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Προγραμματισμός δράσης για το 2020
Οι στόχοι της ΑΔΑΕ για το 2020 είναι η διοι-
κητική της αναδιοργάνωση, η εντονότερη 
παρουσία της στον χώρο της προστασίας του 
απορρήτου των πάσης φύσεως επικοινωνιών, 
η μεγαλύτερη δραστηριότητα και εξωστρέ-
φεια των μελών της Αρχής και του προσωπι-
κού της, και η δημιουργία στους κατοίκους αυ-
τής της χώρας του αισθήματος εμπιστοσύνης 
στην ακεραιότητα των δικτύων επικοινωνίας 
τα οποία χρησιμοποιούν σε καθημερινή βάση. 
Η εμπέδωση αισθήματος εμπιστοσύνης στους 
χρήστες (είτε είναι πολίτες είτε κάτοικοι της 
χώρας) σε σχέση τόσο με την ασφάλεια των 
συνομιλιών τους, όσο και με την ανταλλαγή 
γραπτών κειμένων μέσω ηλεκτρονικών ή άλ-
λων δικτύων επικοινωνίας δεν αποτελεί μόνο 
στόχο του συνταγματικού νομοθέτη, ο οποίος 
αισθάνθηκε την ανάγκη να κατοχυρώσει σε 
ειδικό άρθρο και μάλιστα, με πολύ αυστηρές 
προϋποθέσεις, τη διασφάλιση του απορρή-
του, γεγονός εξάλλου, ιδιαίτερα σπάνιο στα 
ευρωπαϊκά συνταγματικά συστήματα. Αποτε-
λεί επιπλέον και απαραίτητο στοιχείο για τη 
λειτουργία της δημοκρατίας στην χώρα. Ένας 
πολίτης, που φοβάται ότι παρακολουθούνται 
οι επικοινωνίες του και αυτολογοκρίνεται, δεν 
μπορεί να είναι ελεύθερος άνθρωπος και ώρι-
μος δημοκρατικός πολίτης. Μαθαίνει να μην 
λέει τη γνώμη του. Έτσι πλήττεται όχι μόνο το 
απαραβίαστο του ιδιωτικού του βίου, αλλά και 
η δυνατότητα του να αναπτύσσει ελεύθερα 
την προσωπικότητά του, να πληροφορείται 
και να πληροφορεί κλπ.

Πέραν των αυτονοήτων στόχων που είναι: α) 
η βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός του κανο-
νιστικού πλαισίου που διέπει την οργάνωση 

