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Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται συνολικά 
οι δραστηριότητες της ΑΔΑΕ για το έτος 2020, 
με βάση τις αρμοδιότητές της, όπως αυτές 
προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και πε-
ριγράφονται στο προηγούμενο κεφάλαιο της 
παρούσας Έκθεσης. 

Διορισμός νέων μελών 
στην Αρχή Διασφάλισης 
του Απορρήτου των Επικοινωνιών
Μια σημαντική εξέλιξη για την ΑΔΑΕ είναι η 
συμπλήρωση της Ολομέλειας της Αρχής από 
την Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, η 
οποία, κατά τη συνεδρίαση της 30ης Νοεμβρί-
ου 2020 επέλεξε, με την απαιτούμενη από το 
Σύνταγμα πλειοψηφία των 3/5 των μελών της, 
τρία νέα τακτικά και τρία αναπληρωματικά 
μέλη της ΑΔΑΕ.

Με την απόφαση υπ. αριθμ. 58347οικ (ΦΕΚ 
1066/ΥΟΔΔ/24.12.2020) του Υπουργείου Δι-
καιοσύνης, στις κενές θέσεις της Ολομέλειας 
της Αρχής διορίστηκαν ως τακτικά μέλη (με 
αλφαβητική σειρά):

  Δημήτριος Βέργαδος, Καθηγητής στο Τμή-
μα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πει-
ραιώς 

  Στέφανος Γκρίτζαλης, Καθηγητής στο Τμή-
μα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπι-
στημίου Πειραιώς

  Νικόλαος Παπαδάκης, Τηλεπικοινωνιακός 
Μηχανικός με θητεία στη Διοίκηση ΔΕΚΟ 
Μεταφορών και Επικοινωνιών 

και ως αναπληρωματικά μέλη (κατ' αντιστοι-
χία):

  Δαμιανός Χατζηαντωνίου, Αναπληρωτής 
Καθηγητής Ασφαλείας στο Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών 

  Βασιλική Διαμαντοπούλου, Μεταδιδακτο-
ρική Ερευνήτρια στο Τμήμα Μηχανικών 
Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συ-
στημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου

  Νικόλαος Ανδρουλακάκης, Δρ., Ηλεκτρο-
λόγος Μηχανικός ΕΜΠ

Το 2020, λόγω των μέτρων που επιβλήθη-
καν για τον περιορισμό της διασποράς του 
Covid-19, αναβλήθηκαν έκτακτοι και τα-
κτικοί έλεγχοι για τους οποίους, λόγω της 
φύσης τους, ήταν απαραίτητος ο επιτόπιος 
έλεγχος στις εγκαταστάσεις των ελεγχόμε-
νων παρόχων ή φορέων. Κατά τα λοιπά, το 
ελεγκτικό έργο της Αρχής συνεχίστηκε χω-
ρίς ιδιαίτερα προβλήματα με την εφαρμογή 
της συνήθους διαδικασίας διερεύνησης των 
υποθέσεων και τον περιορισμό της επιτό-
πιας παρουσίας των Ομάδων Ελέγχου στο 
απολύτως απαραίτητο.

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-
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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 απορρέ-
ουν από αυτές, την εξέταση καταγγελιών, 
την εξέταση των περιστατικών ασφάλειας 
που παρουσιάζονται, την εξέταση τεχνικών 
προβλημάτων, τα οποία κοινοποιήθηκαν 
στην ΑΔΑΕ από τους παρόχους υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρο-
μικών υπηρεσιών, και τέλος τη διερεύνηση 
πιθανών παραβιάσεων του απορρήτου των 
επικοινωνιών με αφορμή δημοσιεύματα του 
Τύπου.

1.1  Τακτικοί έλεγχοι σε παρόχους  
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Η ΑΔΑΕ διενεργεί τακτικούς ελέγχους στους 
παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοι-
νωνιών, με σκοπό να εξεταστεί η εφαρμογή 
της εγκεκριμένης από την Αρχή Πολιτικής 
Ασφάλειας για τη διασφάλιση του απορ-
ρήτου των επικοινωνιών, καθώς και των 
σχετικών διαδικασιών, όπως προβλέπεται 
στον εγκεκριμένο από την Αρχή «Κανονι-
σμό για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (απόφαση 
165/2011, ΦΕΚ 2715/Β΄/17.11.2011), καθώς 
και στις διατάξεις του Ν. 3115/2003 «Αρχή 
Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινω-
νιών», ΦΕΚ 47 Α΄).

