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Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται συνολικά 
οι δραστηριότητες της ΑΔΑΕ για το έτος 2018, 
με βάση τις αρμοδιότητές της, όπως αυτές 
προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και πε-
ριγράφονται στο προηγούμενο κεφάλαιο της 
παρούσας Έκθεσης. 

1.  Έλεγχοι σε εγκαταστάσεις παρόχων 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών και ταχυδρομικών 
υπηρεσιών

Η ΑΔΑΕ, μέσω των ελέγχων που διενεργεί 
στους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών, 
αποσκοπεί στον εντοπισμό τυχόν προβλημά-
των, αναφορικά με τη διασφάλιση του απορ-
ρήτου των επικοινωνιών και τον έλεγχο της 
τήρησης των όρων και της διαδικασίας άρ-
σης του απορρήτου που προβλέπονται στη 
νομοθεσία. Οι έλεγχοι διακρίνονται σε τακτι-
κούς και έκτακτους και αφορούν κυρίως: την 
εφαρμογή της νομοθεσίας, των κανονισμών 
και των εγκεκριμένων πολιτικών ασφάλειας 
για τη διασφάλιση του απορρήτου των πα-
ρεχομένων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επι-
κοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών, 
καθώς και των διαδικασιών που απορρέουν 
από αυτές, την εξέταση των περιστατικών 
ασφάλειας που παρουσιάζονται, την εξέτα-
ση τεχνικών προβλημάτων, τα οποία κοινο-
ποιήθηκαν στην ΑΔΑΕ από τους παρόχους 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και 
ταχυδρομικών υπηρεσιών, και τέλος τη διε-
ρεύνηση πιθανών παραβιάσεων του απορ-
ρήτου των επικοινωνιών με αφορμή δημοσι-
εύματα του Τύπου.

1.1  Τακτικοί έλεγχοι σε παρόχους υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Η ΑΔΑΕ διενεργεί τακτικούς ελέγχους στους 
παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινω-
νιών, με σκοπό να διερευνηθεί η εφαρμογή της 
εγκεκριμένης από την Αρχή Πολιτικής Ασφάλει-
ας για τη διασφάλιση του απορρήτου των επι-
κοινωνιών των συνδρομητών τους, καθώς και 
των σχετικών διαδικασιών, όπως προβλέπεται 
στον εγκεκριμένο από την Αρχή «Κανονισμό 
για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Ηλε-
κτρονικών Επικοινωνιών» (απόφαση 165/2011, 
ΦΕΚ 2715/Β΄/17.11.2011), καθώς και στις διατά-
ξεις του Ν. 3115/2003 «Αρχή Διασφάλισης του 
Απορρήτου των Επικοινωνιών», ΦΕΚ Α΄47).

Το έτος 2018, η ΑΔΑΕ προέβη στη διενέργεια τα-
κτικών ελέγχων σε τρεις παρόχους υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Οι έλεγχοι πραγ-
ματοποιήθηκαν στους ακόλουθους παρόχους 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών: MTEL 
(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ) (δύο επιτό-
πιοι έλεγχοι), AMD TELECOM AE (δύο επιτόπιοι 
έλεγχοι) και CITIWAVE SYSTEMS ΕΠΕ (δύο επι-
τόπιοι έλεγχοι), και περιελάμβαναν 6 συνολικά 
επιτόπιους ελέγχους στις εγκαταστάσεις τους. Οι 
έλεγχοι βρίσκονται στο στάδιο της ολοκλήρω-
σης της συγγραφής της έκθεσης ελέγχου και της 
έγκρισής τους από την Ολομέλεια της ΑΔΑΕ (βλ. 
Διάγραμμα 1), τα οποία αναμένεται να ολοκλη-
ρωθούν εντός του πρώτου τριμήνου του 2019. 

Επίσης, κατά τη διάρκεια του 2018, εγκρίθη-
καν από την Ολομέλεια της Αρχής οι εκθέ-
σεις τεσσάρων τακτικών ελέγχων όπου είχαν 
ξεκινήσει το 2017, και αφορούσαν στους πα-
ρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνι-
ών, BPS Telecom ΕΠΕ, Medianet Invest ΜΙΚΕ, 
Connecticore ΑΕ και ΚΑΠΑ ΤΕΛ ΑΕ. 
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1.2  Τακτικοί έλεγχοι σε παρόχους 
ταχυδρομικών υπηρεσιών

Η ΑΔΑΕ διενεργεί τακτικούς ελέγχους στους 
παρόχους ταχυδρομικών υπηρεσιών με σκο-
πό να διερευνηθεί η εφαρμογή της εγκεκριμέ-
νης από την Αρχή πολιτικής για τη διασφάλιση 
του απορρήτου των ταχυδρομικών υπηρε-
σιών, καθώς και των σχετικών διαδικασιών, 
όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό που 
έχει εκδώσει η Αρχή για τη διασφάλιση του 
απορρήτου των ταχυδρομικών υπηρεσιών 
(ΦΕΚ 384/Β΄/24.3.2005). 

Κατά τη διάρκεια του 2018, η ΑΔΑΕ ξεκίνησε 
δύο τακτικούς ελέγχους στις εταιρείες CPD 
Cargo και ΣΙΑ ΕΕ (μια επίσκεψη) και Citipost 
ΙΚΕ, αντίστοιχα, οι οποίοι αναμένεται να ολο-
κληρωθούν εντός του 2019. Επιπλέον, ο έλεγ-
χος που αφορά τον πάροχο Ταχυμεταφορές 
ΕΛΤΑ ΑΕ τελεί υπό επεξεργασία και αναμένεται 
να ολοκληρωθεί εντός του 2019. 

Στο διάγραμμα 2 παρουσιάζονται οι τακτικοί 
έλεγχοι και οι επισκέψεις στις εγκαταστάσεις 
των παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επι-
κοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών για 
το διάστημα (2016-2018).

Διάγραμμα 1: Τακτικοί έλεγχοι και επισκέψεις σε εγκαταστάσεις παρόχων 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 2016 - 2018
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 Αριθμός εταιρειών στις οποίες διενεργήθηκαν τακτικοί έλεγχοι

 Επισκέψεις στις εγκαταστάσεις ελεγχόμενων εταιρειών στο πλαίσιο διενέργειας τακτικού ελέγχου
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1.3  Έλεγχοι σε δημόσιες υπηρεσίες  

και οργανισμούς

Η ΑΔΑΕ διενεργεί αυτεπαγγέλτως ελέγχους 

σε δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς με 

σκοπό, μεταξύ άλλων, τον έλεγχο της τήρησης 

των όρων της διαδικασίας άρσης του απορρή-

του, την εξέταση τεχνικών προβλημάτων τα 

οποία κοινοποιούνται στην ΑΔΑΕ, τον έλεγχο 

των μέτρων ασφάλειας και τήρησης των δια-

δικασιών για τη διασφάλιση του απορρήτου 

των επικοινωνιών.

Το έτος 2018, η ΑΔΑΕ διαχειρίστηκε μία υπό-
θεση ελέγχου σε δημόσια υπηρεσία που 
αφορούσε το απόρρητο των υπηρεσιών ηλε-
κτρονικών επικοινωνιών. Πιο αναλυτικά, η 
υπόθεση αφορούσε ένα έλεγχο στη Διεύθυν-
ση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών 
(ΔΙΔΑΠ), με σκοπό τον έλεγχο εφαρμογής των 
Πολιτικών Ασφάλειας και των σχετικών μέ-
τρων ασφάλειας κατά τη χρήση εξοπλισμού 
άρσης απορρήτου. Στο πλαίσιο του ανωτέρω 
ελέγχου πραγματοποιήθηκε ένας επιτόπι-
ος έλεγχος στις εγκαταστάσεις της ΔΙΔΑΠ. Ο 
έλεγχος ολοκληρώθηκε, τα αποτελέσματά του 

 Τακτικοί έλεγχοι στις εγκαταστάσεις παρόχων ταχυδρομικών υπηρεσιών

 Επισκέψεις στις εγκαταστάσεις παρόχων ταχυδρομικών υπηρεσιών
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Διάγραμμα 2: Τακτικοί έλεγχοι και επισκέψεις σε εγκαταστάσεις παρόχων  
ταχυδρομικών υπηρεσιών, 2016 - 2018
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εγκρίθηκαν από την Ολομέλεια της ΑΔΑΕ και 
οι σχετικές επισημάνσεις εστάλησαν στη Δη-
μόσια Αρχή.

1.4  Έκτακτοι έλεγχοι σε παρόχους 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
και άλλους φορείς

Η ΑΔΑΕ διενεργεί εκτάκτους ελέγχους με σκο-
πό τη διερεύνηση καταγγελιών1, τη διερεύ-
νηση περιστατικών ασφάλειας που αφορούν 
το απόρρητο των υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών 2, τη διερεύνηση περιστατικών 
ασφάλειας που αφορούν την ασφάλεια και 
την ακεραιότητα δικτύων και υπηρεσιών ηλε-
κτρονικών επικοινωνιών, τη διερεύνηση γεγο-
νότων που αναφέρονται σε δημοσιεύματα του 
Τύπου και σχετίζονται με πιθανή παραβίαση 
του απορρήτου των επικοινωνιών και γενικό-
τερα προβλημάτων που άπτονται της διασφά-
λισης του απορρήτου των επικοινωνιών και 
της ασφάλειας και ακεραιότητας δικτύων και 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Το έτος 2018, η ΑΔΑΕ διαχειρίστηκε τρεις 
επιπλέον υποθέσεις πέραν των καταγγελιών, 
ερωτημάτων, περιστατικών ασφάλειας που 
αφορούν το απόρρητο των υπηρεσιών ηλε-
κτρονικών επικοινωνιών αλλά και τη διερεύ-
νηση περιστατικών ασφάλειας που αφορούν 
την ασφάλεια και την ακεραιότητα δικτύων 

1 Οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν μετά από καταγγελία πα-
ρουσιάζονται παρακάτω σε ξεχωριστή ενότητα (βλ. ενότητα 
2.1 Καταγγελίες και ερωτήματα που αφορούν τις ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες).

2 Οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν μετά από διερεύνηση πε-
ριστατικών ασφάλειας που αφορούν στο απόρρητο των υπηρε-
σιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών παρουσιάζονται παρακάτω 
σε ξεχωριστή ενότητα (βλ. ενότητα 4 Περιστατικά ασφάλειας 
που αφορούν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών).

και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνι-
ών, με σκοπό τον έλεγχο εφαρμογής μέτρων 
ασφάλειας σε συγκεκριμένα συστήματα ή/και 
τμήματα του δικτύου παρόχων ή και Δημόσι-
ων Υπηρεσιών. 

Πιο αναλυτικά οι υποθέσεις αφορούσαν τρεις 
εκτάκτους ελέγχους, με σκοπό την εξέταση της 
εφαρμογής των σχετικών μέτρων ασφάλειας 
σε συγκεκριμένα συστήματα και υποδομές 
του παρόχου ΟΤΕ ΑΕ. Οι δύο εκ των τριών υπο-
θέσεων είχαν έτος έναρξης το 2017, περιλάμ-
βαναν δύο συνολικά επιτόπιους ελέγχους και 
ολοκληρώθηκαν το 2018, ενώ η τρίτη υπόθεση 
αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2019.

2. Εξέταση καταγγελιών - ερωτημάτων
Με βάση το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, οι εν-
διαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν στην 
ΑΔΑΕ καταγγελίες ή ερωτήματα σχετικά με το 
απόρρητο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
και των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Η υποβολή 
καταγγελιών ή ερωτημάτων γίνεται ταχυδρο-
μικώς ή αυτοπροσώπως, στη διεύθυνση Ιερού 
Λόχου 3, Μαρούσι 151 24, με τηλεομοιοτυ-
πία (fax) στον αριθμό +30 210 6387666, κα-
θώς και ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής 
πύλης της Αρχής, στους συνδέσμους http://
www.adae.gr/online-ypiresies/kataggelia/ και 
http://www.adae.gr/online-ypiresies/erotima 
(μέσω ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής) και 
τέλος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη 
διεύθυνση info@adae.gr.

Η Αρχή, μέσω της εξέτασης των καταγγελιών, 
αποσκοπεί στην εξακρίβωση πιθανής παράβα-
σης της κείμενης νομοθεσίας και στη διαπίστω-
ση τυχόν κενών ασφάλειας στους παρόχους 
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υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τα-
χυδρομικών υπηρεσιών, προκειμένου να προ-
τείνει λύσεις ή να επιβάλει κυρώσεις. Παράλ-
ληλα, απαντώνται τα ερωτήματα φορέων και 
πολιτών/χρηστών αναφορικά με τη διασφάλι-
ση του απορρήτου των επικοινωνιών τους. 

Συνολικά, το 2018 υποβλήθηκαν στην ΑΔΑΕ 
130 καταγγελίες, εκ των οποίων οι 116 αφο-
ρούσαν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνι-
ών και οι 14 αφορούσαν ταχυδρομικές υπηρε-
σίες. 

Επίσης, υποβλήθηκαν στην Αρχή 29 ερωτή-
ματα από πολίτες εκ των οποίων τα 25 αφο-
ρούσαν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνι-
ών και τα τέσσερα αφορούσαν ταχυδρομικές 
υπηρεσίες. 

Στο διάγραμμα 3 απεικονίζεται η διαχρονική 
εξέλιξη των καταγγελιών ηλεκτρονικών επι-
κοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών που 
υποβλήθηκαν στην ΑΔΑΕ κατά την περίοδο 
2007-2018.

 Αριθμός καταγγελιών

Διάγραμμα 3: Καταγγελίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών 
υπηρεσιών που υποβλήθηκαν στην ΑΔΑΕ, 2007 - 2018

2.1  Καταγγελίες και ερωτήματα που 
αφορούν τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες

Το 2018 υποβλήθηκαν συνολικά 116 καταγγε-
λίες που αφορούσαν τις υπηρεσίες ηλεκτρονι-
κών επικοινωνιών, ενώ από τα προηγούμενα 
έτη βρίσκονταν σε επεξεργασία άλλες 30 κα-
ταγγελίες.

Από το σύνολο των 146 προαναφερόμενων 

καταγγελιών, για τις 110 ολοκληρώθηκε η επε-

ξεργασία εντός του 2018. Επίσης, στο τέλος του 

έτους, 36 καταγγελίες βρίσκονταν σε επεξεργα-

σία, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός 

του 2019.
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Οι 110 από τις παραπάνω καταγγελίες, οι 
οποίες εξετάστηκαν εντός του 2018, κα-
τανέμονται από πλευράς περιεχομένου ως 
εξής:

  54 καταγγελίες αφορούσαν περιπτώσεις 
πιθανής παραβίασης του απορρήτου υπη-
ρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Ει-
δικότερα, στις καταγγελίες αυτές γινόταν 
αναφορά σε:

  57 συνδέσεις τηλεφωνίας, από τις οποίες 
οι 28 ήταν συνδέσεις κινητής και οι 29 
συνδέσεις σταθερής τηλεφωνίας, 

  δύο πιθανές παραβιάσεις του απορρή-
του των επικοινωνιών κατά την πρόσβα-
ση στο διαδίκτυο,

  τρεις πιθανές παραβιάσεις του απορρή-
του των επικοινωνιών για ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο, 

  οκτώ περιπτώσεις κακόβουλων – ενο-
χλητικών κλήσεων, 

  δύο περιπτώσεις άλλων θεμάτων αρμο-
διότητας της ΑΔΑΕ.

  56 καταγγελίες αφορούσαν ζητήματα 
που δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες 
της ΑΔΑΕ, όπως, ενδεικτικά, ανεπιθύμητη 
ηλεκτρονική επικοινωνία, μη ζητηθείσα 
επικοινωνία, μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
και πρόσβαση στο διαδίκτυο ή σε λογα-
ριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
παρόχων εξωτερικού. Από τις καταγγελίες 
αυτές, οι 36 προωθήθηκαν σε άλλες αρμό-
διες αρχές (βλ. διάγραμμα 4).

