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Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επι-
κοινωνιών συστάθηκε το 2003 σε υλοποίη-
ση του άρθρου 19 του Συντάγματος και είναι 
επιφορτισμένη με το σημαντικό καθήκον της 
προστασίας του απορρήτου των επικοινωνι-
ών, ηλεκτρονικών και ταχυδρομικών, το οποίο 
αποτελεί θεμελιώδες ατομικό δικαίωμα.

Στη σημερινή εποχή οι ραγδαίες τεχνολογικές 
εξελίξεις τόσο στις υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών όσο και στις ταχυδρομικές υπη-
ρεσίες θέτουν συνεχώς νέες προκλήσεις στην 
αποτελεσματική προστασία του απορρήτου 
των επικοινωνιών. Η αντιμετώπιση των νέων 
απειλών που αναδύονται συνεχώς και σε ευ-
θεία αναλογία με τις εξελίξεις στις τεχνολογίες 
πληροφορικής και επικοινωνιών, επιβάλλουν 
στις Αρχές που ασχολούνται με την προστα-
σία του απορρήτου των επικοινωνιών να ενη-
μερώνονται συνεχώς και να διερευνούν τους 
νέους κινδύνους που εμφανίζονται. 

Είμαστε πλέον βέβαιοι ότι ο ρυθμός ανάπτυξης 
και εισαγωγής νέων υπηρεσιών επικοινωνίας 
στην ζωή μας θα είναι εκθετικός και θα επηρε-
άζει όλες τις πτυχές της ανθρώπινης δραστηρι-
ότητας 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, εμπλουτίζο-
ντας συνεχώς τη γνώση και τη δραστηριότητά 
της με βάση τα νεότερα δεδομένα. Στο πλαίσιο 
αυτό, η Αρχή καταβάλλει συνεχείς προσπάθει-
ες, με τα περιορισμένα μέσα και ανθρώπινο 
δυναμικό που διαθέτει, να παρακολουθεί τις 
εξελίξεις και να επικαιροποιεί τους κανονισμούς 
που εκδίδει ώστε να καθοδηγεί τους παρόχους 
να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας.

Στο πλαίσιο αυτών των γενικότερων εξελίξε-
ων η ΑΔΑΕ δραστηριοποιήθηκε και κατά τη 

διάρκεια του 2018 με γνώμονα το εγκεκριμέ-
νο τριετές Σχέδιο Δράσης της (2017 – 2019). 
Με μια μικρή αύξηση σε προσωπικό, που προ-
ήλθε από μετατάξεις, και μια μικρή ενίσχυση 
των διαθέσιμων πόρων του προϋπολογισμού 
της, η Αρχή εμπλούτισε σημαντικά τη δραστη-
ριότητά της τον περασμένο χρόνο.

Ειδικότερα, κατά το 2018 η δράση της 
Αρχής επικεντρώθηκε:
  Στην ποσοτική και ποιοτική βελτίωση των 

τακτικών και έκτακτων ελέγχων, σε παρό-
χους υπηρεσιών επικοινωνιών, ενώ συνέ-
δραμε σε ελέγχους κρατικών υπηρεσιών 
που αφορούσαν υποθέσεις ασφάλειας των 
επικοινωνιών.

  Στην αντιμετώπιση οργανωτικών θεμάτων 
και εκκρεμοτήτων της Αρχής. Προς τούτο 
επεξεργάστηκε περαιτέρω τις θέσεις της 
για την επικαιροποίηση και την αναθεώ-
ρηση - εκσυγχρονισμό του Οργανογράμ-
ματος της Αρχής (ΠΔ 40/2005), με βάση 
και τις τεκμηριωμένες ανάγκες της για 
προσωπικό.

  Στην ενίσχυση των δράσεων επικοινωνίας 
με τους πολίτες και την Πολιτεία. Στο πλαί-
σιο αυτό, η ΑΔΑΕ:

  Πραγματοποίησε με επιτυχία Επιστημονική 
Ημερίδα με θέμα «Απόρρητο επικοινωνι-
ών: σύγχρονες προκλήσεις» στην αίθουσα 
της Γερουσίας της Βουλής. Στην Ημερίδα 
αυτή κατέθεσαν τις απόψεις τους, σχετικά 
με τα σύγχρονα ζητήματα του απορρήτου, 
εκλεκτοί τεχνικοί και νομικοί επιστήμονες, 
απόψεις που καταγράφηκαν στην έκδοση 
των πρακτικών της Ημερίδας.