Το έτος 2020, η Ολομέλεια της Αρχής απο-
φάσισε (Φεβρουάριος 2020) τη διενέργεια 

τριών τακτικών ελέγχων σε τρεις παρόχους 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών αντί-
στοιχα, των οποίων η έδρα βρίσκεται εκτός 
Αθηνών. Λόγω των μέτρων που επιβλήθη-
καν για τον περιορισμό της διασποράς του 
Covid-19, οι εν λόγω έλεγχοι αναβλήθηκαν. 
Το 2021 θα επανεξεταστεί η απόφαση για τη 
διενέργειά τους σύμφωνα με την τρέχουσα 
κατάσταση.

1.2  Τακτικοί έλεγχοι σε παρόχους ταχυ-
δρομικών 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). 

Το 2020, η ΑΔΑΕ διενήργησε δύο τακτικούς 
ελέγχους στις εταιρείες Αυτοκινητιστής Βα-
σιλας και SCST Αφοί Στάθη, για τους οποίους 
πραγματοποίησε μία επίσκεψη, αντίστοιχα. 
Συνολικά, η Αρχή επεξεργάστηκε έξι τακτι-
κούς ελέγχους, συμπεριλαμβανομένων των 
ελέγχων για τους οποίους συνεχίστηκε η επε-
ξεργασία από το προηγούμενο έτος και αφο-
ρούσαν τους παρόχους DHL Express Ελλάς ΑΕ, 
Citypost IΚΕ, Ταχυμεταφορές Βατίστας και Γε-
νική Ταχυδρομική. 

Στο ακόλουθο διάγραμμα παρουσιάζονται οι 
τακτικοί έλεγχοι των παρόχων ταχυδρομικών 
υπηρεσιών για το διάστημα (2018-2020).
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1.3  Έκτακτοι έλεγχοι σε παρόχους 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών και άλλους φορείς

Η ΑΔΑΕ διενεργεί εκτάκτους ελέγχους με 
σκοπό τη διερεύνηση καταγγελιών1, τη δι-
ερεύνηση περιστατικών ασφάλειας που 
αφορούν το απόρρητο των υπηρεσιών ηλε-
κτρονικών επικοινωνιών2, τη διερεύνηση 

1 Οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν μετά από καταγγελία 
παρουσιάζονται 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)

περιστατικών ασφάλειας που αφορούν την 
ασφάλεια και την ακεραιότητα δικτύων και 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τη 
διερεύνηση γεγονότων που αναφέρονται σε 
δημοσιεύματα του Τύπου και σχετίζονται με 
πιθανή παραβίαση του απορρήτου των επι-
κοινωνιών και γενικότερα προβλημάτων που 
άπτονται της διασφάλισης του απορρήτου 
των επικοινωνιών και της ασφάλειας και ακε-
ραιότητας δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρο-
νικών επικοινωνιών.

Μέσα στο 2020, η ΑΔΑΕ ολοκλήρωσε τέσσε-
ρις υποθέσεις εκτάκτων ελέγχων εγκρίνοντας 
τις σχετικές Εκθέσεις Ελέγχου, πλέον της δι-
ερεύνησης των καταγγελιών, περιστατικών 
ασφάλειας ή άλλων γεγονότων. Πιο αναλυτι-
κά, ολοκλήρωσε τους ελέγχους στις εταιρεί-

Διάγραμμα 1: Τακτικοί έλεγχοι υπό επεξεργασία και επισκέψεις 
στις εγκαταστάσεις παρόχων ταχυδρομικών υπηρεσιών, 2018 - 2020
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ες ΟΤΕ AE, Cosmote AE, Wind Ελλάς Τηλεπι-
κοινωνίες AE, και Vodafone – Πάναφον AE με 
σκοπό τον έλεγχο εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 
205/2013 απόφασης της ΑΔΑΕ: «Κανονισμός 
για την Ασφάλεια και την Ακεραιότητα Δικτύ-
ων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνι-
ών» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 
99/2017 απόφαση της Αρχής. Επισημαίνεται 
ότι ο έλεγχος στην εταιρεία Forthnet AE για 
τον ίδιο σκοπό βρίσκεται σε διαδικασία έγκρι-
σης της σχετικής Έκθεσης Ελέγχου από την 
Ολομέλεια της Αρχής και αναμένεται να ολο-
κληρωθεί στις αρχές του 2021. 

