών επικοινωνιών και άλ-

λους φορείς και λήψη αποφάσεων με βάση τα αποτελέσματα των ελέγχων.

γ) Έλεγχος διαδικασιών άρσης απορρήτου.

Στον θεσμικό τομέα, σε εκκρεμότητα παραμένουν σοβαρά ζητήματα, τα οποία επισημαίνονται και 

σε προηγούμενες Εκθέσεις, ενώ προστέθηκαν και νέα μέσα στο 2015. Συγκεκριμένα, η αναθεώρηση του 

ιδρυτικού νόμου της Αρχής (Ν. 3115/2003), η οποία έχει κριθεί αναγκαία και για την οποία έχουν υποβλη-

θεί επεξεργασμένες προτάσεις, δεν προωθήθηκε, όπως επίσης εκκρεμεί η αναθεώρηση και συμπλήρωση 

του θεσμικού πλαισίου που αφορά την άρση απορρήτου (Ν. 2225/1994, ΠΔ 47/2005, κύρωση της Συνθή-

κης της Βουδαπέστης για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο), που κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να προ-

σαρμοστούν οι ισχύουσες σχετικές διατάξεις στη σημερινή κατάσταση της εξέλιξης της τεχνολογίας και 

των υπηρεσιών των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ειδικότερα του διαδικτύου. Επίσης ουδεμία εξέλιξη 

υπήρξε σε ό,τι αφορά την αναθεώρηση του νόμου 3917/2011, μετά την ακύρωση της σχετικής Οδηγίας 

2006/24/ΕΚ από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ).

Σημειώνουμε ακόμη ότι το έργο της ΑΔΑΕ δυσχεραίνεται, πέρα από τις θεσμικές εκκρεμότητες που 

προαναφέρθηκαν, από τα περιορισμένα μέσα που διαθέτει η Αρχή σε στελεχιακό δυναμικό και τεχνικό 

εξοπλισμό. Η ΑΔΑΕ λειτουργεί με προσωπικό 36 ατόμων συνολικά (εκ των οποίων οι 16 είναι ειδικοί επι-

στήμονες και οι δύο δικηγόροι με έμμισθη εντολή) και εννέα μέλη της Ολομέλειας (έξι τακτικά και τρία 

αναπληρωματικά), ενώ ο προϋπολογισμός της μειώνεται από χρόνο σε χρόνο.

Η διοίκηση της ΑΔΑΕ, μετά την νομοθετική ρύθμιση σχετικά με τη νόμιμη λειτουργίας της (με 

τον Αντιπρόεδρο, πέντε τακτικά μέλη και τρία αναπληρωματικά), που έγινε με τον νόμο 4325/2015, 
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λειτούργησε απρόσκοπτα μέχρι τη δημοσίευση του νόμου 4339/2015 στις 29 Οκτωβρίου. Στο διάστημα 

αυτό, κατέβαλε προσπάθεια για να προωθήσει, πέραν από τα τρέχοντα θέματα, και πολλά εκκρεμή ζητή-

ματα. Έκτοτε, και μέχρι το τέλος του έτους, οπότε δεν είχε οριστεί ακόμη νέα διοίκηση, η Αρχή λειτούργη-

σε κανονικά μόνο σε επίπεδο υπηρεσιών, ενώ σε ό,τι αφορά την Ολομέλεια δεν ήταν δυνατό να γίνονται 

συνεδριάσεις και να λαμβάνονται αποφάσεις.

Η ΑΔΑΕ, με ανανεωμένη και πλήρη την σύνθεση του ανώτατου διοικητικού της οργάνου (Ολομέλεια), 

θα καταβάλλει συστηματική προσπάθεια μέσα στο 2016, αφενός για να ρυθμίσει όσες εκκρεμότητες συσ-

σωρεύτηκαν εκ των πραγμάτων, και αφετέρου να αναλάβει τις επιβαλλόμενες νέες πρωτοβουλίες για την 

εκπλήρωση της αποστολής που της έχει ανατεθεί από την Πολιτεία. Προσηλωμένα στο στόχο αυτό είναι 

τόσο τα μέλη της Αρχής όσο και το προσωπικό της.

Χρήστος Ζαμπίρας

Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος
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ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Κωνσταντίνος Μαραβέλας (έως 29.10.2015)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Χρήστος Ζαμπίρας

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Δημήτριος Βαρουτάς

Μιχαήλ Γεωργιακόδης

Νικόλαος Καλουπτσίδης (έως 29.10.2015)

Χρήστος Καψάλης (έως 29.10.2015)

Κωνσταντίνος Λαμπρινουδάκης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ Δημοσθένης Βουγιούκας

Παναγιώτης Ριζομυλιώτης

Σύνθεση της ΑΔΑΕ
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