 Καταγγελίες που αφορούν στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες

 και εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της ΑΔΑΕ (49%)

 Καταγγελίες που αφορούν στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες

 και δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της ΑΔΑΕ (51%)

Διάγραμμα 4: 
Κατηγοριοποίηση των καταγγελιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 2018
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Από το σύνολο των καταγγελιών για τις οποίες 
έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος, 19 καταγγελίες 
τέθηκαν στο αρχείο λόγω ελλιπών ή ασαφών 
στοιχείων.

Για την εξέταση 18 καταγγελιών διενεργήθη-
καν επιτόπιοι έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων 

πραγματοποιήθηκαν 33 επισκέψεις στις εγκα-
ταστάσεις παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών. Στο διάγραμμα 5 απεικονίζεται 
ο αριθμός των επισκέψεων στις εγκαταστά-
σεις παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επι-
κοινωνιών κατόπιν καταγγελιών τα τελευταία 
έτη (2012-2018).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Το 2018 η Αρχή παρέλαβε 25 ερωτήματα από 
πολίτες και έξι από φορείς, ενώ υπήρχαν επτά 
ερωτήματα πολιτών και ένα ερώτημα φορέα 
εκκρεμή από το 2017. Μέσα στο έτος απαντή-
θηκαν τα οκτώ ερωτήματα που εκκρεμούσαν 
από το 2017, καθώς και 24 ερωτήματα πο-
λιτών και τέσσερα ερωτήματα φορέων που 
παρέλαβε η Αρχή μέσα στο 2018. Τέλος, ένα 
ερώτημα πολίτη και δύο ερωτήματα φορέων 
αναμένεται να απαντηθούν εντός του 2019.

Τα ως άνω ερωτήματα κατανέμονται ως εξής: 

  19 ερωτήματα αφορούσαν απορίες ή προ-
βλήματα σε θέματα αρμοδιότητας της 
Αρχής, όπως, ενδεικτικά, κακόβουλες κλή-
σεις, αναλυτικά στοιχεία κλήσεων, διαδικα-
σία άρσης απορρήτου, λειτουργία και σχε-
τική νομοθεσία της Αρχής, λογαριασμοί 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και υποχρεώ-
σεις των παρόχων έναντι της ΑΔΑΕ.

 Αριθμός καταγγελιών για τις οποίες διεξήχθη έλεγχος στις εγκαταστάσεις παρόχων

 Αριθμός επισκέψεων στις εγκαταστάσεις παρόχων για έλεγχο στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας
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  18 ερωτήματα αφορούσαν θέματα για τα 
οποία η ΑΔΑΕ δεν είναι αρμόδια, εκ των 
οποίων 10 ερωτήματα πολιτών και δύο 
ερωτήματα φορέα προωθήθηκαν σε άλλη 
αρμόδια Αρχή.

2.2  Καταγγελίες και ερωτήματα που 
αφορούν τις ταχυδρομικές υπηρεσίες

Η Αρχή το 2018 επεξεργάστηκε 14 καταγγελί-
ες, εκ των οποίων οι 13 ολοκληρώθηκαν εντός 

του έτους, ενώ μία τελεί υπό επεξεργασία. Από 
τις ολοκληρωμένες εντός του 2018 καταγγε-
λίες, οι έξι είχαν υποβληθεί τα προηγούμενα 
έτη. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, δια-
πιστώθηκε ότι μία εξ αυτών αφορούσε θέμα 
για το οποίο η ΑΔΑΕ δεν είναι αρμόδια (διά-
γραμμα 6). 

Επίσης, το 2018 η Αρχή παρέλαβε τέσσερα 
ερωτήματα από πολίτες τα οποία απαντήθη-
καν εντός του έτους.

Διάγραμμα 6: Κατηγοριοποίηση των καταγγελιών  
ταχυδρομικών υπηρεσιών, 2018

93%

7%

  Καταγγελίες που αφορούν στις ταχυδρομικές υπηρεσίες 

και εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της ΑΔΑΕ (93%)

  Καταγγελίες που αφορούν στις ταχυδρομικές υπηρεσίες 

και δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της ΑΔΑΕ (7%)
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3.  Πολιτικές ασφάλειας παρόχων 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών και ταχυδρομικών 
υπηρεσιών για τη διασφάλιση  
του απορρήτου των επικοινωνιών

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 
για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Ηλε-
κτρονικών Επικοινωνιών, που έχει εκδώσει 
η ΑΔΑΕ (απόφαση 165/2011 της ΑΔΑΕ, ΦΕΚ 
2715/Β΄/17.11.2011) και ειδικότερα βάσει του 
άρθρου 1 αυτού, οι πάροχοι υπηρεσιών ηλε-
κτρονικών επικοινωνιών έχουν την υποχρέω-
ση να υποβάλλουν προς έγκριση στην ΑΔΑΕ 
πολιτική ασφάλειας για τη διασφάλιση του 
απορρήτου των επικοινωνιών που πρόκειται 
να εφαρμόσουν. Οι πολιτικές ασφάλειας, που 
υποβάλλονται στην ΑΔΑΕ, εξετάζονται ως 
προς τη συμβατότητά τους με τον παραπάνω 
Κανονισμό για τη διασφάλιση του απορρήτου 
των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Αν η πολι-
τική που υποβλήθηκε πληροί τις απαιτήσεις 
του Κανονισμού, εγκρίνεται από την ΑΔΑΕ 
και η έγκριση γνωστοποιείται στον πάροχο 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Στην 
περίπτωση που η πολιτική ασφάλειας δεν 
συμμορφώνεται πλήρως με τον Κανονισμό, 
δεν εγκρίνεται από την ΑΔΑΕ και ο πάροχος 
καλείται να την αναθεωρήσει εντός συγκεκρι-
μένου χρονικού διαστήματος, σύμφωνα με τις 
παρατηρήσεις της Αρχής. Η αναθεωρημένη 
πολιτική που υποβάλλει ο πάροχος, εξετάζε-
ται εκ νέου από την Αρχή και σε περίπτωση μη 
έγκρισής της, ο πάροχος καλείται σε ακρόαση, 
προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για την κα-
θυστέρηση ή τη μη συμμόρφωσή του.

Οι πάροχοι ταχυδρομικών υπηρεσιών υποχρε-
ούνται να καταθέσουν στην ΑΔΑΕ πολιτική 
διασφάλισης του απορρήτου των ταχυδρο-
μικών υπηρεσιών (ΠΔΑΤΥ), σύμφωνα με τον 
Κανονισμό που έχει εκδώσει η Αρχή για τη δι-
ασφάλιση του απορρήτου των ταχυδρομικών 
υπηρεσιών (απόφαση 1001/2005 της ΑΔΑΕ, 
ΦΕΚ 384/Β΄/24.3.2005). Η ΑΔΑΕ ελέγχει τις πο-
λιτικές για τη διασφάλιση του απορρήτου των 
ταχυδρομικών υπηρεσιών που καταθέτουν 
στην Αρχή οι ταχυδρομικές επιχειρήσεις (ΤΕ). 
Επίσης, εντοπίζει τις νέες ΤΕ, καθώς και εκείνες 
που έχουν κάνει παύση εργασιών, και εισηγεί-
ται την κλήση σε ακρόαση των εταιρειών που 
δεν έχουν υποβάλει ΠΔΑΤΥ. Η διαδικασία που 
ακολουθείται είναι, σε γενικές γραμμές, παρό-
μοια με την παραπάνω περιγραφόμενη για τις 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

3.1.  Πολιτικές ασφάλειας για τη διασφάλιση 
του απορρήτου των επικοινωνιών 
παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Το έτος 2018 κατατέθηκαν στην Αρχή συ-
νολικά 16 πολιτικές ασφάλειας, στις οποίες 
συμπεριλαμβάνονται και οι αναθεωρημένες 
πολιτικές ασφάλειας (βλ. διάγραμμα 7 και 8), 
σύμφωνα με τον Κανονισμό για τη διασφάλι-
ση του απορρήτου των ηλεκτρονικών επικοι-
νωνιών, εκ των οποίων:
 οκτώ εγκρίθηκαν,
  τρεις δεν εγκρίθηκαν· ζητήθηκε από τους 

παρόχους να υποβάλουν αναθεωρημένη 
πολιτική ασφάλειας,

 πέντε τελούν υπό επεξεργασία.

Επιπλέον, μέσα στο 2018, ολοκληρώθηκε η 
επεξεργασία μιας πολιτικής ασφάλειας που 
είχε κατατεθεί στην Αρχή κατά το προηγούμε-
νο έτος, η οποία εγκρίθηκε.
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Συνοψίζοντας τα προηγούμενα στοιχεία, 

εντός του 2018, ολοκληρώθηκε η διεκπεραίω-

ση 17 πολιτικών ασφάλειας ως εξής:

 εννέα εγκρίθηκαν,

 τρεις δεν εγκρίθηκαν· ζητήθηκε από τους 
παρόχους να υποβάλλουν αναθεωρημένη πο-
λιτική ασφάλειας, 

 πέντε τελούν υπό επεξεργασία, οι οποίες 
αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του 2019.

 Πολιτικές ασφάλειας ηλεκτρονικών επικοινωνιών για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών
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Διάγραμμα 7: Πολιτικές ασφάλειας (συμπεριλαμβάνονται οι αναθεωρημένες 
πολιτικές ασφάλειας) για τη διασφάλιση του απορρήτου των ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών που κατατέθηκαν στην ΑΔΑΕ, 2007 - 2018
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3.2.  Κατάσταση παρόχων σχετικά με  
την υποχρέωση υποβολής πολιτικής 
ασφάλειας για τη διασφάλιση  
του απορρήτου των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών

Κατά το 2018, συνεχίστηκε η εξέταση του 
Μητρώου Παρόχων Δικτύων και Υπηρεσιών 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της Εθνικής Επι-
τροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 
(ΕΕΤΤ), με σκοπό την ανανέωση του καταλό-
γου των παρόχων που έχουν υποχρέωση υπο-
βολής πολιτικής ασφάλειας στην Αρχή. Κατό-
πιν εξαίρεσης των παρόχων που δεν ασκούν 
εν τοις πράγμασι δραστηριότητες για τις οποί-
ες έχουν αδειοδοτηθεί ή που έχουν κάνει παύ-
ση των δραστηριοτήτων τους, προέκυψαν οι 
πάροχοι που έχουν, στο τέλος του 2018, υπο-
χρέωση υποβολής πολιτικής ασφάλειας. Ο 
συνολικός αριθμός των παρόχων αυτών είναι 

163, εκ των οποίων 102 έχουν υποβάλει, ως 
όφειλαν, προς έγκριση στην Αρχή πολιτική 
ασφάλειας, ενώ 61 πάροχοι δεν έχουν υποβά-
λει πολιτική ασφάλειας.

Αναλυτικότερα, ως προς τους 102 παρόχους 
που έχουν υποβάλει πολιτική ασφάλειας ισχύ-
ουν τα εξής: 

  για 91 παρόχους έχει εγκριθεί η πολιτική 
ασφάλειας, 

  για πέντε παρόχους εκκρεμεί η έγκριση 
από την Ολομέλεια της Αρχής της πολιτι-
κής ασφάλειας που υπέβαλαν,

  για πέντε παρόχους αναμένεται η υποβολή 
αναθεωρημένης πολιτικής ασφάλειας,

  για έναν πάροχο εκκρεμεί η κλήση σε 
ακρόαση, λόγω του ότι δεν εγκρίθηκε η 
πολιτική ασφάλειας που υπέβαλε. 

 Εγκεκριμένες πολιτικές ασφάλειας παρόχων (50%)

 Πολιτικές ασφάλειας παρόχων που δεν εγκρίθηκαν (19%)

 Πολιτικές ασφαλείας που τελούν υπό επεξεργασία (31%)

Διάγραμμα 8: Κατηγοριοποίηση των πολιτικών ασφάλειας για τη διασφάλιση 
του απορρήτου των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 2018
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Αναλυτικότερα, ως προς τους 61 παρόχους 
που δεν έχουν υποβάλει πολιτική ασφάλειας:

  32 πάροχοι τελούν σε διαδικασία κλήσης 
σε ακρόαση για τη μη υποβολή της πολιτι-
κής ασφάλειάς τους,

  για 13 παρόχους αναμένεται η υποβολή 
πολιτικής ασφάλειας,

  για 16 παρόχους ερευνάται αν έχουν την 
υποχρέωση υποβολής πολιτικής ασφάλει-
ας (βλ. διάγραμμα 9).

Διάγραμμα 9: Επισκόπηση παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών σχετικά με την υποβολή πολιτικής ασφάλειας, 2018

 Πάροχοι που διαθέτουν εγκεκριμένη πολιτική ασφάλειας (56%)

  Πάροχοι που ερευνάται αν έχουν την υποχρέωση υποβολής  
πολιτικής ασφάλειας (10%)

  Πάροχοι που αναμένεται η υποβολή πολιτικής ασφάλειας (8%)

  Πάροχοι που τελούν σε διαδικασία κλήσης σε ακρόαση 
για τη μη υποβολή της πολιτικής τους ασφάλειας (20%)

  Πάροχοι που τελούν σε διαδικασία κλήσης σε ακρόαση  
ως προς τη μη έγκριση της πολιτικής ασφάλειας (1%)

  Πάροχοι που αναμένεται η υποβολή αναθεωρημένης πολιτικής 
ασφάλειας (3%)

  Πάροχοι που οι πολιτικές ασφάλειας τους τελούν υπό εξέταση 
ως προς την έγκρισή τους (3%)
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 Εγκεκριμένες πολιτικές ασφάλειας ηλεκτρονικών επικοινωνιών για τη διασφάλιση  
του απορρήτου των επικοινωνιών

Διάγραμμα 10: Σύνολο εγκεκριμένων από την ΑΔΑΕ πολιτικών ασφάλειας 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών για τη διασφάλιση του απορρήτου 

των επικοινωνιών, 2013 - 2018
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Πρέπει να σημειωθεί ότι οι μεγαλύτερες εται-

ρείες που παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονι-

κών επικοινωνιών έχουν καταθέσει πολιτικές 

ασφάλειας με βάση τον Κανονισμό για τη δι-

ασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών 

(απόφαση υπ’ αριθ. 165/2011 της ΑΔΑΕ), οι 

οποίες έχουν εγκριθεί από την Ολομέλεια της 

ΑΔΑΕ. Στο διάγραμμα 10 παρουσιάζεται η εξέ-

λιξη, ανά έτος, των εγκεκριμένων πολιτικών 

ασφάλειας από το 2013 έως και σήμερα.
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3.3  Πολιτικές διασφάλισης απορρήτου 
επικοινωνιών για ταχυδρομικές 
υπηρεσίες

Μέσα στο 2018, η ΑΔΑΕ, αντλώντας στοιχεία 
από το ισχύον3 μητρώο της ΕΕΤΤ, το οποίο 
περιλαμβάνει τις εταιρείες που παρέχουν τα-
χυδρομικές υπηρεσίες, απέστειλε επιστολές 
προς τις εγγεγραμμένες εταιρείες, με σκοπό 
να ενημερώσει εκ νέου τους παρόχους ταχυ-
δρομικών υπηρεσιών που δεν έχουν υποβάλει 
πολιτική διασφάλισης απορρήτου (ΠΔΑΤΥ). 
Επίσης, ενημέρωσε τις νεοσυσταθείσες εται-
ρείες, για τη σχετική υποχρέωσή τους και πα-
ράλληλα επικοινώνησε τηλεφωνικά, εφόσον 
ήταν εφικτό, με τις ήδη υπάρχουσες ταχυδρο-
μικές επιχειρήσεις για να τους υπενθυμίσει την 

3 Πηγή: Βάση δεδομένων ΕΕΤΤ.