  Υλοποίησε, σε συνεργασία με το Δήμο 
Αμαρουσίου, ενημερωτική εκδήλωση για 
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μαθητές και πολίτες σχετικά με θέματα 
προστασίας του απορρήτου.

  Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μήνα Κυβερ-
νοασφάλειας, δημιούργησε ραδιοφωνικά 
ενημερωτικά μηνύματα, που μεταδόθη-
καν από το σύνολο σχεδόν των ραδιο-
σταθμών της χώρας.

  Μέλη της Ολομέλειας της Αρχής έδωσαν 
τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές συνεντεύ-
ξεις για θέματα σχετικά με τη δράση της 
Αρχής για την προστασία του απορρήτου 
των επικοινωνιών.

  Στην αποτελεσματική συνεργασία με σχε-
τικούς φορείς της Ευρώπης, καθώς και με 
θεσμοθετημένα όργανα της Ελληνικής Πο-
λιτείας. Στο πλαίσιο αυτό συμμετείχε στο  
International Intelligence Oversight Forum 
2018 στη Μάλτα καθώς και στην Ευρωπαϊ-
κή σύνοδο των Αρχών με αρμοδιότητα στο 
πεδίο ελέγχου των Υπηρεσιών Πληροφο-
ριών (European Conference of Intelligence 
Oversight Bodies) στο Παρίσι.

  Στην εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού 
για την Προστασία των Προσωπικών Δε-
δομένων (GDPR) στην ΑΔΑΕ. Προς τούτο 
συνέστησε Ομάδα Εργασίας από έμπειρα 
στελέχη της για μελετήσουν τα ζητήματα 
που προκύπτουν από την υποχρέωση εφαρ-
μογής του Κανονισμού αυτού και όρισε δύο 
στελέχη της (μια νομικό και μια μηχανικό) ως 
Υπεύθυνες Προστασίας Δεδομένων (DPO).

  Στην έναρξη της υλοποίησης του εγκεκρι-
μένου, συγχρηματοδοτούμενου από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση Έργου, με αντικείμε-
νο «Ανάπτυξη συστήματος για την ασφα-
λή παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών της 
ΑΔΑΕ προς πολίτες και επιχειρήσεις».

Επίκαιρα ζητήματα που συνεχίζουν να 
απασχολούν την ΑΔΑΕ είναι μεταξύ άλλων:
  Ο προτεινόμενος Κανονισμός για την προστα-

σία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλε-
κτρονικών επικοινωνιών, ο οποίος συζητείται 
επί του παρόντος στο Συμβούλιο της Ευρω-
παϊκής Ένωσης. Στις αρχές του 2017, η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή πρότεινε την αντικατάσταση 
της σχετικής κοινοτικής Οδηγίας (2002/58/ ΕΚ) 
με τη θέσπιση αυστηρότερων και εκσυγχρονι-
σμένων κανόνων με στόχο «να διασφαλίσει την 
προστασία των ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
και της ιδιωτικής ζωής», όπως δήλωσε ο αντι-
πρόεδρός της Άντρους Άνσιπ, αρμόδιος για 
την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά. Στο πλαίσιο αυτό, 
επιδιώκεται να εναρμονιστούν οι κανόνες προ-
στασίας που εφαρμόζουν τα κράτη-μέλη, ενώ 
ταυτόχρονα εισάγονται διαδικασίες για τη στε-
νότερη συνεργασία μεταξύ των ανεξάρτητων 
αρχών των κρατών - μελών. Μια σημαντική αλ-
λαγή που προτείνεται με τον Κανονισμό αφορά 
την προσπάθεια να διασφαλιστεί η προστασία 
της ιδιωτικής ζωής, ανεξαρτήτως του επιλεγ-
μένου τεχνολογικού μέσου επικοινωνίας. Έτσι, 
υπό το πρίσμα των τεχνολογικών εξελίξεων, το 
πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού επικαιρο-
ποιείται και επεκτείνεται ώστε να καλύπτει όχι 
μόνο τις διαθέσιμες στο κοινό υπηρεσίες ηλε-
κτρονικών επικοινωνιών, αλλά και τις υπηρε-
σίες ΟΤΤ. Ως εκ τούτου, υπόχρεοι εφαρμογής 
του Κανονισμού θα είναι και όλες οι εταιρίες 
που παρέχουν υπηρεσίες VoIP, υπηρεσίες άμε-
σων μηνυμάτων, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 
καθώς και μηνυμάτων κοινωνικών μέσων (π.χ. 
WhatsApp, το Facebook Messenger, το Skype, 
το Gmail, το iMessage, ή το Viber).

