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Είναι γνωστό ότι η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών συστάθηκε το 
2003 σε υλοποίηση του άρθρου 19 του Συντάγματος και έχει ως κύριο σκοπό την προστα-

σία του απορρήτου των επικοινωνιών, ηλεκτρονικών και ταχυδρομικών, το οποίο αποτελεί 
θεμελιώδες ατομικό δικαίωμα.

Μια συνεχής πρόκληση για την αποτελεσματική προστασία του απορρήτου των επικοινω-
νιών είναι η αντιμετώπιση των νέων απειλών που αναδύονται συνεχώς και σε ευθεία αναλογία 
με τις ραγδαίες εξελίξεις στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Για παράδειγμα, 
τέτοιες προκλήσεις αφορούν τις ευρέως διαδομένες πλέον υπηρεσίες επικοινωνίας που βα-
σίζονται σε τεχνολογίες όπως το voice/video over IP (π.χ. Skype, Viber), τις υπηρεσίες κοι-
νωνικής δικτύωσης (π.χ. Twitter, Facebook), τις υπηρεσίες Over the Top (OTT), καθώς και τις 
υπηρεσίες Internet of Things (IoT). 

Επιπροσθέτως, σημαντικές είναι και οι εξελίξεις στις ταχυδρομικές επικοινωνίες, οι οποίες 
βασίζονται πλέον σε ηλεκτρονικές εφαρμογές εγκατεστημένες σε πληροφοριακά συστήματα 
των ταχυδρομικών παρόχων. Εξάλλου και η ασφάλεια των ταχυδρομικών υπηρεσιών απο-
τελεί ένα ευρύτερο θέμα που περιλαμβάνει και τη μεταφορά επικίνδυνων αντικειμένων και 
απαγορευμένων ουσιών. 

Είμαστε πλέον βέβαιοι ότι ο ρυθμός ανάπτυξης και εισαγωγής νέων υπηρεσιών επικοινωνί-
ας στην ζωή μας θα είναι εκθετικός και θα επηρεάζει όλες τις πτυχές της ανθρώπινης δραστη-
ριότητας όπως την ενημέρωση, την ψυχαγωγία, την υγεία, την εργασία και την οικονομία. Ως 
εκ τούτου, η ΑΔΑΕ επιβάλλεται να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις, εμπλου-
τίζοντας συνεχώς τη δραστηριότητά της με βάση τα νεότερα δεδομένα. Στο πλαίσιο αυτό, η 
Αρχή καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες, με τα περιορισμένα μέσα και ανθρώπινο δυναμικό 
που διαθέτει, να παρακολουθεί τις εξελίξεις και να επικαιροποιεί τους κανονισμούς που εκδί-
δει ώστε να καθοδηγεί τους παρόχους να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας.

Για το σκοπό αυτό, η Ολομέλεια της Αρχής ενέκρινε τριετές σχέδιο δράσης (2017-2019), 
η υλοποίηση του οποίου θα συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων της 
ΑΔΑΕ για την προστασία του απορρήτου. Με βάση το σχέδιο αυτό απαιτείται ενίσχυση της 
ΑΔΑΕ σε προσωπικό, οικονομικούς πόρους και τεχνικά μέσα προκειμένου να επιτελεί ουσια-
στικότερα το σημαντικό της ρόλο στη σύγχρονη εποχή, διευρύνοντας τη δράση της σε νέους 
τομείς που άπτονται του απορρήτου της επικοινωνίας αλλά και στην ενημέρωση των πολιτών.

Ειδικότερα, κατά το 2017 η δράση της Αρχής επικεντρώθηκε:

Στη διενέργεια ελέγχων, τακτικών και έκτακτων, σε παρόχους υπηρεσιών επικοινωνιών 
καθώς και σε δημόσιες υπηρεσίες στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ), την Δι-
εύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας (ΔΑΕΕΒ) και την Διεύθυνση Διαχείρι-
σης και Ανάλυσης Πληροφοριών (ΔΙΔΑΠ). Στο πλαίσιο των έκτακτων ελέγχων την Αρχή 
απασχόλησε και η καταγγελία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ενώ συνέδραμε 
σε ελέγχους κρατικών υπηρεσιών που αφορούσαν υποθέσεις ασφάλειας των επικοινω-
νιών.
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Στην υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου δράσης (2017 – 2019), στον βαθμό που αυτό είναι 
δυνατό με τα υπάρχοντα μέσα, ώστε η ΑΔΑΕ να ανταποκριθεί καλύτερα στην αποστολή της.

Στην αντιμετώπιση οργανωτικών θεμάτων και εκκρεμοτήτων της Αρχής. Προς τούτο 
συστάθηκαν ομάδες εργασίας για την επικαιροποίηση των σχετικών μελετών και την 
τροποποίηση του ιδρυτικού Νόμου της Αρχής (Ν. 3115/2003), καθώς και για την ανα-
θεώρηση - εκσυγχρονισμό του Οργανογράμματος της Αρχής (ΠΔ 40/2005), με βάση τις 
τεκμηριωμένες ανάγκες της για προσωπικό.

Στην ενίσχυση των δράσεων επικοινωνίας με τους πολίτες και την Πολιτεία ώστε να γίνει 
ευρύτερα γνωστή η δραστηριότητα της Αρχής για την προστασία του απορρήτου των 
επικοινωνιών. Στο πλαίσιο αυτό, η ΑΔΑΕ συναντήθηκε με εκπροσώπους των κοινοβου-
λευτικών κομμάτων.

Στην αποτελεσματική συνεργασία με σχετικούς φορείς της Ευρώπης, καθώς και με θε-
σμοθετημένα όργανα της Ελληνικής Πολιτείας.