Επιπλέον, η Ολομέλεια της Αρχής αποφάσι-
σε τη διενέργεια τριών έκτακτων ελέγχων σε 
τρεις παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επι-
κοινωνιών, αντίστοιχα, με σκοπό τον έλεγχο 
εφαρμογής της «Τεχνικής Σύστασης της ΑΔΑΕ 
για τη αντιμετώπιση ευπαθειών των δικτύων 
κινητής τηλεφωνίας». Λόγω των μέτρων που 
επιβλήθηκαν για τον περιορισμό της διασπο-
ράς του Covid-19, οι εν λόγω έλεγχοι αναβλή-
θηκαν.

Τέλος, η ΑΔΑΕ εντός του έτους ολοκλήρωσε 
την επεξεργασία μιας υπόθεσης, η οποία αφο-
ρούσε την εξέταση της εφαρμογής μέτρων 
ασφάλειας σε συγκεκριμένα συστήματα και 
υποδομές της εταιρείας ΟΤΕ ΑΕ και είχε ξεκι-
νήσει το 2018.

1.4  Έλεγχοι σε δημόσιες υπηρεσίες 
και οργανισμούς

Η ΑΔΑΕ Η ΑΔΑΕ διενεργεί αυτεπαγγέλτως 
ελέγχους σε δημόσιες υπηρεσίες και οργανι-
σμούς με σκοπό, μεταξύ άλλων, τον έλεγχο 
της τήρησης των όρων της διαδικασίας άρσης 
του απορρήτου των ηλεκτρονικών επικοινω-
νιών, 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 ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Η Ολομέλεια της Αρχής αποφάσισε τη διενέρ-
γεια τριών έκτακτων ελέγχων σε αντίστοιχες 
δημόσιες υπηρεσίες. Λόγω των περιοριστικών 
μέτρων που επιβλήθηκαν για τον περιορισμό 
της διασποράς του Covid-19, οι εν λόγω έλεγ-
χοι αναβλήθηκαν.

1.5  Έκτακτοι έλεγχοι σε παρόχους 
υπηρεσιών ταχυμεταφορών

Μέσα στο 2020, η ΑΔΑΕ διενήργησε έλεγχο 
στον πάροχο υπηρεσιών ταχυμεταφορών 
Δουσμάνης Μεταφορική ΙΜΕ ΕΠΕ με σκοπό 
την επιβεβαίωση της δήλωσης της εταιρείας 
περί μη άσκησης δραστηριοτήτων ταχυμετα-
φορών, ο οποίος είχε ξεκινήσει από το προη-
γούμενο έτος και ολοκληρώθηκε. Ένας ακόμη 
έλεγχος στη μεταφορική εταιρεία Ντελόπου-
λοι Αφοί ΕΠΕ βρίσκεται εν εξελίξει και πρόκει-
ται να ολοκληρωθεί το 2021.
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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, καθώς και ηλεκτρο-
νικά μέσω της διαδικτυακής πύλης της Αρ-
χής, στους συνδέσμους http://www.adae.gr/
ilektronikes-ypiresies/ypiresies-pros-polites/
ypoboli-kataggelias-apo-ton-politi/ και http://
www.adae.gr/ilektronikes-ypiresies/ypiresies-
pros-polites/ypoboli-erotimatos-apo-ton-
politi/(ηλεκτρονική φόρμα υποβολής) και 
τέλος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη 
διεύθυνση info@adae.gr.