  Η ενδυνάμωση των μέτρων ασφάλειας των δι-
κτύων υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας για την 
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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. γε-
ωγραφικής θέσης, IMSI/TMSI, κλπ) ή/και περι-
εχομένου (γραπτών μηνυμάτων, συνομιλιών).

  Θέματα όπως η προστασία του απορρήτου των 
επικοινωνιών κατά τη χρήση υπηρεσιών υπο-
λογιστικού νέφους (cloud computing), η λήψη 
περαιτέρω μέτρων για την ορθή εφαρμογή της 
πολιτικής ασφάλειας από τους ταχυδρομικούς 
παρόχους και η διακρατική συνεργασία για την 
ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας με 
σχετικούς φορείς άλλων κρατών - μελών.

  Tα σημαντικά περιστατικά ασφάλειας των επι-
κοινωνιών που παρατηρούνται παγκοσμίως.

Σημαντικό είναι το γεγονός ότι για πρώτη φορά στο 
2018 η ΑΔΑΕ ενισχύθηκε οικονομικά από τη Γενική 
Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων του 
Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών 
και Ενημέρωσης με τη διάθεση ενός σημαντικού 
ποσού από το αποθεματικό της ΕΕΤΤ, προκειμένου 
να προμηθευθεί τεχνολογικό εξοπλισμό που θα 
συμβάλλει στην περαιτέρω βελτίωση του ελέγχου 

των ασύρματων τηλεπικοινωνιακών δικτύων, όσον 
αφορά στη διασφάλιση του απορρήτου.

Τέλος, θα πρέπει να επισημάνω ότι η ΑΔΑΕ, αξι-
οποιώντας το υψηλής επιστημονικής κατάρτισης 
ανθρώπινο δυναμικό της και εργαζόμενη μεθο-
δικά, απέδωσε έργο που υπερέβη τα διαθέσιμα 
σε αυτήν μέσα, επιτυγχάνοντας βέλτιστη διαχεί-
ριση 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 περιγρά-
φονται στο προαναφερθέν τριετές στρατηγικό 
σχέδιο που έχει εκπονήσει.

Ευελπιστούμε ότι μέσα στο 2019 θα αντιμετωπι-
στούν τόσο τα ζητήματα που αφορούν το θεσμικό 
πλαίσιο, όσο και η κάλυψη των κενών οργανικών 
θέσεων του προσωπικού, αλλά και η περαιτέρω 
ενίσχυση των διαθέσιμων πόρων ώστε να ενι-
σχυθεί η αποτελεσματικότητά της Αρχής για την 
εκπλήρωση της σημαντικής αποστολής που της 
έχει ανατεθεί από την Πολιτεία.

Χρήστος Ζαμπίρας
Πρόεδρος
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ Χρήστος Ζαμπίρας

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Μιχαήλ Σακκάς
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ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Ιωάννης Ασκοξυλάκης

Μιχαήλ Γεωργιακόδης

Γεώργιος Μπακάλης

Αικατερίνα Παπανικολάου

Παναγιώτης Ριζομυλιώτης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ Δημοσθένης Βουγιούκας

Χρήστος Καλλονιάτης

Γεώργιος Μισαηλίδης

Σπύρος Παντελής (έως 15.01.2018)

Σπύρος Σκουλαρίκης
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