ανάγκη υποβολής ΠΔΑΤΥ, να ενημερώσει για 
την πολιτική που πρέπει να υποβάλουν και να 
αντλήσει περισσότερες πληροφορίες για τις 
εταιρείες αυτές. 

Το 2018 κατατέθηκαν και εξετάστηκαν από 
την ΑΔΑΕ 24 νέες Πολιτικές Διασφάλισης του 
Απορρήτου των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών 
(ΠΔΑΤΥ). Από αυτές 11 εγκρίθηκαν, εκ των 
οποίων τρεις αναθεωρημένες, ενώ τέσσερις 
δεν εγκρίθηκαν. Η εξέταση των υπολοίπων 
εννέα πολιτικών αναμένεται να ολοκληρωθεί 
μέσα στο 2019. Σημειώνεται ότι οι εγκεκρι-
μένες πολιτικές διασφάλισης του απορρήτου 
των επικοινωνιών αφορούν τις επιχειρήσεις 
οι οποίες διακινούν μέσω των δικτύων τους 
πάνω από το 95% των ταχυδρομικών αντικει-
μένων (βλ. διάγραμμα 11).

27%

73%

Διάγραμμα 11: Πολιτικές διασφάλισης του απορρήτου ταχυδρομικών 
επιχειρήσεων που εξετάστηκαν από την ΑΔΑΕ, 2018

 Πολιτικές Διασφάλισης του Απορρήτου Ταχυδρομικών 

Επιχειρήσεων που εγκρίθηκαν από την Ολομέλεια της ΑΔΑΕ (73%)

 Πολιτικές Διασφάλισης του Απορρήτου Ταχυδρομικών 

Επιχειρήσεων που δεν εγκρίθηκαν από την Ολομέλεια της ΑΔΑΕ (27%)
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Επισημαίνεται ακόμη ότι η αγορά των ταχυ-
δρομικών υπηρεσιών παρουσιάζει συνεχείς 
μεταβολές ως προς τις επιχειρήσεις που δρα-
στηριοποιούνται σε αυτήν και οφείλουν να 
εφαρμόζουν ΠΔΑΤΥ. Το 2018 ο αριθμός των 
επιχειρήσεων αυτών ανέρχεται σε 540, ενώ 

το 2017 ήταν 549 και το 2016 αριθμός των 
ταχυδρομικών επιχειρήσεων ήταν 485. Συνε-
πώς, τα δύο τελευταία χρόνια βλέπουμε μια 
σταθεροποίηση στον αριθμό των παρόχων 
ταχυδρομικών υπηρεσιών (βλ. Διάγραμμα 
12).

Διάγραμμα 12: Αυξομειώσεις του αριθμού των ταχυδρομικών επιχειρήσεων και 
πολιτικές διασφάλισης του απορρήτου (ΠΔΑΤΥ) στο τέλος κάθε έτους, 2016 - 2018

Ταχυδρομικές Επιχειρήσεις (ΤΕ) ΠΔΑΤΥ που κατατέθηκαν

ΠΔΑΤΥ που εγκρίθηκαν (Αναθεωρημένες και μη) ΠΔΑΤΥ που δεν εγκρίθηκαν
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4.  Περιστατικά ασφάλειας που 
αφορούν υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3115/2003 
(«Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των 
Επικοινωνιών», ΦΕΚ Α΄47), του Ν. 3674/2008 
(«Ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου διασφά-
λισης του απορρήτου της τηλεφωνικής επι-
κοινωνίας και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ Α΄136), 
καθώς και με βάση τον Κανονισμό για τη δι-
ασφάλιση του απορρήτου των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών (απόφαση υπ’ αριθμ. 165/2011 
της ΑΔΑΕ), ο πάροχος οφείλει να καταρτίζει 
και να εφαρμόζει «Διαδικασία Διαχείρισης Πε-
ριστατικών Ασφάλειας», η οποία θα ενεργο-
ποιείται αμελλητί σε κάθε περίπτωση εμφάνι-
σης περιστατικού ασφάλειας. Στη διαδικασία 
αυτή προβλέπεται η καταγραφή όλων των 
στοιχείων που αναφέρονται λεπτομερώς στον 
παραπάνω Κανονισμό, καθώς και η σύνταξη 
και διατήρηση σε αρχείο όλων των εγγράφων 
που σχετίζονται με τα περιστατικά ασφάλειας.

Σε περίπτωση εμφάνισης περιστατικού ασφά-
λειας, οι πάροχοι υποχρεούνται να ενημερώ-
νουν αμελλητί την ΑΔΑΕ, υποβάλλοντας αρχι-
κά για κάθε περιστατικό το έγγραφο «Έκθεση 
Άμεσης Αναφοράς Περιστατικού Ασφάλειας» 
και, μετά τη διερεύνησή του, το έγγραφο «Τε-
λική Έκθεση Αναφοράς Περιστατικού Ασφά-
λειας».

Σημειώνεται ότι, για τους σκοπούς του Κα-
νονισμού, ως περιστατικό ασφάλειας νοείται 
κάθε συμβάν που δύναται να σχετίζεται με τη 
διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνι-
ών ή κάθε ιδιαίτερος κίνδυνος παραβίασης 
του απορρήτου των επικοινωνιών, καθώς και 

κάθε περίπτωση μη εφαρμογής ή ιδιαίτερου 
κινδύνου μη εφαρμογής της πολιτικής ασφά-
λειας για τη διασφάλιση του απορρήτου των 
επικοινωνιών.

Το 2018 υποβλήθηκαν στην ΑΔΑΕ συνολικά 
11 αναφορές περιστατικών ασφάλειας που 
αφορούν το απόρρητο των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, ενώ από το προηγούμενο έτος 
βρίσκονταν υπό επεξεργασία ή σε αναμονή 
έγκρισης από την Ολομέλεια της ΑΔΑΕ άλλες 
12 αναφορές. Από το σύνολο των 23 αυτών πε-
ριστατικών ασφάλειας που εξετάστηκαν εντός 
του έτους, για τα 15 ολοκληρώθηκε ο έλεγχος, 
για ένα εκκρεμεί η απόφαση της Ολομέλειας, 
ενώ για τα υπόλοιπα επτά, οι σχετικές υποθέ-
σεις τελούν υπό επεξεργασία.

Για την εξέταση των παραπάνω περιστατι-
κών ασφάλειας η ΑΔΑΕ πραγματοποίησε 11 
επιτόπιους ελέγχους στις εγκαταστάσεις των 
εταιρειών. Συγκεκριμένα διενεργήθηκαν: ένας 
έλεγχος στην εταιρία Οργανισμός Τηλεπικοι-
νωνιών Ελλάδος ΑΕ (ΟΤΕ), τρεις έλεγχοι στην 
Vodafone-Panafon ΑΕΕΤ (VODAFONE), τρεις 
έλεγχοι στην Wind Ελλάς Tηλεπικοινωνίες 
ΑΕΒΕ (WIND), δύο έλεγχοι στην Εθνική Υπη-
ρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ), ένας έλεγχος στην 
Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημά-
των Βίας της Ελληνικής Αστυνομίας (ΔΑΕΕΒ) 
και ένας έλεγχος στην Διεύθυνση Διαχείρισης 
και Ανάλυσης Πληροφοριών της Ελληνικής 
Αστυνομίας (ΔΙΔΑΠ).

Επίσης, με βάση το άρθρο 37 του Ν. 4070/2012 
(«Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Με-
ταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατά-
ξεις», ΦΕΚ Α’ 82/2012), που ενσωματώνει τις 
απαιτήσεις του άρθρου 13α «Ασφάλεια και 
ακεραιότητα δικτύων και υπηρεσιών» της 
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Οδηγίας 2009/140/ΕΚ, καθώς και με βάση τον 
Κανονισμό για την Ασφάλεια και την Ακεραι-
ότητα Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών» (Απόφαση υπ’ αριθμ. 205/2013 
της ΑΔΑΕ), η ΑΔΑΕ εξετάζει περιστατικά ασφά-
λειας που αφορούν την ακεραιότητα Δικτύων 
και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.

Σημειώνεται ότι, για τους σκοπούς του Κανονι-
σμού, ως περιστατικό ασφάλειας νοείται κάθε 
γεγονός το οποίο επηρεάζει την ακεραιότητα 
του δημοσίου δικτύου ηλεκτρονικών επικοι-
νωνιών ή τη συνέχεια παροχής υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών που διατίθενται 
στο κοινό. Στο πλαίσιο του Κανονισμού δεν 
εμπίπτουν γεγονότα που επηρεάζουν το απόρ-
ρητο των επικοινωνιών, καθώς και προγραμ-
ματισμένες εργασίες συντήρησης ή αναβάθ-
μισης συστημάτων, οι οποίες επηρεάζουν τη 
συνέχεια παροχής υπηρεσιών, στο βαθμό που 
αυτές υλοποιούνται σύμφωνα με το προγραμ-
ματισμένο για τον πάροχο χρονοδιάγραμμα.

Το 2018 δεν υποβλήθηκαν στην ΑΔΑΕ αναφο-
ρές για περιστατικά ασφάλειας σχετικά με την 
ακεραιότητα δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρο-
νικών επικοινωνιών.

5.  Άρση του απορρήτου  
των επικοινωνιών 

Σύμφωνα με το αρ. 5 παρ. 4 του Ν.2225/1994, 
όπως ισχύει, οι διατάξεις και τα βουλεύματα 
που εκδίδονται από τα αρμόδια όργανα και 
επιβάλλουν την άρση του απορρήτου κοινο-
ποιούνται στην ΑΔΑΕ μέσα σε κλειστό φάκε-
λο, προκειμένου η Αρχή να ελέγχει την τήρη-
ση της νόμιμης διαδικασίας για την άρση του 
απορρήτου, σύμφωνα με το Ν.3115/2003.

Το 2018 η ΑΔΑΕ παρέλαβε: 

  11.113 εισαγγελικές διατάξεις που αφο-
ρούσαν άρση απορρήτου των επικοινωνι-
ών για λόγους εθνικής ασφάλειας, έναντι 
7.182 το 2017. 

Σε αυτό τον αριθμό περιλαμβάνονται νέες πε-
ριπτώσεις άρσης του απορρήτου, παρατάσεις 
προγενέστερων διατάξεων, καθώς και διατά-
ξεις που διατάζουν την παύση της άρσης του 
απορρήτου, πριν παρέλθει η χρονική περίο-
δος που ορίζεται από την αρχική διάταξη. Οι 
διατάξεις που διατάζουν την παύση της άρσης 
του απορρήτου αντιστοιχούν στατιστικά στο 
3,7% του συνόλου. 

Διευκρινίζεται ότι οι αριθμοί που αναφέρονται 
αφορούν το πλήθος των διατάξεων που εκδί-
δονται από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές και 
κοινοποιούνται στην ΑΔΑΕ και όχι τον αριθμό 
των συνδέσεων/ατόμων για τα οποία διατάσ-
σεται η άρση του απορρήτου.

  3.400 βουλεύματα δικαστικών συμβουλί-
ων, έναντι 3.194 το 2017, για τη διακρίβω-
ση εγκλημάτων που προβλέπονται από 
το αρ. 4 παρ. 1 του Ν. 2225/1994. Τέτοια 
εγκλήματα είναι η ανθρωποκτονία από 
πρόθεση, η ληστεία, η έκρηξη, η κατοχή 
εκρηκτικών υλών, η πλαστογραφία, η δι-
ακεκριμένη κλοπή, ο εμπρησμός, η αρπα-
γή, η πορνογραφία ανηλίκων, η εκβίαση, 
το οργανωμένο έγκλημα, τα εγκλήματα 
που προβλέπονται στο νόμο περί ναρκω-
τικών κα.

Από τα βουλεύματα αυτά, ποσοστό 17,3% 
διατάζει την άρση του απορρήτου σε ένα συ-
γκεκριμένο γεωγραφικό χώρο (χωρική άρση 
του απορρήτου) πράγμα που σημαίνει ότι το 
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καθένα από αυτά αίρει το απόρρητο αορίστου 
αριθμού προσώπων, τα οποία βρισκόταν στην 
εμβέλεια των συγκεκριμένων κεραιών κατά το 
συγκεκριμένο χρόνο στο παρελθόν. Περαιτέ-
ρω, τα λοιπά βουλεύματα, που διατάζουν την 
άρση συγκεκριμένων συνδέσεων ή συσκευών 
που συνδέονται με συγκεκριμένα πρόσωπα, 
έχουν ένα ευρύ φάσμα αφορούντων συνδέσε-
ων ή συσκευών, από 1 έως και 62 συνδέσεις ή 
και από 1 έως και 132 συσκευές ανά βούλευ-
μα. Κάθε βούλευμα διατάσει κατά μέσο όρο 
την άρση του απορρήτου σε 3,7 τηλεφωνικές 
συνδέσεις ή και σε 5 συσκευές. Τα βουλεύμα-
τα που διατάζουν την παύση της άρσης του 
απορρήτου αντιστοιχούν στατιστικά στο 1,9% 

του συνόλου. Επιπλέον, τα βουλεύματα που 
διατάζουν την άρση του απορρήτου συγκε-
κριμένων προσώπων, κατά ποσοστό 40% ζη-
τούν τα εξωτερικά στοιχεία της επικοινωνίας 
και κατά ποσοστό 60% τα εξωτερικά στοιχεία 
και το περιεχόμενο της επικοινωνίας. 

Όταν από την επεξεργασία των ανωτέρω δι-
ατάξεων και βουλευμάτων προκύπτουν πα-
ρατηρήσεις αναφορικά με την εφαρμογή της 
νομοθεσίας, η ΑΔΑΕ προβαίνει σε σχετικές 
επισημάνσεις προς τις αρμόδιες εισαγγελικές 
αρχές, με σκοπό να συμβάλει στην απαρέ-
γκλιτη τήρηση της προβλεπόμενης από τον 
Ν. 2225/1994, όπως ισχύει, διαδικασίας άρσης 
του απορρήτου.
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 Διατάξεις  Εθν. Ασφάλειας

Διάγραμμα 13: Κοινοποίηση διατάξεων άρσης του απορρήτου  
των επικοινωνιών, 2005–2018
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Διάγραμμα 14: Κοινοποίηση βουλευμάτων άρσης του απορρήτου  
των επικοινωνιών, 2005–2018
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6.  Ακροάσεις και κυρωτική 
αρμοδιότητα της ΑΔΑΕ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 
1 του Ν. 3115/2003, σκοπός της ΑΔΑΕ, είναι η 
προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών 
και της ελεύθερης ανταπόκρισης ή επικοινω-
νίας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η κυρωτι-
κή αρμοδιότητα της ΑΔΑΕ προκύπτει από το 
άρθρο 11 του ίδιου νόμου, το άρθρο 13 του 
Ν. 3471/2006, το άρθρο 11 του Ν. 3674/2008 
και τον Κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας 
της Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου των Επι-
κοινωνιών (ΦΕΚ 1650/Β΄/11.05.2012 και 1751/
Β΄/25.05.2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύ-
ει. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 
4 του Ν.  3471/2006 «Προστασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής 
ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινω-
νιών και τροποποίηση του Ν. 2472/1997» (ΦΕΚ 
133/Α΄/28.6.2006), απαγορεύεται η ακρόαση, 
η υποκλοπή, η αποθήκευση ή άλλο είδος πα-
ρακολούθησης ή επιτήρησης των επικοινω-
νιών και των συναφών δεδομένων κίνησης, 
εκτός αν προβλέπεται άλλως από τον νόμο.