Η Αρχή, μέσω της εξέτασης των καταγγελιών, 
έχει σκοπό την διερεύνησης πιθανής παρά-
βασης της κείμενης νομοθεσίας και στη δια-
πίστωση τυχόν κενών ασφάλειας στους παρό-
χους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
και ταχυδρομικών υπηρεσιών, προκειμένου 
να προτείνει λύσεις ή να επιβάλει κυρώσεις. 
Παράλληλα, απαντώνται τα ερωτήματα φο-

ρέων και πολιτών/χρηστών αναφορικά με τη 
διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών 
τους. 

Συνολικά, το 2020 υποβλήθηκαν στην ΑΔΑΕ 
80 καταγγελίες, εκ των οποίων οι 72 αφορού-
σαν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
και οι οκτώ αφορούσαν ταχυδρομικές υπηρε-
σίες. 

Επίσης, υποβλήθηκαν στην Αρχή 18 ερωτήμα-
τα πολιτών και τρία φορέων τα οποία αφορού-
σαν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
καθώς και δύο ερωτήματα που αφορούσαν 
ταχυδρομικές υπηρεσίες. Από το 2019 εκκρε-
μούσαν τέσσερα ακόμη ερωτήματα πολιτών 
τα οποία αφορούσαν υπηρεσίες ηλεκτρονι-
κών επικοινωνιών και απαντήθηκαν εντός του 
2020. Επιπρόσθετα, στην Αρχή υποβλήθηκαν 
και απαντήθηκαν 11 ακόμη ερωτήματα, τα 
οποία αφορούσαν σε αρμοδιότητα της ΑΑΔΕ 
(Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων), το πα-
ρόμοιο αρκτικόλεξο της οποίας αποτελεί κά-
ποιες φορές λόγο σύγχυσης.
Στο διάγραμμα 2 απεικονίζεται η διαχρονική 
εξέλιξη των καταγγελιών ηλεκτρονικών επι-
κοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών που 
υποβλήθηκαν στην ΑΔΑΕ κατά την περίοδο 
2012–2020. 
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2.1  Καταγγελίες και ερωτήματα 
που αφορούν τις ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες

Το 2020 υποβλήθηκαν 72 καταγγελίες που 
αφορούσαν τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επι-
κοινωνιών, ενώ από τα προηγούμενα έτη βρί-
σκονταν σε επεξεργασία άλλες 29 καταγγελίες 
(συνολικά 101 καταγγελίες προς επεξεργασία).

Στο τέλος του έτους είχε ολοκληρωθεί η επε-
ξεργασία των 74 από τις παραπάνω καταγγε-
λίες, ενώ για τις υπόλοιπες 27 η επεξεργασία 
αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο 2021. 

Οι 74 καταγγελίες, οι οποίες εξετάστηκαν μέσα 
στο έτος, κατανέμονται από πλευράς περιεχο-
μένου ως εξής (βλ. διάγραμμα 3):

  44 καταγγελίες αφορούσαν περιπτώσεις 
πιθανής παραβίασης του απορρήτου υπη-

ρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Ει-
δικότερα, στις καταγγελίες αυτές γινόταν 
αναφορά σε:

  43 συνδέσεις τηλεφωνίας, από τις οποί-
ες οι 31 ήταν συνδέσεις κινητής και οι 12 
συνδέσεις σταθερής τηλεφωνίας, 

  μία πιθανή παραβίαση του απορρήτου 
των επικοινωνιών κατά την πρόσβαση 
στο διαδίκτυο, 

  μία πιθανή παραβίαση του απορρήτου 
των επικοινωνιών για υπηρεσίες ηλε-
κτρονικού ταχυδρομείου, 

  16 περιπτώσεις κακόβουλων – ενοχλη-
τικών κλήσεων, 

  πέντε περιπτώσεις άλλων θεμάτων αρ-
μοδιότητας της ΑΔΑΕ.

 Kαταγγελίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών που υποβλήθηκαν

Διάγραμμα 2: Καταγγελίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών 
υπηρεσιών που υποβλήθηκαν στην ΑΔΑΕ, 2012 - 2020
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  30 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 επτά προωθήθηκαν σε άλλες αρ-
μόδιες αρχές..