Επίκαιρα ζητήματα που απασχολούν την ΑΔΑΕ είναι μεταξύ άλλων:

Ο προτεινόμενος Κανονισμός για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ο οποίος συζητείται επί του παρόντος στο Συμβούλιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις αρχές του 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την αντι-
κατάσταση της σχετικής κοινοτικής Οδηγίας (2002/58/ΕΚ) με τη θέσπιση αυστηρότε-
ρων και εκσυγχρονισμένων κανόνων με στόχο «να διασφαλίσει την προστασία των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και της ιδιωτικής ζωής», όπως δήλωσε ο Αντιπρόεδρός της 
Άντρους Άνσιπ, αρμόδιος για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά. Στο πλαίσιο αυτό, επιδιώκεται 
να εναρμονιστούν οι κανόνες προστασίας που εφαρμόζουν τα κράτη-μέλη, ενώ ταυτό-
χρονα εισάγονται διαδικασίες για τη στενότερη συνεργασία μεταξύ των ανεξάρτητων 
αρχών των κρατών-μελών. Μια σημαντική αλλαγή που προτείνεται με τον Κανονισμό 
αφορά την προσπάθεια να διασφαλιστεί η προστασία της ιδιωτικής ζωής, ανεξαρτήτως 
του επιλεγμένου τεχνολογικού μέσου επικοινωνίας. Έτσι, υπό το πρίσμα των τεχνολογι-
κών εξελίξεων, το πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού επικαιροποιείται και επεκτείνεται 
ώστε να καλύπτει όχι μόνο τις διαθέσιμες στο κοινό υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινω-
νιών, αλλά και τις υπηρεσίες ΟΤΤ. Ως εκ τούτου, υπόχρεοι εφαρμογής του Κανονισμού 
θα είναι και όλες οι εταιρίες που παρέχουν υπηρεσίες VVoIP, υπηρεσίες άμεσων μηνυ-
μάτων, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και μηνυμάτων κοινωνικών μέσων (π.χ. το 
WhatsApp, το Facebook Messenger, το Skype, το Gmail, το iMessage, ή το Viber).

Η ενδυνάμωση των μέτρων ασφάλειας των δικτύων υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας 
για την προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών. Ένα ζήτημα που απασχολεί την 
ΑΔΑΕ είναι η απάλειψη των αδυναμιών του πρωτοκόλλου SS7/MAP, οι οποίες μπορούν 
να οδηγήσουν σε αποκάλυψη δεδομένων συνδρομητών (π.χ. γεωγραφικής θέσης, IMSI/
TMSI, κλπ) ή/και του περιεχομένου (γραπτών μηνυμάτων, συνομιλιών).
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Θέματα όπως η προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών κατά τη χρήση υπηρεσι-
ών υπολογιστικού νέφους (cloud computing), η λήψη περαιτέρω μέτρων για την ορθή 
εφαρμογή της πολιτικής ασφάλειας από τους ταχυδρομικούς παρόχους και η διακρατι-
κή συνεργασία για την ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας με σχετικούς φορείς 
άλλων κρατών-μελών.

Tα σημαντικά περιστατικά ασφάλειας των επικοινωνιών που παρατηρούνται παγκοσμί-
ως, όπως είναι η υπόθεση της Cambridge Analytica.

Στο σημείο αυτό είναι απαραίτητο να εξάρω την υψηλή επιστημονική ποιότητα του προ-
σωπικού της ΑΔΑΕ και την αυταπάρνηση με την οποία επιμένει να μεριμνά για τη διασφάλιση 
του δικαιώματος του απορρήτου, σε πείσμα τόσο της υποστελέχωσης της Αρχής, όσο και των 
υλικοτεχνικών ελλειμμάτων.

Τέλος, θα πρέπει να επισημάνω ότι η ΑΔΑΕ, αξιοποιώντας το ανθρώπινο δυναμικό της και 
εργαζόμενη μεθοδικά, απέδωσε έργο που υπερέβη τα διαθέσιμα σε αυτήν μέσα, επιτυγχά-
νοντας βέλτιστη διαχείριση του δημόσιου χρήματος. Παραμένουν όμως σε εκκρεμότητα - 
παρά την επίμονη προσπάθεια της Αρχής να τα επιλύσει - σημαντικά θεσμικά ζητήματα που 
δυσχεραίνουν το έργο της και την επίτευξη των στόχων της, όπως αυτοί περιγράφονται στο 
προαναφερθέν τριετές στρατηγικό σχέδιο που έχει εκπονήσει. Ευελπιστούμε ότι μέσα στο 
2018 θα αντιμετωπιστούν τα ζητήματα που αφορούν το θεσμικό πλαίσιο, ώστε να ενισχυθεί 
η αποτελεσματικότητα της Αρχής για την εκπλήρωση της σημαντικής αποστολής που της έχει 
ανατεθεί από την Πολιτεία.

Χρήστος Ζαμπίρας

Πρόεδρος



ΣΥΝΘΕΣΗ

THΣ ΑΔΑΕ



ΠΡΟΕΔΡΟΣ Χρήστος Ζαμπίρας

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Μιχαήλ Σακκάς

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Κωνσταντίνος Μουστάκας

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Ιωάννης Ασκοξυλάκης

Μιχαήλ Γεωργιακόδης

Γεώργιος Μπακάλης

Αικατερίνα Παπανικολάου

Παναγιώτης Ριζομυλιώτης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ Δημοσθένης Βουγιούκας

Χρήστος Καλλονιάτης

Γεώργιος Μισαηλίδης

Σπύρος Παντελής

Σπύρος Σκουλαρίκης
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