Η διασφάλιση του απορρήτου των επικοινω-
νιών, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, 
αποτελεί υποχρέωση του παρόχου υπηρεσιών 
επικοινωνιών, ο οποίος οφείλει να λαμβάνει τα 
ενδεδειγμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα 
για την αποφυγή οποιασδήποτε παραβίασής 
του. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παραβία-
ση της κείμενης νομοθεσίας περί απορρήτου 
των επικοινωνιών ή των όρων και των διαδι-
κασιών άρσης του απορρήτου των επικοινω-
νιών, η ΑΔΑΕ μπορεί, με ειδικά αιτιολογημένη 
απόφασή της και αφού έχει προηγουμένως 

καλέσει τους ενδιαφερόμενους να παράσχουν 
εξηγήσεις, να επιβάλλει κυρώσεις στο υπαίτιο 
νομικό ή φυσικό πρόσωπο.

Η ΑΔΑΕ συνεδρίασε στην έδρα της με θέμα 
την ακρόαση παρόχων, δίνοντας στις εταιρεί-
ες τη δυνατότητα είτε να παραστούν μετά ή 
διά πληρεξουσίου δικηγόρου είτε να καταθέ-
σουν έγγραφο υπόμνημα μέσα στην προθε-
σμία που ορίζεται από την επίδοση της από-
φασης για κλήση σε ακρόαση. Συγκεκριμένα, 
μέσα στο έτος 2018 πραγματοποιήθηκαν 24 
ακροάσεις στις οποίες παρέστησαν οι ελεγ-
χόμενες εταιρείες και ανέπτυξαν τις απόψεις 
τους. Σε πέντε περιπτώσεις η ακρόαση αφο-
ρούσε σε αποτελέσματα τακτικών ελέγχων 
που διενεργήθηκαν στους παρόχους, σε έξι 
περιπτώσεις η ακρόαση αφορούσε σε αποτε-
λέσματα εκτάκτων ελέγχων, κατόπιν καταγγε-
λιών πολιτών, σε 12 περιπτώσεις η ακρόαση 
αφορούσε σε αποτελέσματα εκτάκτων ελέγ-
χων σε συνέχεια περιστατικών ασφαλείας, 
για τα οποία οι ίδιοι οι πάροχοι ενημέρωσαν 
την Αρχή και σε μία περίπτωση η ακρόαση 
αφορούσε σε εταιρεία που δεν είχε υποβάλει 
στην Αρχή ενημέρωση για τις δραστηριότη-
τες που ασκεί εν τοις πράγμασι (διάγραμμα 
15). 

Επίσης, μέσα στο 2018 η ΑΔΑΕ έλαβε 21 απο-
φάσεις που αφορούν κλήσεις σε ακρόαση πα-
ρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνι-
ών και ταχυδρομικών υπηρεσιών, οι οποίες θα 
πραγματοποιηθούν εντός του 2019. 

Επισημαίνεται ότι εντός του 2018 επιβλήθη-
καν επίσης οι ακόλουθες κυρώσεις, η διαδι-
κασία επιβολής των οποίων πρόκειται να ολο-
κληρωθεί εντός του 2019:
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  Με την υπ’ αριθμ. 10/2018 απόφαση της 
Ολομέλειας της ΑΔΑΕ επιβλήθηκε σε εται-
ρεία παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών 
η διοικητική κύρωση του χρηματικού 
προστίμου ύψους τριάντα χιλιάδων ευρώ 
(30.000 ευρώ) για παράβαση της κείμενης 
νομοθεσίας σε σχέση με το απόρρητο. 

  Με την υπ’ αριθμ. 11/2018 απόφαση της 
Ολομέλειας της ΑΔΑΕ επιβλήθηκε σε εται-
ρεία παροχής ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
η διοικητική κύρωση του χρηματικού προ-
στίμου ύψους είκοσι χιλιάδων ευρώ 20.000 
ευρώ για παράβαση της κείμενης νομοθε-
σίας περί απορρήτου των επικοινωνιών, σε 
συνέχεια περιστατικού ασφαλείας.

  Με την υπ’ αριθμ. 61/2018 απόφαση της 
Ολομέλειας της ΑΔΑΕ επιβλήθηκε σε εται-
ρεία παροχής ηλεκτρονικών επικοινωνι-
ών η διοικητική κύρωση του χρηματικού 
προστίμου ύψους εκατό χιλιάδων ευρώ 
(100.000 ευρώ) για παράβαση της κείμε-
νης νομοθεσίας σε σχέση με το απόρρητο.

  Με την υπ’ αριθμ. 62/2018 απόφαση της 
Ολομέλειας της ΑΔΑΕ επιβλήθηκε σε εται-
ρεία παροχής ηλεκτρονικών επικοινωνι-
ών η διοικητική κύρωση του χρηματικού 
προστίμου ύψους ογδόντα χιλιάδων ευρώ 
(80.000 ευρώ) για παράβαση της κείμενης 
νομοθεσίας σε σχέση με το απόρρητο.

21%

25%

50%

4%

Διάγραμμα 15: Κατηγοριοποίηση των ακροάσεων παρόχων που 
πραγματοποιήθηκαν στην ΑΔΑΕ, 2018

 Ακροάσεις που αφορούσαν σε περιστατικά ασφάλειας (50%)  Ακροάσεις που αφορούσαν σε τακτικούς ελέγχους (21%)

 Ακροάσεις που αφορούσαν στην εξέταση καταγγελιών (25%)  Ακροάσεις που αφορούσαν σε έλλειψη ενημέρωσης (4%)
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  Με την υπ’ αριθμ. 63/2018 απόφαση της 
Ολομέλειας της ΑΔΑΕ επιβλήθηκε σε 
εταιρεία παροχής ηλεκτρονικών επικοι-
νωνιών η διοικητική κύρωση του χρημα-
τικού προστίμου ύψους σαράντα χιλιά-
δων ευρώ (40.000 ευρώ) για παράβαση 
της κείμενης νομοθεσίας σε σχέση με το 
απόρρητο.

   Με την υπ’ αριθμ. 64/2018 απόφαση της 
Ολομέλειας της ΑΔΑΕ επιβλήθηκε σε εται-
ρεία παροχής ηλεκτρονικών επικοινωνι-
ών η διοικητική κύρωση του χρηματικού 
προστίμου ύψους εκατό χιλιάδων ευρώ 
(100.000 ευρώ) για παράβαση της κείμε-
νης νομοθεσίας σε σχέση με το απόρρητο.

   Με την υπ’ αριθμ. 65/2018 απόφαση της 
Ολομέλειας της ΑΔΑΕ επιβλήθηκε σε εται-
ρεία παροχής ηλεκτρονικών επικοινωνι-
ών, η διοικητική κύρωση του χρηματικού 
προστίμου ύψους είκοσι χιλιάδων ευρώ 
(20.000 ευρώ) για παράβαση της κείμενης 
νομοθεσίας περί απορρήτου των επικοι-
νωνιών, σε συνέχεια τακτικού ελέγχου ως 
προς την εφαρμογή της Πολιτικής Ασφά-
λειας για τη διασφάλιση του απορρήτου 
των επικοινωνιών της εταιρείας.

  Με την υπ’ αριθμ. 91/2018 απόφαση της 
Ολομέλειας της ΑΔΑΕ επιβλήθηκε σε εται-
ρεία παροχής ηλεκτρονικών επικοινωνι-
ών η διοικητική κύρωση του χρηματικού 
προστίμου ύψους σαράντα χιλιάδων ευρώ 
(40.000 ευρώ) για παράβαση της κείμενης 
νομοθεσίας σε σχέση με το απόρρητο.

  Με την υπ’ αριθμ. 92/2018 απόφαση της 
Ολομέλειας της ΑΔΑΕ επιβλήθηκε σε 
εταιρεία παροχής ηλεκτρονικών επικοι-

νωνιών η διοικητική κύρωση του χρημα-
τικού προστίμου ύψους σαράντα χιλιά-
δων ευρώ (40.000 ευρώ) για παράβαση 
της κείμενης νομοθεσίας σε σχέση με το 
απόρρητο.

  Με την υπ’ αριθμ. 102/2018 απόφαση της 
Ολομέλειας της ΑΔΑΕ επιβλήθηκε σε εται-
ρεία παροχής ηλεκτρονικών επικοινωνι-
ών η διοικητική κύρωση του χρηματικού 
προστίμου ύψους εκατόν πενήντα χιλιά-
δων ευρώ (150.000 ευρώ) για παράβαση 
της κείμενης νομοθεσίας σε σχέση με το 
απόρρητο.

  Με την υπ’ αριθμ. 122/2018 απόφαση 
της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ επιβλήθηκε σε 
εταιρεία παροχής ηλεκτρονικών επικοι-
νωνιών η διοικητική κύρωση του χρημα-
τικού προστίμου ύψους σαράντα χιλιά-
δων ευρώ (40.000 ευρώ) για παράβαση 
της κείμενης νομοθεσίας σε σχέση με το 
απόρρητο.

  Με την υπ’ αριθμ. 176/2018 απόφαση της 
Ολομέλειας της ΑΔΑΕ επιβλήθηκε σε εται-
ρεία παροχής ηλεκτρονικών επικοινωνι-
ών η διοικητική κύρωση του χρηματικού 
προστίμου ύψους εκατό πενήντα χιλιά-
δων ευρώ (150.000 ευρώ) για παράβαση 
της κείμενης νομοθεσίας σε σχέση με το 
απόρρητο. 

  Με την υπ’ αριθμ. 180/2018 απόφαση της 
Ολομέλειας της ΑΔΑΕ επιβλήθηκε σε εται-
ρεία παροχής ηλεκτρονικών επικοινωνι-
ών η διοικητική κύρωση του χρηματικού 
προστίμου ύψους ογδόντα χιλιάδων ευρώ 
(80.000 ευρώ) για παράβαση της κείμενης 
νομοθεσίας σε σχέση με το απόρρητο.
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  Με την υπ’ αριθμ. 181/2018 απόφαση 
της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ επιβλήθηκε σε 
εταιρεία παροχής ηλεκτρονικών επικοι-
νωνιών η διοικητική κύρωση του χρημα-
τικού προστίμου ύψους σαράντα χιλιά-
δων ευρώ (40.000 ευρώ) για παράβαση 
της κείμενης νομοθεσίας σε σχέση με το 
απόρρητο.

  Με την υπ’ αριθμ. 182/2018 απόφαση 
της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ επιβλήθηκε σε 
εταιρεία παροχής ηλεκτρονικών επικοι-
νωνιών η διοικητική κύρωση του χρημα-
τικού προστίμου ύψους σαράντα χιλιά-
δων ευρώ (40.000 ευρώ) για παράβαση 
της κείμενης νομοθεσίας σε σχέση με το 
απόρρητο.

  Με την υπ’ αριθμ. 192/2018 απόφαση 
της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ επιβλήθηκε σε 
εταιρεία παροχής ηλεκτρονικών επικοι-
νωνιών η διοικητική κύρωση του χρημα-
τικού προστίμου ύψους σαράντα χιλιά-
δων ευρώ (40.000 ευρώ) για παράβαση 
της κείμενης νομοθεσίας σε σχέση με το 
απόρρητο.

  Με την υπ’ αριθμ. 193/2018 απόφαση της 
Ολομέλειας της ΑΔΑΕ επιβλήθηκε σε εται-
ρεία παροχής ηλεκτρονικών επικοινωνι-
ών η διοικητική κύρωση του χρηματικού 
προστίμου ύψους ογδόντα χιλιάδων ευρώ 
(80.000 ευρώ) για παράβαση της κείμενης 
νομοθεσίας σε σχέση με το απόρρητο.

  Με την υπ’ αριθμ. 194/2018 απόφαση 
της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ επιβλήθηκε σε 
εταιρεία παροχής ηλεκτρονικών επικοι-
νωνιών η διοικητική κύρωση του χρημα-
τικού προστίμου ύψους σαράντα χιλιά-

δων ευρώ (40.000 ευρώ) για παράβαση 
της κείμενης νομοθεσίας σε σχέση με το 
απόρρητο.

  Με την υπ’ αριθμ. 195/2018 απόφαση 
της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ επιβλήθηκε σε 
εταιρεία παροχής ηλεκτρονικών επικοι-
νωνιών η διοικητική κύρωση του χρημα-
τικού προστίμου ύψους σαράντα χιλιά-
δων ευρώ (40.000 ευρώ) για παράβαση 
της κείμενης νομοθεσίας σε σχέση με το 
απόρρητο.

  Με την υπ’ αριθμ. 216/2018 απόφαση της 
Ολομέλειας της ΑΔΑΕ επιβλήθηκε σε εται-
ρεία παροχής ηλεκτρονικών επικοινωνι-
ών η διοικητική κύρωση του χρηματικού 
προστίμου ύψους εκατό χιλιάδων ευρώ 
(100.000 ευρώ) για παράβαση της κείμε-
νης νομοθεσίας περί απορρήτου των επι-
κοινωνιών στο πλαίσιο τακτικού ελέγχου 
αναφορικά με την εφαρμογή της εγκεκρι-
μένης από την ΑΔΑΕ πολιτικής ασφάλειας 
της εταιρείας.

  Με την υπ’ αριθμ 217/2018 απόφαση της 
Ολομέλειας της ΑΔΑΕ επιβλήθηκε σε εται-
ρεία παροχής ηλεκτρονικών επικοινωνι-
ών η διοικητική κύρωση του χρηματικού 
προστίμου ύψους ογδόντα χιλιάδων ευρώ 
(80.000 ευρώ) για παράβαση της κείμενης 
νομοθεσίας περί απορρήτου των επικοι-
νωνιών.

  Με την υπ’ αριθμ. 275/2018 απόφαση της 
Ολομέλειας της ΑΔΑΕ επιβλήθηκε σε εται-
ρεία παροχής ηλεκτρονικών επικοινωνι-
ών η διοικητική κύρωση του χρηματικού 
προστίμου ύψους εξήντα χιλιάδων ευρώ 
(60.000 ευρώ), για παράβαση της κείμε-
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νης νομοθεσίας περί απορρήτου των επι-
κοινωνιών στο πλαίσιο τακτικού ελέγχου 
αναφορικά με την εφαρμογή της εγκεκρι-
μένης από την ΑΔΑΕ πολιτικής ασφάλειας 
της εταιρείας.

  Με την υπ’ αριθμ. 335/2018 απόφαση της 
Ολομέλειας της ΑΔΑΕ επιβλήθηκε σε εται-
ρεία παροχής ηλεκτρονικών επικοινω-
νιών, η διοικητική κύρωση του χρηματι-
κού προστίμου ύψους σαράντα χιλιάδων 
(40.000 ευρώ) για παράβαση της κείμενης 
νομοθεσίας περί απορρήτου των επικοι-
νωνιών, σε συνέχεια περιστατικού ασφα-
λείας.

  Με την υπ’ αριθμ. 30/2018 απόφαση της 
Ολομέλειας της ΑΔΑΕ επιβλήθηκε σε εται-
ρεία παροχής ηλεκτρονικών επικοινωνι-
ών, η διοικητική κύρωση της σύστασης 
για παράβαση της κείμενης νομοθεσίας 
περί απορρήτου των επικοινωνιών, σε 
συνέχεια τακτικού ελέγχου ως προς την 
εφαρμογή της Πολιτικής Ασφάλειας για 
τη διασφάλιση του απορρήτου των επι-
κοινωνιών της εταιρείας.

  Με την υπ’ αριθμ. 66/2018 απόφαση της 
Ολομέλειας της ΑΔΑΕ επιβλήθηκε σε εται-
ρεία παροχής ηλεκτρονικών επικοινωνι-
ών, η διοικητική κύρωση της σύστασης 
για παράβαση της κείμενης νομοθεσίας 
περί απορρήτου των επικοινωνιών, σε συ-
νέχεια έκτακτου ελέγχου.

  Με την υπ’ αριθμ. 166/2018 απόφαση της 
Ολομέλειας της ΑΔΑΕ επιβλήθηκε σε εται-
ρεία παροχής ηλεκτρονικών επικοινωνι-
ών, η διοικητική κύρωση της σύστασης 
για παράβαση της κείμενης νομοθεσίας 

περί απορρήτου των επικοινωνιών, σε 
συνέχεια τακτικού ελέγχου ως προς την 
εφαρμογή της Πολιτικής Ασφάλειας για 
τη διασφάλιση του απορρήτου των επι-
κοινωνιών της εταιρείας.