 Καταγγελίες που αφορούν στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες

 και εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της ΑΔΑΕ (41%)

 Καταγγελίες που αφορούν στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες

 και δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της ΑΔΑΕ (59%)

Διάγραμμα 3: 
Κατηγοριοποίηση καταγγελιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 2020

41%

59%

Από το σύνολο των καταγγελιών για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος, 10 καταγγελίες τέθη-
καν στο αρχείο λόγω ελλιπών ή ασαφών στοιχείων.

Για την εξέταση οκτώ καταγγελιών διενεργήθηκαν 12 επιτόπιοι έλεγχοι, στις εγκαταστάσεις πα-
ρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τηρουμένων των περιοριστικών μέτρων λόγω 
covid-19. Στο διάγραμμα 4 απεικονίζεται ο αριθμός των επιτόπιων ελέγχων στις εγκαταστάσεις πα-
ρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατόπιν καταγγελιών τα τελευταία έτη (2012-2020).
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Το 2020 η Αρχή παρέλαβε 18 ερωτήματα από 
πολίτες και τρία από φορείς, ενώ υπήρχαν τέσ-
σερα ακόμη ερωτήματα πολιτών που εκκρεμού-
σαν από το 2019.

Μέσα στο έτος απαντήθηκαν τα τέσσερα ερω-
τήματα που εκκρεμούσαν από το 2019, 12 
από τα νέα ερωτήματα των πολιτών καθώς 
και τα τρία ερωτήματα φορέων που παρέλαβε 
η Αρχή μέσα στο 2020. Τέλος, έξι ερωτήματα 
πολιτών αναμένεται να απαντηθούν εντός του 
2021. 

Τα ερωτήματα που υποβλήθηκαν από πολίτες 
και απαντήθηκαν κατανέμονται ως εξής:

  Εννέα ερωτήματα αφορούσαν απορίες 
ή προβλήματα σε θέματα αρμοδιότητας 
της Αρχής, όπως, ενδεικτικά, κακόβουλες 

κλήσεις, αναλυτικά στοιχεία κλήσεων, δι-
αδικασία άρσης απορρήτου, λειτουργία 
και σχετική νομοθεσία της Αρχής, λογα-
ριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και 
υποχρεώσεις των παρόχων έναντι της 
ΑΔΑΕ.

  Επτά ερωτήματα αφορούσαν θέματα για 
τα οποία η ΑΔΑΕ δεν είναι αρμόδια εκ των 
οποίων δύο περιπτώσεις προωθήθηκαν 
σε άλλη Αρχή και σε πέντε δόθηκαν οδη-
γίες στους ενδιαφερόμενους για πιθανές 
περαιτέρω ενέργειες. 

Τα ερωτήματα που υποβλήθηκαν από φορείς 
αφορούσαν θέματα που άπτονται των αρμο-
διοτήτων της Αρχής και δόθηκαν σχετικές δι-
ευκρινίσεις.

 Αριθμός καταγγελιών για τις οποίες διεξήχθη έλεγχος στις εγκαταστάσεις παρόχων

 Αριθμός επισκέψεων στις εγκαταστάσεις παρόχων για έλεγχο στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας

Διάγραμμα 4: Επιτόπιοι έλεγχοι σε εγκαταστάσεις παρόχων ηλεκτρονικών  
επικοινωνιών κατόπιν καταγγελιών, 2012 - 2020
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2.2  Καταγγελίες και ερωτήματα  
που αφορούν τις ταχυδρομικές 
υπηρεσίες

Το 2020 η Αρχή επεξεργάστηκε 17 καταγγελί-
ες, εκ των οποίων για τις έξι ολοκληρώθηκε η 
επεξεργασία εντός του έτους και για τρεις ακό-
μη καταγγελίες έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος 
και αναμένονται τα πρακτικά της Ολομέλειας. 
Οι υπόλοιπες οκτώ καταγγελίες βρίσκονται 
σε στάδιο διερεύνησης. Από τις παραπάνω 
17 καταγγελίες οι εννέα εκκρεμούσαν από το 
έτος 2019. 

Επίσης, το 2020 η Αρχή παρέλαβε δύο ερωτή-
ματα από πολίτες, τα οποία ήταν εκτός αρμο-
διότητάς της και προωθήθηκαν στους αρμό-
διους φορείς. 