και λειτουργία της Αρχής, αλλά και το καθε-
στώς των νόμιμων άρσεων του απορρήτου, 
β) η αύξηση του αριθμού και της συχνότητας 
των ελέγχων, γ) ο εκσυγχρονισμός του υλικο-
τεχνικού εξοπλισμού της Αρχής με στόχο την 
επίτευξη των καταστατικών στόχων της, δ) η 
εμπέδωση αισθήματος εμπιστοσύνης στους 
χρήστες σε σχέση τόσο με την ασφάλεια των 
συνομιλιών τους, όσο και με την ανταλλαγή 
γραπτών κειμένων μέσω ηλεκτρονικών ή άλ-
λων δικτύων επικοινωνίας δεν αποτελεί μόνο 
στόχο του συνταγματικού νομοθέτη, ο οποί-
ος αισθάνθηκε την ανάγκη να κατοχυρώνει 
σε ειδικό άρθρο και μάλιστα, με πολύ αυστη-
ρές προϋποθέσεις, τη διασφάλιση του απορ-
ρήτου, γεγονός εξάλλου, ιδιαίτερα σπάνιο 
στα ευρωπαϊκά συνταγματικά συστήματα. 
Αποτελεί επιπλέον και απαραίτητο στοιχείο 
για τη λειτουργία της δημοκρατίας στη χώρα 
του ιδιωτικού τους βίου καθώς και η ταχύτε-
ρη και πληρέστερη ανταπόκριση στα αιτή-
ματα και τις καταγγελίες, ε) η συμμετοχή της 
Αρχής σε ημερίδες, συνέδρια στην ημεδαπή 
και την αλλοδαπή, καθώς και η διοργάνωση 
εκ μέρους της τέτοιων επιστημονικών εκδη-
λώσεων, στ) η ταχύτερη σε σχέση με το πα-
ρελθόν, όπου τα πράγματα δεν λειτούργησαν 
ικανοποιητικά, ολοκλήρωση διαδικασιών 
επιβολής κυρώσεων σε υπεύθυνους παρα-
βιάσεως του απορρήτου των επικοινωνιών, 
ζ) η συνεργασία με αλλοδαπούς, και κατά 
προτεραιότητα ευρωπαϊκούς, φορείς ελέγ-
χου και αποτελεσματικής επιβολής του σεβα-
σμού του απορρήτου των επικοινωνιών, η) η 
εμπέδωση στο προσωπικό της ΑΔΑΕ πνεύμα-
τος πρωτοβουλίας και η καταπολέμηση των 
γραφειοκρατικών αγκυλώσεων στο εσωτερι-
κό της Αρχής και η καθιέρωση εσωτερικών 
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μηχανισμών ελέγχου αποσκοπούντων στην 
άμεση ολοκλήρωση των διαφόρων διαδικα-
σιών, θ) η συχνότερη επανάληψη των ελέγ-
χων σε εγκαταστάσεις, τεχνικό εξοπλισμό, 
αρχεία, τράπεζες δεδομένων και έγγραφα της 
Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕYΠ), άλ-
λων δημοσίων υπηρεσιών, οργανισμών, και ι) 
η υλοποίηση του έργου «Η ολοκλήρωση των 
έργων (υποέργα 1 και 2) που έχουν ενταχθεί 
στο ΕΠΑΝΕΚ», κατά τα λοιπά και προς αποφυ-
γή επαναλήψεων παραπέμπουμε στην ενό-
τητα Επίκαιρα ζητήματα που απασχολούν, 
μεταξύ άλλων, την ΑΔΑΕ του Προλόγου της 
παρούσας Έκθεσης.



104 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΑΔΑΕ Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών

ΑΕ Ανώνυμη Εταιρεία

ΑΕΙ Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

ΑΠΔΠΧ Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

ΓΚΠΔ Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων

ΔΕ Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΕΔΔΑ Ευρωπαϊκό Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση

ΕΕΤΤ Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 

ΕΚ Ευρωπαϊκή Κοινότητα

ΕΚΔΔΑ Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 

ΕΛΤΑ Ελληνικά Ταχυδρομεία

ΕΜΑΚ Ευρωπαϊκός Μήνας για την Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο

ΕΠΑνΕκ
 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα,  
Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία»

ΕΠΕ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης

ΕΣΔΑ Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

ΕΣΔΔΑ Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

ΕΣΠΑ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς

ΕΥΠ Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών

ΙΔΑΧ  Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου

Πίνακας Συντομογραφιών
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ΙΝΕΠ Ινστιτούτο Επιμόρφωσης

ΚΠΔ Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Ν  Νόμος 

ΝΠΔΔ Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου

ΝΠΙΔ Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου

ΟΗΕ Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών

ΟΤΕ Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος

ΠΔ Προεδρικό Διάταγμα

ΠΔΑΤΥ
 Πολιτική Διασφάλισης του Απορρήτου των Ταχυδρομικών 
Υπηρεσιών

ΠΕ Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση

ΠΚ Ποινικού Κώδικα

ΤΕ Ταχυδρομικές Επιχειρήσεις

ΤΕ Τεχνολογική Εκπαίδευση

ΤΕΙ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα

ΤΠΕ Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

ΥΕ Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

ΥΟΔΔ  Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων & Οργάνων Διοίκησης

ΦΕΚ Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως

ΦΠΑ Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
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ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

CNCTR
 Commission nationale de contrôle des techniques  
de renseignement

CTIVD
 Dutch Review Committee on the Intelligence and Security 
Services

ECC CODE

ENISA European Network and Information Security Agency

GDPR General Data Protection Regulation

ICT Information and Communication Technology

IIOF International Intelligence Oversight Forum

IP Internet Protocol

SS7 Signaling System No. 7

Εκτύπωση
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Γραφιστική Μελέτη - Σχεδιασμόςς
Άννα Καρακωνσταντή
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