  Με την υπ’ αριθμ. 191/2018 απόφαση της 
Ολομέλειας της ΑΔΑΕ επιβλήθηκε σε εται-
ρεία παροχής ηλεκτρονικών επικοινωνι-
ών, η διοικητική κύρωση της σύστασης 
για παράβαση της κείμενης νομοθεσίας 
περί απορρήτου των επικοινωνιών, σε 
συνέχεια τακτικού ελέγχου ως προς την 
εφαρμογή της Πολιτικής Ασφάλειας για 
τη διασφάλιση του απορρήτου των επι-
κοινωνιών της εταιρείας.

  Με την υπ’ αριθμ. 196/2018 απόφαση της 
Ολομέλειας της ΑΔΑΕ επιβλήθηκε σε εται-
ρεία παροχής ηλεκτρονικών επικοινωνι-
ών, η διοικητική κύρωση της σύστασης 
για παράβαση της κείμενης νομοθεσίας 
περί απορρήτου των επικοινωνιών, σε 
συνέχεια τακτικού ελέγχου ως προς την 
εφαρμογή της Πολιτικής Ασφάλειας για 
τη διασφάλιση του απορρήτου των επι-
κοινωνιών της εταιρείας.

  Με την υπ’ αριθμ. 264/2018 απόφαση της 
Ολομέλειας της ΑΔΑΕ επιβλήθηκε σε εται-
ρεία παροχής ηλεκτρονικών επικοινωνι-
ών η διοικητική κύρωση της σύστασης 
για τη μη έγκαιρη υποβολή στην ΑΔΑΕ 
Πολιτικής Ασφάλειας για τη Διασφάλιση 
του Απορρήτου των Επικοινωνιών.

Επισημαίνεται ότι εντός του 2018 επιβλήθη-
καν επίσης οι ακόλουθες κυρώσεις, η διαδι-
κασία επιβολής των οποίων πρόκειται να ολο-
κληρωθεί εντός του 2019:
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  Επιβολή σε εταιρεία παροχής ηλεκτρονι-
κών επικοινωνιών η διοικητική κύρωση 
του χρηματικού προστίμου ύψους τρια-
κοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000 ευρώ), 
για παράβαση της κείμενης νομοθεσίας 
περί απορρήτου των επικοινωνιών στο 
πλαίσιο τακτικού ελέγχου αναφορικά 
με την εφαρμογή της εγκεκριμένης από 
την ΑΔΑΕ πολιτικής ασφάλειας της εται-
ρείας.

  Επιβολή της διοικητικής κύρωσης του 
χρηματικού προστίμου ύψους σαράντα 
χιλιάδων ευρώ (40.000 ευρώ) σε εταιρεία 
παροχής ηλεκτρονικών επικοινωνιών για 
παράβαση της κείμενης νομοθεσίας σε 
σχέση με το απόρρητο των επικοινωνιών, 
σε συνέχεια περιστατικού ασφαλείας.

   Επιβολή της διοικητικής κύρωσης του 
χρηματικού προστίμου ύψους ογδόντα 
χιλιάδων (80.000 ευρώ) σε εταιρεία πα-
ροχής ηλεκτρονικών επικοινωνιών για 
παράβαση της κείμενης νομοθεσίας σε 
σχέση με το απόρρητο των επικοινωνιών, 
σε συνέχεια περιστατικού ασφαλείας.

  Επιβολή της διοικητικής κύρωσης του 
χρηματικού προστίμου ύψους εξήντα 
χιλιάδων (60.000 ευρώ) σε εταιρεία πα-
ροχής ηλεκτρονικών επικοινωνιών για 
παράβαση της κείμενης νομοθεσίας σε 
σχέση με το απόρρητο των επικοινωνιών, 
σε συνέχεια περιστατικού ασφαλείας.

  Επιβολή της διοικητικής κύρωσης του 
χρηματικού προστίμου ύψους εκατόν εί-
κοσι (120.000 ευρώ) σε εταιρεία παροχής 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών για παράβα-
ση της κείμενης νομοθεσίας σε σχέση με 

το απόρρητο των επικοινωνιών, σε συνέ-
χεια εκτάκτου ελέγχου για τη διερεύνηση 
καταγγελίας.

  Επιβολή της διοικητικής κύρωσης του 
χρηματικού προστίμου ύψους ογδόντα 
χιλιάδων (80.000 ευρώ) σε εταιρεία πα-
ροχής ηλεκτρονικών επικοινωνιών για 
παράβαση της κείμενης νομοθεσίας σε 
σχέση με το απόρρητο των επικοινωνιών, 
σε συνέχεια εκτάκτου ελέγχου για τη διε-
ρεύνηση καταγγελίας.

  Επιβολή της διοικητικής κύρωσης του 
χρηματικού προστίμου ύψους εκατό χι-
λιάδων (100.000 ευρώ) σε εταιρεία πα-
ροχής ηλεκτρονικών επικοινωνιών για 
παράβαση της κείμενης νομοθεσίας σε 
σχέση με το απόρρητο των επικοινωνιών, 
σε συνέχεια εκτάκτου ελέγχου για τη διε-
ρεύνηση καταγγελίας.

   Επιβολή της διοικητικής κύρωσης της 
σύστασης με προειδοποίηση επιβολής 
κυρώσεων σε περίπτωση υποτροπής σε 
εταιρεία παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσι-
ών για παράβαση της κείμενης νομοθεσί-
ας περί απορρήτου των επικοινωνιών.

  Επιβολή της διοικητικής κύρωσης του 
χρηματικού προστίμου ύψους σαράντα 
χιλιάδων ευρώ (40.000 ευρώ) σε εται-
ρεία παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών 
για παράβαση της κείμενης νομοθεσίας 
σχετικά με το απόρρητο των επικοινωνι-
ών.

  Επιβολή της διοικητικής κύρωσης του 
χρηματικού προστίμου ύψους εκατόν 
ογδόντα χιλιάδων ευρώ (180.000 ευρώ) 
σε εταιρεία παροχής ηλεκτρονικών υπη-
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ρεσιών για παράβαση της κείμενης νομο-
θεσίας σχετικά με το απόρρητο των επι-
κοινωνιών.

  Επιβολή της διοικητικής κύρωσης του 
χρηματικού προστίμου ύψους είκοσι χι-
λιάδων ευρώ (20.000 ευρώ) σε εταιρεία 
παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών για 
παράβαση της κείμενης νομοθεσίας σχε-
τικά με το απόρρητο των επικοινωνιών.

  Επιβολή της διοικητικής κύρωσης της 
σύστασης με προειδοποίηση επιβολής 
κυρώσεων σε περίπτωση υποτροπής σε 
εταιρεία παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσι-

ών για παράβαση της κείμενης νομοθεσί-
ας περί απορρήτου των επικοινωνιών.

  Επιβολή σε εταιρεία παροχής ηλεκτρονι-
κών επικοινωνιών η διοικητική κύρωση 
του χρηματικού προστίμου ύψους ογδό-
ντα χιλιάδων (80.000 ευρώ), για παράβα-
ση της κείμενης νομοθεσίας περί απορ-
ρήτου των επικοινωνιών.

Μέσα στο 2018, επιβλήθηκαν διοικητικές κυ-
ρώσεις σε 42 περιπτώσεις, συμπεριλαμβανο-
μένων και οκτώ περιπτώσεων επιβολής συ-
στάσεων, συνολικού ύψους περίπου 2,5 εκατ. 
ευρώ. 

 Επιβληθέντα Πρόστιμα (ποσά σε ευρώ)

Διάγραμμα 16: Διοικητικές κυρώσεις, 2016-2018
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7.  Νομολογία δικαστηρίων  
σε συνέχεια ενδίκων βοηθημάτων 
κατά Αποφάσεων της Αρχής 

Με τις υπ’ αριθμ. 3598, 4303 και 4304/2018 
Αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, 
επί προσφυγών εταιρείας παροχής υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατά αποφάσεων 
της Αρχής, με τις οποίες είχαν επιβληθεί διοι-
κητικές κυρώσεις για παράβαση της κείμενης 
νομοθεσίας περί απορρήτου των επικοινω-
νιών, το Δικαστήριο επικύρωσε τις σχετικές 
αποφάσεις της Αρχής, επισημαίνοντας, εξάλ-
λου, τα εξής:

«…η διάταξη του άρθρου 10 παρ. 5 εδ. β του 
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας αναφέρεται 
σε προθεσμίες που προβλέπονται ρητώς από 
ειδικές διατάξεις της κείμενης διοικητικής νο-
μοθεσίας για την έκδοση δυσμενών ατομικών 
διοικητικών πράξεων, καθιερώνοντας στις πε-
ριπτώσεις αυτές κατά χρόνο περιορισμό της 
ασκούμενης διοικητικής αρμοδιότητας εντός 
των ανωτέρω αποκλειστικών προθεσμιών. Ως 
εκ τούτου, η ανωτέρω διάταξη …δεν δύναται 
να συσχετισθεί και να τύχει εφαρμογής επί της 
διατάξεως του άρθρου 2 του ίδιου Κώδικα, η 
οποία, αποσκοπούσα μόνο στην επιτάχυνση 
των διοικητικών ενεργειών, δεν θεσπίζει γενι-
κή αποκλειστική προθεσμία τριών μηνών για 
την έκδοση δυσμενών διοικητικών πράξεων, η 
υπέρβαση της οποίας θα καθιστούσε την οικεία 
αρχή άνευ ετέρου αναρμόδια κατά χρόνο, αλλά 
υπόδειξη προς τη Διοίκηση για την εντός ευλό-
γου χρόνου ολοκλήρωση των αυτεπάγγελτων 
ενεργειών της. Τα ανωτέρω ισχύουν και για την 
άσκηση της αρμοδιότητας επιβολής διοικητι-
κών κυρώσεων από την ΑΔΑΕ…, δεδομένου ότι 

η διάταξη αυτή δεν τάσσει ειδικώς προθεσμία 
εντός της οποίας η ΑΔΑΕ οφείλει να εκδίδει τις 
σχετικές πράξεις.» (ομοίως και η 4305/2018 Δι-
οικ. Εφετείο Αθηνών). 

«…σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 εδ. τελευταίο 
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, το υιοθε-
τούμενο μέτρο πρέπει να λαμβάνεται μέσα σε 
εύλογο χρονικό διάστημα από την ακρόαση 
του ενδιαφερομένου. … Για τον προσδιορισμό 
δε των ακραίων ευλόγων ορίων που πρέπει να 
τηρούνται, λαμβάνονται υπόψη οι περιστάσεις 
της υπό διερεύνηση υπόθεσης και ιδίως η τυ-
χόν πολυπλοκότητα του πραγματικού αυτής 
και τα ανακύπτοντα ζητήματα ερμηνείας των 
εφαρμοστέων κανόνων δικαίου. ….Πάντως η 
μη τήρηση της αρχής αυτής ασκεί επιρροή επί 
του κύρους της διοικητικής διαδικασίας και της 
σχετικής αποφάσεως, μόνον όταν αποδεικνύ-
εται ότι η παρέλευση υπερβολικού χρόνου είχε 
επίπτωση στην ικανότητα των ενδιαφερόμενων 
να αμυνθούν αποτελεσματικά, άλλως συνεπάγε-
ται απλώς μείωση των προβλεπόμενων κυρώσε-
ων….» (ομοίως και η 4305/2018 Διοικ. Εφετείο 
Αθηνών).

Τέλος, το Δικαστήριο έκανε δεκτό το γεγονός 
ότι «…από τη γραμματική διατύπωση των δια-
τάξεων του άρθρου 2 του Ν. 3674/2008 προκύ-
πτει ότι εποπτευόμενες από την προσφεύγου-
σα εγκαταστάσεις (υποδομές) δεν είναι μόνο 
εκείνες που βρίσκονται εντός των κτιριακών 
εγκαταστάσεων …, αλλά και εκείνες που βρί-
σκονται σε δημόσιους χώρους… αφού οι εγκα-
ταστάσεις αυτές ανήκουν σε αυτήν και εξυπη-
ρετούν το σκοπό της για παροχή υπηρεσιών 
τηλεφωνίας….», καθώς και ότι «…η ΑΔΑΕ, στο 
πλαίσιο άσκησης των οριζόμενων στο άρθρο 
6 του Ν. 3115/2003 αρμοδιοτήτων της, δεν 
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εμποδίζεται να ελέγξει και να χαρακτηρίσει ως 
ανεπαρκή ή αναποτελεσματικά τα μέτρα που 
εφαρμόζει ο πάροχος για τη διασφάλιση του 
απορρήτου της επικοινωνίας, ιδίως ενόψει δι-
απιστωθέντων περιστατικών προσβολής του 
απορρήτου…». 

8.  Ετήσιες εκθέσεις για τις κακόβουλες 
ή ενοχλητικές κλήσεις  
και επεξεργασία κλήσεων  
εκτάκτου ανάγκης

Σε εκτέλεση διάταξης του Ν. 3471/2006, η 
Αρχή εξέδωσε την Πράξη 2322/2006 (ΦΕΚ 
1853/Β΄/21.12.2006), με την οποία καθορί-
στηκαν οι διαδικασίες, ο τρόπος, η διάρκεια 
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την 
εξουδετέρωση της δυνατότητας μη ανα-
γραφής της καλούσας γραμμής, από τους 
φορείς παροχής δημοσίου δικτύου ή διαθέ-
σιμης στο κοινό υπηρεσίας τηλεφωνίας για 
τον εντοπισμό κακόβουλων ή ενοχλητικών 
κλήσεων και τη διάθεση των δεδομένων που 
περιέχουν την αναγνώριση της ταυτότητας 
του καλούντος συνδρομητή ή χρήστη στον 
συνδρομητή ή χρήστη που ζητά τον εντοπι-
σμό. Στις διατάξεις της Πράξης, υπάγονται 
όλοι οι φορείς παροχής δημοσίου δικτύου ή 
διαθέσιμης στο κοινό υπηρεσίας ηλεκτρονι-
κών επικοινωνιών.

Σύμφωνα με την Πράξη της ΑΔΑΕ (άρθρο 
6 παρ. 4), εντός του πρώτου τριμήνου εκά-
στου ημερολογιακού έτους, κάθε υπόχρεος 
πάροχος υποβάλλει στην ΑΔΑΕ Ετήσια Έκ-
θεση για το προηγούμενο έτος, με στοιχεία 
που αφορούν τη διεκπεραίωση αιτήσεων 
για τον εντοπισμό Κακόβουλων ή Ενοχλητι-

κών Κλήσεων και τη διασφάλιση του απορ-
ρήτου της συγκεκριμένης διαδικασίας. 

Για το χρονικό διάστημα από 1.1.2018 έως 
31.12.2018, σύμφωνα με τις σχετικές εκθέσεις 
των παρόχων Cosmote ΑΕ, ΟΤΕ ΑΕ, Vodafon-
Panafon AEET, και Wind Ελλάς Τηλεπικοινωνίες 
ΑΕBE, προκύπτει ότι ο αριθμός των αιτήσεων 
για τον εντοπισμό κακόβουλων ή ενοχλητικών 
κλήσεων ανήλθε σε 363 αιτήσεις, ενώ το έτος 
2017 ο αριθμός των αιτήσεων ήταν 552.