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 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών έχουν την υπο-
χρέωση να υποβάλλουν προς έγκριση στην 
ΑΔΑΕ πολιτική ασφάλειας για τη διασφάλιση 
του απορρήτου των επικοινωνιών που πρό-
κειται να εφαρμόσουν. Οι πολιτικές ασφά-
λειας, που υποβάλλονται στην ΑΔΑΕ, εξε-
τάζονται ως προς τη συμβατότητά τους με 

τον παραπάνω Κανονισμό για τη διασφάλιση 
του απορρήτου των ηλεκτρονικών επικοινω-
νιών. Αν η πολιτική που υποβλήθηκε πληροί 
τις απαιτήσεις του Κανονισμού, εγκρίνεται 
από την ΑΔΑΕ και η έγκριση γνωστοποιείται 
στον πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικών επι-
κοινωνιών. 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 συγκεκριμένου χρονικού διαστήμα-
τος, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της Αρ-
χής. Η αναθεωρημένη πολιτική που υποβάλ-
λει ο πάροχος, εξετάζεται εκ νέου από την 
Αρχή και σε περίπτωση μη έγκρισής της, ο 
πάροχος καλείται σε ακρόαση, προκειμένου 
να δώσει εξηγήσεις για την καθυστέρηση ή 
τη μη συμμόρφωσή του.

Οι πάροχοι ταχυδρομικών υπηρεσιών υπο-
χρεούνται να καταθέσουν στην ΑΔΑΕ Πολι-
τική Διασφάλισης του Απορρήτου των Τα-
χυδρομικών Υπηρεσιών (ΠΔΑΤΥ), σύμφωνα 
με τον Κανονισμό που έχει εκδώσει η Αρχή 
για τη διασφάλιση του απορρήτου των ταχυ-
δρομικών υπηρεσιών (απόφαση 1001/2005 
της ΑΔΑΕ, ΦΕΚ 384/Β΄/24.3.2005). Η ΑΔΑΕ 
ελέγχει τις πολιτικές 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 εισηγείται την κλήση σε ακρό-
αση των εταιρειών που δεν έχουν υποβάλει 
ΠΔΑΤΥ. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι, 
σε γενικές γραμμές, παρόμοια με την παρα-
πάνω περιγραφόμενη για τις υπηρεσίες ηλε-
κτρονικών επικοινωνιών.



47ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΚΕ
Φ

Α
Λ

Α
ΙΟ

 2
80

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

Το έτος 2020 κατατέθηκαν στην Αρχή συνολι-
κά έξι πολιτικές ασφάλειας, στις οποίες συμπε-
ριλαμβάνονται και οι αναθεωρημένες πολιτι-
κές ασφάλειας, σύμφωνα με τον Κανονισμό για 
τη διασφάλιση του απορρήτου των ηλεκτρονι-
κών επικοινωνιών, εκ των οποίων (βλ. διάγραμ-
μα 6):

  Τρεις εγκρίθηκαν,

  Δύο δεν εγκρίθηκαν· ζητήθηκε από τους 
παρόχους να υποβάλλουν αναθεωρημένη 
πολιτική ασφάλειας,

  Μία τελεί υπό επεξεργασία.

Επιπλέον, μέσα στο 2020, ολοκληρώθηκε η επε-
ξεργασία οκτώ πολιτικών ασφάλειας που είχαν 
κατατεθεί στην Αρχή κατά το προηγούμενο 
έτος, οι οποίες εγκρίθηκαν στο σύνολό τους.

Συνοψίζοντας τα προηγούμενα στοιχεία, εντός 
του 2020, ολοκληρώθηκε η διεκπεραίωση 14 
πολιτικών ασφάλειας, ως εξής:

  Έντεκα εγκρίθηκαν,

  Δύο δεν εγκρίθηκαν· ζητήθηκε από τους 
παρόχους να υποβάλλουν αναθεωρημένη 
πολιτική ασφάλειας, 

  Μία τελεί υπό επεξεργασία, η οποία ανα-
μένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2021  
(βλ. διάγραμμα 6).