Ειδικότερα, στην εταιρεία Cosmote–Κινη-
τές Τηλεπικοινωνίες ΑΕ υποβλήθηκαν 93 
αιτήσεις για τον εντοπισμό κακόβουλων ή 
ενοχλητικών κλήσεων, εκ των οποίων 14 
απορρίφθηκαν ως απαράδεκτες και τρεις 
απορρίφθηκαν ως μη αιτιολογημένες, ενώ 
η εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ διεκπεραίωσε πέντε αιτή-
ματα για τον εντοπισμό κακόβουλων ή ενο-
χλητικών κλήσεων. Επίσης, η εταιρεία Wind 
Ελλάς Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ διεκπεραίωσε 
110 αιτήσεις για τον εντοπισμό κακόβου-
λων ή ενοχλητικών κλήσεων εκ των οποίων 
41 απορρίφθηκαν ως απαράδεκτες. Τέλος, η 
εταιρεία Vodafone Panafon AEET, παρέλαβε 
160 αιτήσεις εκ των οποίων επτά απορρίφθη-
καν ως απαράδεκτες.

Ως προς την επεξεργασία κλήσεων εκτάκτου 
ανάγκης, με την Πράξη της ΑΔΑΕ με αριθμ. 
απόφ. 216/2008 (ΦΕΚ 1898/Β΄/17.09.2008), 
ρυθμίζονται οι διαδικασίες, ο τρόπος και οι 
τεχνικές λεπτομέρειες για την επεξεργασία 
των δεδομένων θέσης και την εξουδετέρω-
ση της δυνατότητας μη αναγραφής της κα-
λούσας γραμμής από τους φορείς παροχής 
δημόσιου δικτύου ή διαθέσιμης στο κοινό 
υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών, με 
σκοπό την παροχή πληροφοριών στους αρ-
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μόδιους φορείς για τον εντοπισμό της θέσης 
του καλούντος προς αριθμούς έκτακτης ανά-
γκης, συμπεριλαμβανομένου του ενιαίου ευ-
ρωπαϊκού αριθμού 112. 

Σε εκτέλεση των υποχρεώσεων των παρόχων 
που απορρέουν από το άρθρο 6 της παραπά-
νω Πράξης της ΑΔΑΕ, η Αρχή παρέλαβε ετήσι-
ες εκθέσεις από τους εξής παρόχους: ΟΤΕ ΑΕ, 
Vodafone-Panafon AE και Wind Ελλάς Τηλεπι-
κοινωνίες ΑΕΒΕ. Από τις εκθέσεις αυτές προ-
κύπτει ότι, για το έτος 2018, και σύμφωνα με 
τα συστήματα της εταιρείας WIND Ελλάς Τη-
λεπικοινωνίες ΑΕBE, πραγματοποιήθηκαν 87 
επιτυχείς αναζητήσεις στη βάση δεδομένων 
«Αντιστοίχιση Κωδικών Εντοπισμού Θέσης 
και Πληροφοριών» από την Γενική Γραμματεία 
Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) για το δίκτυο κι-
νητής τηλεφωνίας, ενώ η εταιρία έλαβε και ικα-
νοποίησε 10 σχετικά γραπτά αιτήματα. Σύμ-
φωνα με την εταιρία ΟΤΕ ΑΕ, μέσα στο 2018 
δεν υποβλήθηκε κανένα αίτημα στον όμιλο 
εταιρειών ΟΤΕ από το Κέντρο εξυπηρέτησης 
της Υπηρεσίας Κλήσεων Έκτακτης Ανάγκης. 
Τέλος, σχετικά με τη διεκπεραίωση αιτήσεων 
για επεξεργασία δεδομένων θέσης καλού-
ντων το 112 η εταιρία Vodafone-Panafon AE 
αναφέρει ότι, ως προς το δίκτυο της σταθε-
ρής τηλεφωνίας δεν παρέλαβε κανένα αίτημα 
εντοπισμού, ενώ ως πάροχος δικτύου κινητής 
τηλεφωνίας παρέλαβε και διεκπεραίωσε συ-
νολικά 81 αιτήματα.

9. Έργο ΤΠΕ της ΑΔΑΕ 

Η ΑΔΑΕ συμμετείχε στην πρόσκληση της Γε-
νικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής του 
Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι-
νωνιών και Ενημέρωσης για την υποβολή 

προτάσεων που αφορούν έργα και δράσεις 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινω-
νιών (ΤΠΕ), τα οποία εντάσσονται στον 5ο 
Τομέα Παρέμβασης της Εθνικής Ψηφιακής 
Στρατηγικής (Ριζική Αναθεώρηση του τρό-
που παροχής Ψηφιακών Υπηρεσιών του Δη-
μοσίου) με βάση την Εθνική Ψηφιακή Πολιτι-
κή (2016-2021).

Η ΑΔΑΕ τον Ιούλιο του 2018 υπέβαλε στη Γενι-
κή Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής το Τεχνικό 
Δελτίο Έργου με σκοπό την «Ανάπτυξη συστή-
ματος για την ασφαλή παροχή ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών της ΑΔΑΕ προς πολίτες και επιχει-
ρήσεις».

Μέσα στο 2018, ολοκληρώθηκε η διαδικα-
σία αξιολόγησης του παραπάνω έργου όπως 
και η διαδικασία διαπίστωσης της διοικητι-
κής, επιχειρησιακής και χρηματοοικονομικής 
ικανότητάς της ΑΔΑΕ (διαχειριστική επάρ-
κεια κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 50 του Ν. 
4314/2014, όπως ισχύει) και αποφασίστηκε 
η ένταξη της Πράξης για την «Ανάπτυξη Συ-
στήματος για την ασφαλή παροχή ηλεκτρο-
νικών υπηρεσιών της ΑΔΑΕ προς πολίτες και 
επιχειρήσεις» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία 2014-2020». Επίσης, εγκρίθηκε 
το Τεχνικό Δελτίο της προτεινόμενης Πρά-
ξης της ΑΔΑΕ με προϋπολογισμό 549.320,00 
ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

10.  Συμβολή της ΑΔΑΕ στις συζητήσεις 
του Συμβουλίου της ΕΕ  
για τον Κανονισμό eprivacy

Για δεύτερη συνεχή χρονιά η ΑΔΑΕ παρακο-
λουθεί και συμβάλλει στις εργασίες της Ομά-
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δας TELE του Συμβουλίου της ΕΕ όπου, υπό 
την Βουλγαρική και Αυστριακή προεδρία, 
συνεχίστηκε η συζήτηση της Πρότασης Κα-
νονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου για τον σεβασμό της ιδιωτι-
κής ζωής και την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στις ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες και την κατάργηση της Οδηγίας 
2002/58/ΕΚ, (Κανονισμός eprivacy). 

Η Αρχή συνεργάζεται με τα συναρμόδια 
Υπουργεία Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Αν-
θρωπίνων Δικαιωμάτων και Ψηφιακής Πολιτι-
κής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, καθώς 
και με άλλους φορείς της χώρας και συμβάλλει 
στη διαμόρφωση των εθνικών θέσεων.

11.  Ημερίδα της ΑΔΑΕ 
στη Βουλή των Ελλήνων

Η ΑΔΑΕ διοργάνωσε επιστημονική ημερίδα με 
θέμα «Απόρρητο των επικοινωνιών: Σύγχρο-
νες προκλήσεις» η οποία πραγματοποιήθηκε 
με τη στήριξη της Βουλής των Ελλήνων στην 
Αίθουσα Γερουσίας της Βουλής στις 8 Μαΐ-
ου. Στην Ημερίδα εξέθεσαν τις επιστημονικές 
τους απόψεις διακεκριμένοι εισηγητές από την 
ακαδημαϊκή κοινότητα, ανώτατοι δικαστές, 
εξειδικευμένοι επιστήμονες και στελέχη οργα-
νισμών με στόχο να αναδείξουν νομικά και τε-
χνικά ζητήματα που θέτουν τα νέα τεχνολογικά 
δεδομένα για το συνταγματικά κατοχυρωμένο 
δικαίωμα στο απόρρητο των επικοινωνιών. 

Στιγμιότυπο από την Ημερίδα της ΑΔΑΕ στη Βουλή των Ελλήνων, Αίθουσα Γερουσίας
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Τον εναρκτήριο χαιρετισμό στους συνέδρους 
απηύθυνε ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλή-
νων, Νικόλαος Βούτσης (https://www.youtube.
com/watch?v=YoAkKGb0l60). Ο  Πρόεδρος της 
Βουλής υπογράμμισε την «όλο και πιο επιτακτι-
κή ανάγκη προστασίας και θωράκισης θεμελιω-
δών δικαιωμάτων από σύγχρονες τεχνολογικές 
απειλές, μέσα στο νέο ‘‘ψηφιακό κόσμο’’ όπου 
γεννιούνται τα παιδιά μας», θυμίζοντας ότι «από 
την κλασική κατασκοπεία και τον έλεγχο των 
επιστολών που διάφορα καθεστώτα προσπά-
θησαν να επιβάλουν τον προηγούμενο αιώνα 
για να ελέγχουν την επικοινωνία μεταξύ των 
πολιτών, περάσαμε στις τηλεφωνικές υποκλο-
πές, στην παρακολούθηση κινητών τηλεφώνων, 
ηλεκτρονικών ταχυδρομείων, ακόμη και μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης». Επίσης, ο Πρόεδρος της 
Βουλής έκανε αναφορά στις «υποθέσεις Έντου-
αρντ Σνόουντεν, Wikileaks, Μαρκ Ζούκενμπεργκ 
και Facebook, αλλά και στην υπόθεση Vodafone 
με τις υποκλοπές στην Ελλάδα –υπόθεση με την 
οποία ασχολήθηκε η ΑΔΑΕ– που μαρτυρούν τις 
διαστάσεις του ζητήματος και μας καλούν σε 
εγρήγορση ενόψει του μέλλοντος».

Την Ημερίδα της ΑΔΑΕ χαιρέτησαν επίσης ο 
Πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, Κωνσταντίνος Με-
νουδάκος, ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής 
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Κωνστα-
ντίνος Μασσέλος, ο Διευθυντής του Κέντρου 
Μελετών Ασφαλείας, Ιωάννης Ταφύλλης και ο 
Διευθυντής της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλή-
ματος, Γεώργιος Παπαπροδρόμου. Επίσης μή-
νυμα απέστειλαν στους συνέδρους ο Υπουργός 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δι-
καιωμάτων, Σταύρος Κοντονής και ο Υπουργός 
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενη-
μέρωσης, Νίκος Παππάς.

Άλλοι διακεκριμένοι ομιλητές στην Ημερίδα 
ήταν:

•  Δρ. Λέανδρος Μαγλαράς, Αναπληρωτής 
Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κυβερνοα-
σφάλειας στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτι-
κής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, με 
θέμα «Η Κυβερνοασφάλεια στην Ελλάδα» 

•  Δρ. Λούης Μαρίνος, Ειδικός για θέματα ανά-
λυσης κυβερνοαπειλών και κινδύνων του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια 
Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), με θέμα 
«Το τοπίο των κυβερνοαπειλών: αναγκαιότη-
τα ή πολυτέλεια;» 

•  Χρήστος Καψάλης, Καθηγητής ΕΜΠ, με θέμα 
«Η επίδραση των blockchains στο απόρρη-
το των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών» 

•  Χρήστος Καλλονιάτης, Αν. Καθηγητής Πανε-
πιστημίου Αιγαίου, Μέλος της Ολομέλειας 
της ΑΔΑΕ, με θέμα «Ο ρόλος των αρχών για 
τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοι-
νωνιών στον κόσμο της νεφοϋπολογιστικής»

•  Παναγιώτης Τρακάδας, Αν. Καθηγητής ΤΕΙ 
Στερεάς Ελλάδας, με θέμα «Κανονιστικό 
πλαίσιο για την αντιμετώπιση ευπαθειών δι-
κτύων κινητής τηλεφωνίας» 

•  Ιωάννης Ψαλλίδας, Διευθυντής, Διεύθυν-
ση Διασφάλισης Υποδομών, Απορρήτου 
Υπηρεσιών και Εφαρμογών Διαδικτύου της 
ΑΔΑΕ, με θέμα «Απόρρητο, Ακεραιότητα και 
Διαθεσιμότητα στις Ηλεκτρονικές Επικοινω-
νίες» 

•  Πέτρος Σταμούλης, Επιθεωρητής ασφάλειας, 
Διεύθυνση Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας 
και Έκνομες Ενέργειες στην Υπηρεσία Πολι-
τικής Αεροπορίας, με θέμα «Ασφάλεια αερο-
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πορικού ταχυδρομείου και μέτρα ανάσχεσης 
της απειλής»

•  Αριστείδης Μισαηλίδης, Διευθυντής, Διεύ-
θυνση Διασφάλισης Απορρήτου Ταχυδρομι-
κών Υπηρεσιών της ΑΔΑΕ, με θέμα «Ασφά-
λεια ταχυδρομικών αντικειμένων»

•  Νικόλαος Κ. Μαρκόπουλος, Πάρεδρος Συμ-
βουλίου της Επικρατείας, με θέμα «Η συνταγ-
ματική προστασία των εξωτερικών στοιχεί-
ων της επικοινωνίας» 

•  Γιώργος Γιαννόπουλος, Επίκουρος Καθη-
γητής, Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Αθηνών, με θέμα «H άρση του απορρήτου 
στο Internet και η αποκάλυψη της διεύθυν-
σης IP (IP address)» 

•  Bασίλειος Κονδύλης, Επίκουρος Καθηγητής 
Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, 
με θέμα «H πρόταση Οδηγίας του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 
θέσπιση του ‘Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρο-
νικών Επικοινωνιών’ και η προστασία του 
απορρήτου» 

•  Γεώργιος Ν. Τριανταφύλλου, Επίκουρος Κα-
θηγητής Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Αθηνών, με θέμα «Η ποινική προστασία του 
απορρήτου των επικοινωνιών» 

•  Ηλίας Θεοδωράτος, Νομικός Σύμβουλος της 
ΑΔΑΕ, Δικηγόρος, Δρ. Νομικής του Πανεπι-
στημίου της Σορβόννης, με θέμα «Non bis in 
idem»

Την ημερίδα παρακολούθησαν διακεκριμένα 
στελέχη παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών 
από την ακαδημαϊκή κοινότητα, δημόσιοι και 
ιδιωτικοί υπάλληλοι και φοιτητές.
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9:00 π.μ..

  Ενότητες:
•  Τεχνολογικές 

 εξελίξεις και απόρρητο 
των επικοινωνιών

•  Νομικά και κανονιστικά 
ζητήματα της προστασίας 
του απορρήτου 
των επικοινωνιών

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
(θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας)

Παρακαλώ ενημερώστε μας για τη συμμετοχή σας.

imerida@adae.gr 
tel. +30 210 6387664, +30 210 6387601

      Απόρρητο
επικοινωνιών:
σύγχρονες
προκλήσεις

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Αίθουσα
Γερουσίας

της Βουλής
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Η Ημερίδα μεταδόθηκε από τον τηλεοπτι-
κό σταθμό της Βουλής των Ελλήνων, ενώ τα 
πρακτικά βρίσκονται αναρτημένα στον δι-
αδικτυακό τόπο της ΑΔΑΕ, στον σύνδεσμο: 
http://www.adae.gr/fileadmin/documents/
Praktika_Hmerida_Vouli_ADAE.pdf

12. Ενημερωτικές δράσεις της ΑΔΑΕ
12.1  Ενημερωτική καμπάνια της ΑΔΑΕ για 

την προστασία της ιδιωτικότητας  
των ψηφιακών χρηστών

Στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης και πληρο-
φόρησης των ψηφιακών χρηστών, η ΑΔΑΕ δη-
μιούργησε δύο ραδιοφωνικά κοινωνικά μηνύ-
ματα με θέμα την ασφάλεια στο διαδίκτυο και 
τη δημιουργία ασφαλών κωδικών πρόσβασης. 
Τις δημιουργικές προτάσεις και την παραγωγή 
των μηνυμάτων ανέλαβε η διαφημιστική εται-
ρία Pollen Advertising, η οποία πρόσφερε τις 
υπηρεσίες της αφιλοκερδώς.

Μετά την έγκριση από το Εθνικό Συμβούλιο 
Ραδιοτηλεόρασης για την δωρεάν μετάδοση 
των κοινωνικών μηνυμάτων της ΑΔΑΕ από 
τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της χώρας 
τα μηνύματα μεταδόθηκαν συνολικά 7. 340 
φορές μέσα στον μήνα Νοέμβριο, σύμφωνα 
με την αναφορά της εταιρίας TEMPO OMD, η 
οποία επίσης παρείχε τις υπηρεσίες παρακο-
λούθησης αφιλοκερδώς.

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Μ
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Στο πλαίσιο της ενημερωτικής καμπάνιας της 
ΑΔΑΕ, ο Πρόεδρος της Αρχής, Χρήστος Ζαμπί-
ρας και ο Αντιπρόεδρος, Μιχάλης Σακκάς έδω-
σαν συνεντεύξεις στους ραδιοφωνικούς σταθ-
μούς Real FM 97.8, ΣΚΑΪ 100.3, Α’ Πρόγραμμα 
της ΕΡΑ και Alpha Radio 989, ενώ ο Δρ. Πανα-
γιώτης Ριζομυλιώτης, μέλος της Ολομέλειας 
της ΑΔΑΕ, συμμετείχε σε ραδιοφωνική εκπο-
μπή του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδι-
κτύου που μεταδόθηκε στην ΕΡΤ. 

Η ΑΔΑΕ σχεδιάζει νέες ενέργειες ενημέρωσης 
των ψηφιακών χρηστών σχετικά με τους κιν-
δύνους για το απόρρητο των επικοινωνιών 
τους και τα μέτρα αυτοπροστασίας τα οποία 
θα πρέπει να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν.

12.2  Ενημερωτική εκδήλωση της ΑΔΑΕ  
στο Δημαρχείο Αμαρουσίου

Μια ενημερωτική ημερίδα με θέμα: «Απόρρη-
το Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ασφάλεια 
στο Διαδίκτυο» πραγματοποίησε η ΑΔΑΕ στο 
Δημαρχείου Αμαρουσίου στις 29 Οκτωβρίου. 
Μαθητές Λυκείων από 15 σχολεία, σπουδα-
στές και φορείς παρακολούθησαν τις ομιλίες 
για την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Η εκδήλω-
ση διοργανώθηκε με αφορμή τον Ευρωπαϊκό 
Μήνα για την Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο 
που διοργανώνεται κάθε Οκτώβριο από τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια Δι-
κτύων και Πληροφοριών (ENISA). 

Μεταξύ των ομιλητών ήταν ο Δήμαρχος Αμα-
ρουσίου Γιώργος Πατούλης, ο Αντιπρόεδρος 
της ΑΔΑΕ Μιχάλης Σακκάς, ο Επικεφαλής της 

Ενημερωτική εκδήλωση της ΑΔΑΕ

Μονάδας Ασφαλών Υπηρεσιών του Ευρωπα-
ϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων 
και Πληροφοριών (ENISA), Δημοσθένης Οικο-
νόμου, εκπρόσωπος του Ελληνικού Κέντρου 
Ασφαλούς Διαδικτύου (SaferInternet4kids), 
Γιώργος Κορμάς, καθώς και οι Στέλλα Τσιτσού-
λα και Κωνσταντίνος Βαβούσης, εκπρόσωποι 
της Ελληνικής Εθνικής Ομάδας Κυβερνοασφά-
λειας (Hellenic Cyber Security Team, European 
Cybersecurity Challenge - ESCS 2018), η οποία 
διακρίθηκε στον πρόσφατο Πανευρωπαϊκό 
Διαγωνισμό Κυβερνοασφάλειας (European 
Cybersecurity Challenge).
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12.3  Ερωτηματολόγιο ταχυδρομικών 
υπηρεσιών

Ένα ερωτηματολόγιο ενημέρωσης για το 
συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα στο 
απόρρητο της επικοινωνίας δημιουργήθηκε 
από την ΑΔΑΕ με στόχο να ενημερώσει τους 
πολίτες σχετικά με τα δικαιώματά τους όταν 
επικοινωνούν μέσω ταχυδρομικών υπηρεσι-
ών. 

Η ταχυδρομική αγορά εξελίσσεται με ταχείς 
ρυθμούς και η ραγδαία αύξηση του ηλεκτρο-
νικού εμπορίου έχει συμβάλει σε αυτό εισάγο-

ντας νέους τρόπους διαχείρισης και επίδοσης 
των διακινούμενων αντικειμένων. Για παρά-
δειγμα, οι εταιρείες μπορούν να χρησιμο-
ποιούν εναλλακτικούς τρόπους παράδοσης, 
όπως είναι οι θυρίδες σε εμπορικούς χώρους.

 Στο ερωτηματολόγιο και το πληροφοριακό 
γράφημα που έχει αναρτήσει η ΑΔΑΕ στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.adae.
gr/i-adae/tomeis-drasis/tachydromeia/post/
quiz/ περιέχονται χρήσιμες πληροφορίες για 
την προστασία του απορρήτου στις ταχυδρο-
μικές υπηρεσίες.
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Πληροφοριακό γράφημα: 

Ταχυδρομικές Υπηρεσίες Μέτρα για την Προστασία του Απορρήτου της Επικοινωνίας.
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13.  Συμμετοχή της ΑΔΑΕ σε ευρωπαϊκές 
ομάδες εργασίας και συνέδρια

Η ΑΔΑΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, 
συνεργάζεται με άλλες Αρχές της χώρας, με 
αντίστοιχες Αρχές άλλων κρατών, καθώς και με 
ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς. Η Αρχή 
συνέχισε τη συστηματική επαφή και την ανταλ-
λαγή απόψεων με ευρωπαϊκούς και άλλους φο-
ρείς σε θέματα που αφορούν την ασφάλεια και 
το απόρρητο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
με στόχο την ενεργό συμμετοχή της στη δια-
μόρφωση των ευρωπαϊκών εξελίξεων.

13.1  Συμμετοχή της ΑΔΑΕ σε συναντήσεις 
εργασίας του ENISA για την εφαρμογή 
της Οδηγίας 2009/140/ΕΚ (άρθρο 13α)

Η ΑΔΑΕ συμμετέχει ως μέλος στην Ομάδα Εργα-
σίας του Άρθρου 13α, την οποία συντονίζει ο Ευ-
ρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύ-
ων και Πληροφοριών (ENISA) για την εφαρμογή 
του άρθρου 13α της Οδηγίας 2009/140/ΕΚ από 
τα κράτη-μέλη, αναφορικά με την ασφάλεια και 
την ακεραιότητα δικτύων και υπηρεσιών. 

Στελέχη της ΑΔΑΕ συμμετείχαν στις συναντή-
σεις της Ομάδας μέσα στο 2018 και συγκε-
κριμένα στην 24η συνάντηση στη Βιέννη στις 
28 Φεβρουαρίου - 1 Μαρτίου, που διοργά-
νωσε ο ENISA σε συνεργασία με την Αυστρι-
ακή Αρχή, Austrian Regulatory Authority for 
Broadcasting and Telecommunications (RTR), 
στην 25η συνάντηση στη Βουδαπέστη στις 20 
-21 Ιουνίου, η οποία διοργανώθηκε από τον 
ENISA σε συνεργασία με την Αρχή της Ουγγα-
ρίας, National Media and Infocommunications 
Authority (NMHH) και τέλος στην 26η συνά-
ντηση που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα 
στις 14-15 Νοεμβρίου.

13.2  Συμμετοχή της ΑΔΑΕ στο «Αnnual 
Privacy Forum 2018»

Η ΑΔΑΕ συμμετείχε στις εργασίες του ετήσι-
ου Forum για την Ιδιωτικότητα 2018 (Annual 
Privacy Forum 2018), τo οποίo διοργάνω-
σαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και o ENISA στη 
Βαρκελώνη της Ισπανίας στις 13-14 Ιουνίου. 
Η θεματολογία επικεντρώθηκε στον Κανονι-
σμό (ΕΕ)2016/679 Γενικός Κανονισμός για τα 
Προσωπικά Δεδομένα, ο οποίος τέθηκε σε 
εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018. Ιδιαίτερη έμ-
φαση δόθηκε σε θέματα όπως η προστασία 
των δεδομένων ήδη από το σχεδιασμό (data 
protection by design), ο ρόλος της αποτίμη-
σης κινδύνου για τη συμμόρφωση προς τον 
ΓΚΠΔ, η χρήση εργαλείων συμμόρφωσης, ο 
ρόλος του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομέ-
νων, η σημασία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 για 
την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης των 
υποκειμένων στα δεδομένα, αλλά και η ευθύ-
νη των παρόχων υπηρεσιών νέφους (cloud 
services) ως προς την ασφάλεια και τη δια-
σφάλιση της ιδιωτικότητας.

13.3  Συμμετοχή της ΑΔΑΕ στο International 
Intelligence Oversight Forum

O Αντιπρόεδρος της ΑΔΑΕ, Μιχάλης Σακκάς και 
το μέλος της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ, Αν. Καθηγη-
τής Χρήστος Καλλονιάτης εκπροσώπησαν την 
Αρχή στο International Intelligence Oversight 
Forum (IIOF2018) που διοργάνωσε ο Ειδικός 
Εισηγητής του ΟΗΕ για το Δικαίωμα στην Ιδιω-
τική Ζωή, Καθ. J. A. Cannataci, στις 29-30 Νοεμ-
βρίου στη Βαλέτα της Μάλτας. Κατά την τοπο-
θέτησή του, ο Καθ. Χ. Καλλονιάτης αναφέρθηκε 
στην ανάγκη ίδρυσης μιας διεθνούς οντότητας 
για ζητήματα διασφάλισης του απορρήτου των 
επικοινωνιών προκειμένου να προάγει, μεταξύ 
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άλλων, την προάσπιση του δικαιώματος της 
ιδιωτικότητας, τη συνεργασία των εθνικών αρ-
χών, καθώς και την εναρμόνιση των σχετικών 
νομοθετημάτων των κρατών.

13.4  Συμμετοχή της ΑΔΑΕ στο European 
Conference of Intelligence Oversight 
Bodies

Μετά από πρόσκληση που απηύθυνε στην 
ΑΔΑΕ η Commision nationale de contrôle des 
techniques et de renseignement (CNCTR), 
το μέλος της Ολομέλειας της Αρχής Δρ. Αι-
κατερίνα Παπανικολάου εκπροσώπησε την 
ΑΔΑΕ στο Συνέδριο European Conference of 
Intelligence Oversight Bodies που πραγματο-
ποιήθηκε στο Παρίσι, στις 7 Δεκεμβρίου.

13.5  Συμμετοχή της ΑΔΑΕ στο Global 
Information Infrastructure and 
Networking Symposium (GIIS 2018)

Το μέλος της Ολομέλειας της Αρχής Αν. Καθη-
γητής Χρήστος Καλλονιάτης, εκπροσώπησε 
την ΑΔΑΕ και εκφώνησε ομιλία με θέμα « The 
role of ADAE in the 5G era», στο Διεθνές Συ-
νέδριο Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων «Global 
Information Infrastructure and Networking 
Symposium (GIIS 2018)» -IEEE 5G/IoT που 
πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 25 
Οκτωβρίου. 

14. Oμάδες εργασίας της ΑΔΑΕ
Σύμφωνα με το πρακτικό υπ’ αριθμ. 4 της 14ης 
Φεβρουαρίου της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ, απο-
φασίστηκε η σύσταση Ομάδα Εργασίας για 
την εφαρμογή στην Αρχή του Κανονισμού 
(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 
για την προστασία των φυσικών προσώπων 

έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προ-
σωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την 
κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός 
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων). 
Επίσης, σύμφωνα με το παραπάνω πρακτικό 
ορίστηκαν οι δύο Υπεύθυνες Προστασίας Δε-
δομένων στην ΑΔΑΕ.

Με την απόφαση υπ’ αριθ. 57/2018 της Ολομέ-
λειας της ΑΔΑΕ ορίστηκε Ομάδα Εργασίας με 
αντικείμενο τη διερεύνηση του τρόπου και της 
διαδικασίας για την επεξεργασία και δημοσιο-
ποίηση αποφάσεων της Αρχής, προκειμένου 
αυτές να καθίστανται προσβάσιμες στο κοινό, 
με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών ως προς 
την προστασία του απορρήτου των επικοινωνι-
ών, μέσω των δραστηριοτήτων της Αρχής.

Ακόμη, σύμφωνα με την απόφαση υπ’ αριθ. 109/ 
2018 της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ, ορίστηκε 
Ομάδα Εργασίας, με αντικείμενο τη μελέτη 
του νομοθετικού πλαισίου διαχείρισης δημο-
σίων εγγράφων, με στόχο την ορθολογικότε-
ρη οργάνωση και την εκκαθάριση των αρχεί-
ων της Αρχής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στην κείμενη νομοθεσία με σκοπό την αποτε-
λεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία 
της Υπηρεσίας. 

Τέλος, με την απόφαση υπ’ αριθμ. 250/2018 
της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ συστάθηκε Ομάδα 
Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) στο πλαίσιο του έργου 
«Ανάπτυξη συστήματος για την ασφαλή παρο-
χή ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΑΔΑΕ προς 
πολίτες και επιχειρήσεις» το οποίο έχει εντα-
χθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγω-
νιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτο-
μία 2014-2020»

(βλέπε σημείο 9 του κεφαλαίου).
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15. Συμμετοχή της ΑΔΑΕ σε συνέδρια
15.1  Ημερίδες του Εθνικού Κέντρου 

Δημόσιας Διοίκησης

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτο-
διοίκησης (ΕΣΔΔΑ) του Εθνικού Κέντρου Δη-
μόσιας Διοίκησης (ΕΚΔΔΑ) διοργάνωσε ημε-
ρίδα με θέμα «Κυβερνοασφάλεια και Δημόσια 
Διοίκηση» στις 24 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα. 
Τις εργασίες της ημερίδας χαιρέτισε ο Πρόε-
δρος της ΑΔΑΕ Χρήστος Ζαμπίρας. 

Επίσης, στελέχη της ΑΔΑΕ παρακολούθησαν 
την Ημερίδα του ΕΚΔΔΑ με θέμα: «Η Ευρωπα-
ϊκή Ένωση στο προσκήνιο: Διαβούλευση για 
την Ευρώπη και Δημόσια Διοίκηση» που διε-
ξήχθη στις 5 Ιουλίου, υπό την αιγίδα του Προ-
έδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπου-
λου. Στο πλαίσιο του Συνεδρίου αναλύθηκαν 
ζητήματα όπως η ευρωπαϊκή διακυβέρνηση, 
ο κοινωνικός διάλογος για μια Ευρώπη των 
πολιτών, συζητήθηκαν προκλήσεις και προο-
πτικές για το μέλλον της Ευρώπης καθώς και ο 
ρόλος της Ελλάδας.

15.2 Συνέδριο Infocom Security

Η ΑΔΑΕ συμμετείχε στο 8ο Ιnfocom Security 
Conference με τίτλο: «Ο GDPR έρχεται! Η Ψη-
φιακή Ασφάλεια… μετά την επόμενη μέρα!», 
που διοργανώθηκε στις 29-30 Μαρτίου. Το 
Συνέδριο εστίασε στις άμεσες και αναγκαίες 
προσαρμογές που χρειάζεται να πραγματο-
ποιήσουν οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί 
προκειμένου να συμμορφωθούν με τις προ-
βλέψεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων. Ο Αντιπρόεδρος 
της ΑΔΑΕ, Μιχάλης Σακκάς απηύθυνε χαιρετι-
σμό στους συνέδρους, ενώ, στέλεχος της Αρ-
χής ανέπτυξε εισήγηση με θέμα: «Αντιμετώπι-

ση των ευπαθειών του πρωτοκόλλου SS7 σε 
δίκτυα κινητής τηλεφωνίας». 