 Πολιτικές ασφάλειας ηλεκτρονικών επικοινωνιών για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών
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Διάγραμμα 5: Πολιτικές ασφάλειας (συμπεριλαμβάνονται οι αναθεωρημένες 
πολιτικές ασφάλειας) για τη διασφάλιση του απορρήτου των ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών που κατατέθηκαν στην ΑΔΑΕ, 2012 - 2020
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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 2020, 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 2020, υπο-
χρέωση υποβολής πολιτικής ασφάλειας. Ο 
συνολικός αριθμός των παρόχων αυτών είναι 
163, εκ των οποίων 111 έχουν υποβάλει, ως 
όφειλαν, προς έγκριση στην Αρχή πολιτική 
ασφάλειας, ενώ 52 πάροχοι δεν έχουν υποβά-
λει πολιτική ασφάλειας.

Αναλυτικότερα, ως προς τους 111 παρόχους 
που έχουν υποβάλει πολιτική ασφάλειας ισχύ-
ουν τα εξής (βλ. διάγραμμα 7): 

 Εγκεκριμένες πολιτικές ασφάλειας παρόχων (79%)

 Πολιτικές ασφάλειας παρόχων που δεν εγκρίθηκαν (14%)

 Πολιτικές ασφαλείας που τελούν υπό επεξεργασία (7%)

Διάγραμμα 6: Κατηγοριοποίηση των πολιτικών ασφάλειας για τη διασφάλιση 
του απορρήτου των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 2020
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  για 107 παρόχους έχει εγκριθεί η πολιτική 
ασφάλειας, 

  για έναν πάροχο εκκρεμεί η έγκριση από 
την Ολομέλεια της Αρχής της πολιτικής 
ασφάλειας που υπέβαλε,

  για δύο 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. 

Αναλυτικότερα, ως προς τους 52 παρόχους 
που δεν έχουν υποβάλει πολιτική ασφάλειας 
(βλ. διάγραμμα 7):

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

  για 14 παρόχους αναμένεται η υποβολή 
πολιτικής ασφάλειας,

  για 11 παρόχους ερευνάται εάν έχουν την 
υποχρέωση υποβολής πολιτικής ασφά-
λειας.

Διάγραμμα 7: Επισκόπηση παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών σχετικά με την υποβολή πολιτικής ασφάλειας, 2020

 Πάροχοι που διαθέτουν εγκεκριμένη πολιτική ασφάλειας (66%)

  Πάροχοι που ερευνάται αν έχουν την υποχρέωση υποβολής  
πολιτικής ασφάλειας (7%)

  Πάροχοι που αναμένεται η υποβολή πολιτικής ασφάλειας (8%)

  Πάροχοι που τελούν σε διαδικασία κλήσης σε ακρόαση 
για τη μη υποβολή της πολιτικής τους ασφάλειας (16%)

  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 (1%)

  Πάροχοι που οι πολιτικές ασφάλειας τους τελούν υπό εξέταση 
ως προς την έγκρισή τους (1%)
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Πρέπει να σημειωθεί ότι οι μεγαλύτερες εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επι-
κοινωνιών έχουν καταθέσει πολιτικές ασφάλειας με βάση τον Κανονισμό για τη διασφάλιση του 
απορρήτου των επικοινωνιών (απόφαση υπ’ αριθμ. 165/2011 της ΑΔΑΕ), οι οποίες έχουν εγκρι-
θεί από την Ολομέλεια της ΑΔΑΕ. Στο διάγραμμα 8 παρουσιάζεται η εξέλιξη, ανά έτος, των εγκε-
κριμένων πολιτικών ασφάλειας από το 2013 έως και σήμερα. 

100

 Εγκεκριμένες πολιτικές ασφάλειας ηλεκτρονικών επικοινωνιών για τη διασφάλιση  
του απορρήτου των επικοινωνιών

Διάγραμμα 8: Σύνολο εγκεκριμένων από την ΑΔΑΕ πολιτικών ασφάλειας 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών για τη διασφάλιση του απορρήτου 

των επικοινωνιών, 2013 - 2020
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3.3  Πολιτικές διασφάλισης απορρήτου επικοινωνιών 
 για ταχυδρομικές υπηρεσίες

Πρωταγωνιστές στην εξυπηρέτηση των πολιτών λόγω της πανδημίας (COVID-19), ήταν οι ταχυ-
δρομικές επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια του έτους 2020.