15.3 Συνέδριο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

Στελέχη της ΑΔΑΕ συμμετείχαν στο 8ο Συνέ-
δριο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «e-Gov-
ernment Forum 2018» με θεματικό άξονα: 
«Cloud, Digital Security, GDPR, Διαλειτουρ-
γικότητα, Ψηφιακές Υπογραφές, Υπηρεσίες 
προς τον πολίτη, Έργα ICT και ΕΣΠΑ: Είναι 
προετοιμασμένος ο Δημόσιος Τομέας μπρο-
στά στις νέες Τεχνολογικές Προκλήσεις;». Το 
Συνέδριο διεξήχθη την Πέμπτη 22 Μαρτίου 
στην Αθήνα.

15.4 Συνέδριο Greek ICT Forum

Η ΑΔΑΕ συμμετείχε στο 20o Συνέδριο Πλη-
ροφορικής και Ψηφιακών Συστημάτων (ICT 
Forum) με θέμα: «Από την Μηχανογράφηση 
στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό, στο «Νέφος» 
και στα Δίκτυα Νέας Γενιάς» που διοργανώθηκε 
στις 4 Δεκεμβρίου. Στο Συνέδριο συζητήθηκαν 
θέματα όπως: Cloud, Internet of Things (IoT), 
Artificial Intelligence (AI), Software As Α Service 
(SaaS), Next Gen Networks, Smart Apps, Digital 
Security, Big Data Analytics, αλλά και ψηφια-
κές εμπορικές και διαχειριστικές εφαρμογές, οι 
οποίες «μετασχηματίζονται» λόγω των εξελί-
ξεων της Πληροφορικής, των νέων υπηρεσιών 
της κινητής τηλεφωνίας και του διαδικτύου.

15.5  Ημερίδα της Ομοσπονδίας των 
Ανεξάρτητων Αρχών

Η Ομοσπονδία των Εργαζομένων των Ανεξάρ-
τητων Αρχών (ΟΕΑΑ) διοργάνωσε την 4η Επι-
στημονική Ημερίδα της με θέμα «Ανεξάρτητες 
Αρχές: Η Εξέλιξη του Θεσμού στην Ελληνική 
Πραγματικότητα». Η Ημερίδα πραγματοποι-
ήθηκε στις 3 Μαΐου στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευ-
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νών. Την έναρξη των εργασιών της Ημερίδας 
κήρυξε ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, 
ενώ έλαβαν μέρος με εισηγήσεις τους πλειάδα 
διακεκριμένων προσωπικοτήτων, εκπρόσω-
ποι της Πολιτείας, των ανεξαρτήτων αρχών, 
της ακαδημαϊκής κοινότητας, καθώς και πα-
ράγοντες της αγοράς.

Οι ημερίδες της ΟΕΑΑ διεξάγονται κάθε δύο 
χρόνια και στόχος τους είναι να παράσχουν 
ένα ανοικτό βήμα για γόνιμο διάλογο για το θε-
σμικό πλαίσιο, τις προκλήσεις και προοπτικές 
των Ανεξάρτητων Αρχών, καθώς και την απο-
τελεσματικότητα του θεσμού. Η θεματολογία 
των ημερίδων περιλαμβάνει συνταγματικές, 
θεσμικές, οικονομικές, ρυθμιστικές, εποπτικές 
και ελεγκτικές διαστάσεις της λειτουργίας των 
Ανεξαρτήτων Αρχών.

15.6  Ημερίδα της Αρχής Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων

Η ΑΔΑΕ συμμετείχε στην επετειακή ημερίδα 
της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπι-
κού Χαρακτήρα για τον εορτασμό των 20 χρό-
νων λειτουργίας της που διοργανώθηκε στο 
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στις 22 Μαρτίου. Η 
πρώτη ενότητα του Συνεδρίου επικεντρώθηκε 
στο νέο θεσμικό πλαίσιο προστασίας προσω-
πικών δεδομένων της ΕΕ, η δεύτερη εξέτασε 
ειδικές πτυχές της προστασίας προσωπικών 
δεδομένων ενώ η τρίτη ενότητα εστίασε στην 
ποινική διάσταση της προστασίας προσωπι-
κών δεδομένων.

15.7  Συνέδριο 3rd Data Privacy & Protection 
Conference και ο Γενικός Κανονισμός 
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Στελέχη της Αρχής παρακολούθησαν το 
Συνέδριο 3rd Data Privacy & Protection, 

το οποίο διοργανώθηκε από την Βοussias 
Communications, την Πέμπτη 14 Ιουνίου στην 
Αθήνα. Διακεκριμένοι ομιλητές από την Ευρώ-
πη και την Ελλάδα παρουσίασαν την ευρωπα-
ϊκή εμπειρία πρακτικές λύσεις αλλά και προ-
κλήσεις για την εφαρμογή του νέου θεσμικού 
πλαισίου προστασίας δεδομένων, του Γενικού 
Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (Κανονι-
σμός (ΕΕ) 2016/679) της 27ης Απριλίου 2016 
που τέθηκε σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018. Ενδι-
αφέρον είχε και η αναφορά στην εξέλιξη στην 
Οδηγία ePrivacy Directive.

15.8  Παρουσίαση της Αυστριακής Προεδρίας 
του Συμβουλίου της ΕΕ

Στελέχη της ΑΔΑΕ συμμετείχαν στην παρουσί-
αση του προγράμματος και των προτεραιοτή-
των της Αυστριακής Προεδρίας του Συμβου-
λίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 10 Ιουλίου 
στο Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
στην Ελλάδα. Η Πρέσβης της Αυστρίας στην 
Ελλάδα, παρουσίασε το πρόγραμμα εργασι-
ών και τις προτεραιότητες της Αυστριακής 
Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την περίοδο από 01 Ιουλίου έως 
31 Δεκεμβρίου.

16.  Συμμετοχή του προσωπικού 
της ΑΔΑΕ σε προγράμματα 
επιμόρφωσης 

Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του Εθνι-
κού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτο-
διοίκησης (ΕΚΔΔΑ) έχουν σχεδιάσει και υλο-
ποιούν προγράμματα επιμόρφωσης τα οποία 
είναι πιστοποιημένα και αποσκοπούν στην 
αποτελεσματική υλοποίηση των δημόσιων 
πολιτικών για τη διοικητική μεταρρύθμιση, 



76

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

την αποκέντρωση, την αποτελεσματικότητα 
και τη διαφάνεια, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση, την υγεία, την 
κοινωνική πολιτική και την κοινωνική αλλη-
λεγγύη. Μέσα στο 2018, υπάλληλοι της Αρ-
χής παρακολούθησαν προγράμματα επιμόρ-
φωσης του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του 
ΕΚΔΔ. Συγκεκριμένα, οκτώ υπάλληλοι της 
Αρχής παρακολούθησαν το σεμινάριο: «Γε-
νικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων: 
οι υποχρεώσεις της δημόσιας διοίκησης», 
διάρκειας 21 ωρών, δύο υπάλληλοι το σεμι-
νάριο: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο προσκήνιο: 
Διαβούλευση για την Ευρώπη και τη Δημό-
σια Διοίκηση», δύο υπάλληλοι το σεμινάριο: 
«Ασφάλεια Πληροφορικών Συστημάτων: Βα-
σικές δεξιότητες» διάρκειας 35 ωρών, ένας 
υπάλληλος το σεμινάριο «Εφαρμογή του 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημό-
σιων Συμβάσεων», διάρκειας 14 ωρών, ένας 
υπάλληλος το σεμινάριο «Τεχνικές Διαπραγ-
μάτευσης σε Ευρωπαϊκά Όργανα και Διεθνείς 
Οργανισμούς» διάρκειας 16 ωρών και, τέλος, 
ένας υπάλληλος παρακολούθησε το σεμινά-
ριο «Δημοσιονομική διαχείριση: Έλεγχος και 
πληρωμή δαπανών στην κεντρική διοίκηση», 
διάρκειας 35 ωρών.

Επίσης, στέλεχος της ΑΔΑΕ συμμετείχε στο 
workshop του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για 
την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών 
(ENISA) και της Αρχής Προστασίας Προσω-
πικών Δεδομένων, με θέμα σχετικά με τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Γενικό 
Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομέ-
νων (ΓΚΠΔ) σχετικά με την ασφάλεια των προ-
σωπικών δεδομένων, το οποίο διοργανώθηκε 
στις 8 Οκτωβρίου στην Αθήνα.

17. Η διαδικτυακή πύλη της ΑΔΑΕ 

Η διαδικτυακή πύλη της ΑΔΑΕ βελτιώνεται 
συνεχώς ως προς τη διαχείριση του περιεχο-
μένου. Στόχος είναι μια άρτια παρουσία στο 
διαδίκτυο, με γνώμονα την ανταπόκριση στην 
ανάγκη για σφαιρική και έγκυρη ενημέρωση, 
η οποία να προσφέρεται στον χρήστη με έναν 
τρόπο αισθητικά ποιοτικό και λειτουργικά εύ-
χρηστο. 

Στη διαδικτυακή πύλη της ΑΔΑΕ αναρτώνται 
σε τακτική βάση οι αποφάσεις της Αρχής, ενώ 
παρέχεται και ενημέρωση αναφορικά με το 
απόρρητο των επικοινωνιών, η οποία βρίσκε-
ται ταξινομημένη σε θεματικές ενότητες, με 
στόχο να διευκολύνει τόσο τους πολίτες και 
τους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επι-
κοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών στην 
αναζήτηση πληροφοριών για την ισχύουσα 
νομοθεσία, το έργο της Αρχής, τους τρόπους 
αυτοπροστασίας των χρηστών και συνδρομη-
τών και άλλα θέματα. Ειδικά για την ενημέρω-
ση των πολιτών σχετικά με την αντιμετώπιση 
των απειλών για το απόρρητο των επικοινωνι-
ών τους, η διαδικτυακή πύλη της ΑΔΑΕ περιέ-
χει ενημερωτικό υλικό για τα μέτρα αυτοπρο-
στασίας και ασφάλειας για το απόρρητο των 
επικοινωνιών (http://www.adae.gr/enimerosi-
christon-kai-syndromiton/), το οποίο επικαι-
ροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, 
καθώς και ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια που 
στόχο έχουν την εκπαίδευση των χρηστών για 
ζητήματα ασφάλειας και απορρήτου των ηλε-
κτρονικών επικοινωνιών. Επιπλέον, διατίθε-
νται ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια μέσω των 
οποίων οι επισκέπτες μπορούν να αξιολογή-
σουν αλλά και να διευρύνουν τις γνώσεις τους.
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Επίσης, μέσω της διαδικτυακής πύλης της ΑΔΑΕ, 
οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρο-
νικά ερωτήματα και καταγγελίες στην Αρχή, 
καθώς και να ενημερωθούν από τις γενικές 
ερωτήσεις που αφορούν τους πολίτες και τους 
παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινω-
νιών για τα πιο σημαντικά ζητήματα σχετικά με 
το απόρρητο των επικοινωνιών. Τέλος, σε εφαρ-
μογή των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
611/2013 της Επιτροπής σχετικά με τα εφαρμο-
στέα μέτρα για την κοινοποίηση παραβιάσεων 
προσωπικών δεδομένων βάσει της Οδηγίας 
2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου για την προστασία της ιδι-
ωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, 
στην ιστοσελίδα της Αρχής (http://www.adae.
gr/online-ypiresies/koinopoiisi-parabiasis-
prosopikon-dedomenon/), βρίσκεται αναρτη-
μένη η φόρμα κοινοποίησης των περιστατικών 
παραβίασης προσωπικών δεδομένων.

18.  Μετατάξεις Διοικητικού 
Προσωπικού στην ΑΔΑΕ

Η ΑΔΑΕ προκειμένου να καλύψει τις αυξη-
μένες υπηρεσιακές ανάγκες των οργανι-
κών μονάδων της εξέδωσε την με αρ. πρωτ. 
1556/11-7-2016 «Ανακοίνωση – Πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις Δι-
οικητικού Προσωπικού στην ΑΔΑΕ» Οι μετα-
τάξεις θα πραγματοποιηθούν σε κενές οργα-
νικές θέσεις ή με ταυτόχρονη μεταφορά της 
θέσης που κατέχει ο υπάλληλος στον φορέα 
προέλευσης, ύστερα από γνώμη του Υπηρε-
σιακού Συμβουλίου της Αρχής, με βάση τα 
τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψη-
φίων, την προϋπηρεσία και την εμπειρία τους, 
καθώς και την εν γένει προσωπικότητά τους. 

Με την ως άνω ανακοίνωση, η Αρχή είχε προ-
κηρύξει την κάλυψη 32 συνολικά θέσεων με 
μετάταξη από Υπουργεία, ΝΠΔΔ Αποκεντρω-
μένες Διοικήσεις, ανεξάρτητες αρχές ή άλλες 
δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και από κρατι-
κούς φορείς ΝΠΙΔ και ΔΕΚΟ, μη εισηγμένους 
στο Χρηματιστήριο, την πλειοψηφία του μετο-
χικού κεφαλαίου των οποίων κατέχει το Δημό-
σιο. Ειδικότερα, οι εν λόγω θέσεις αναλύονται 
ανά κατηγορία και κλάδο ως εξής: 11 θέσεις 
για την κατηγορία ΠΕ Πληροφορικής, επτά 
θέσεις ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, πέντε θέ-
σεις ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (με πτυχίο 
Νομικής), μία θέση ΠΕ Διοικητικού-Οικονομι-
κού (οικονομικής κατεύθυνσης), δύο θέσεις ΤΕ 
Πληροφορικής, δύο θέσεις για την κατηγορία 
ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού (με πτυχίο λογιστι-
κής) τρεις ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων και μία 
ΥΕ Γενικών Καθηκόντων. 

Κατά το έτος 2017, το Υπηρεσιακό Συμβού-
λιο της ΑΔΑΕ συνήλθε σε οκτώ συνεδριάσεις 
προκειμένου να αξιολογήσει τις υποψηφιό-
τητες 79 υπαλλήλων που ανταποκρίθηκαν 
στην οικεία Ανακοίνωση – Πρόσκληση. Από 
τη συνεκτίμηση των στοιχείων που περιλαμ-
βάνονταν στους φακέλους των ανωτέρω 
υποψηφίων, και τη συνολική αξιολόγηση της 
προσωπικότητάς τους, όπως αυτή προέκυψε 
από τις σχετικές συνεντεύξεις, προκρίθηκαν 
18 υποψήφιοι.

Μέσα στο έτος 2018 ολοκληρώθηκε η διαδι-
κασία μετάταξης στην Αρχή πέντε υπαλλήλων, 
ενώ εκκρεμεί η μετάταξη άλλων πέντε που 
αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του 
2019. 
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19. Προϋπολογισμός της ΑΔΑΕ
Το 2018, ο προϋπολογισμός της ΑΔΑΕ διαμορ-
φώθηκε στο ποσό των 2.223.000,00 € έναντι 
του ποσού των 2.041.000,00 € του προηγού-
μενου έτους (βλ. διάγραμμα 17).

Οι εγκεκριμένες πιστώσεις για καταναλωτι-
κές και σύνθετες δαπάνες της ΑΔΑΕ για το 
έτος 2018 ανήλθαν στα 377.000,00 € έναντι 
282.000,00 € το έτος 2017.

Ο Πρόεδρος της ΑΔΑΕ κατήρτισε τον προϋπο-

λογισμό της για το έτος 2019, τον οποίο εν συ-

νεχεία εισηγήθηκε στον Υπουργό Οικονομίας 

και Οικονομικών, όπως προβλέπουν οι οικείες 

διατάξεις. Οι αναγκαίες για τη λειτουργία της 

ΑΔΑΕ πιστώσεις εγγράφονται υπό ίδιο φορέα 

στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δικαιο-

σύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά-

των.
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Διάγραμμα 17: Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός της ΑΔΑΕ, 2006 - 2018