Το Η ΑΔΑΕ μέσα στο 2020, αντλώντας στοιχεία από το ισχύον 3 μητρώο της ΕΕΤΤ, το οποίο περιλαμ-
βάνει τις εταιρείες που παρέχουν ταχυδρομικές υπηρεσίες, απέστειλε επιστολές και επικοινώνησε 

3 Πηγή: Βάση δεδομένων ΕΕΤΤ.
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προφορικά με τις εγγεγραμμένες εταιρείες με 
σκοπό να ενημερώσει εκ νέου τους παρόχους 
ταχυδρομικών υπηρεσιών που δεν έχουν υπο-
βάλει Πολιτική Διασφάλισης Απορρήτου Τα-
χυδρομικών Υπηρεσιών (ΠΔΑΤΥ). Επίσης, ενη-
μέρωσε τις νεοσυσταθείσες εταιρείες, για τη 
σχετική υποχρέωσή τους εφόσον ήταν εφικτό, 
για να τους υπενθυμίσει την ανάγκη υποβολής 
ΠΔΑΤΥ, να ενημερώσει για την Πολιτική που 
πρέπει να υποβάλουν και να αντλήσει περισσό-
τερες πληροφορίες για τις εταιρείες αυτές. 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2020 η ΑΔΑΕ δι-
αχειρίστηκε 15 υποθέσεις που αφορούσαν 
Πολιτικές Διασφάλισης του Απορρήτου των 
Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (ΠΔΑΤΥ) σύμφω-
να με τον Κανονισμό για τη Διασφάλιση του 

Απορρήτου των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών. 
Από αυτές τις υποθέσεις η ΑΔΑΕ επεξεργά-
στηκε 13, ενώ για τις δύο που υποβλήθηκαν 
τις τελευταίες μέρες του 2020, η διαδικασία 
επεξεργασίας αναμένεται να ολοκληρωθεί 
εντός του 2021.

Πιο συγκεκριμένα, από τις 13 ΠΔΑΤΥ, για τις 
οποίες ολοκληρώθηκε η επεξεργασία εντός 
του 2020, τρεις εγκρίθηκαν, έξι δεν εγκρίθη-
καν και ζητήθηκε από τους παρόχους η κατά-
θεση αναθεωρημένης ΠΔΑΤΥ, ενώ σε τέσσερις 
περιπτώσεις οι πάροχοι εξαιρέθηκαν από την 
υποχρέωση υποβολής Πολιτικής Ασφάλειας 
για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Ταχυ-
δρομικών Υπηρεσιών (βλ. διάγραμμα 9).

27%
20%

13%
40%

 Ταχυδρομικές Επιχειρήσεις που υπέβαλαν ΠΔΑΤΥ η οποία εγκρίθηκε (20%)

 Ταχυδρομικές Επιχειρήσεις που υπέβαλαν ΠΔΑΤΥ η οποία δεν εγκρίθηκε (40%)

 Ταχυδρομικές Επιχειρήσεις που υπέβαλαν ΠΔΑΤΥ η οποία είναι υπό επεξεργασία (13%)

 Ταχυδρομικές Επιχειρήσεις που εξαιρέθηκαν από την υποχρέωση υποβολής ΠΔΑΤΥ (27%)

Διάγραμμα 9: Πολιτικές διασφάλισης του απορρήτου ταχυδρομικών 
επιχειρήσεων που εξετάστηκαν από την ΑΔΑΕ, 2020
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Σημειώνεται ότι οι εγκεκριμένες Πολιτικές Διασφάλισης του Απορρήτου των Ταχυδρομικών 
Υπηρεσιών (ΠΔΑΤΥ) αφορούν τις επιχειρήσεις οι οποίες διακινούν μέσω των δικτύων τους πάνω 
από το 95% των ταχυδρομικών αντικειμένων.

Επισημαίνεται ακόμη ότι η αγορά των ταχυδρομικών υπηρεσιών παρουσιάζει συνεχείς μεταβο-
λές ως προς τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτήν και οφείλουν να εφαρμόζουν 
ΠΔΑΤΥ. To 2020 o αριθμός των ταχυδρομικών επιχειρήσεων με Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπη-
ρεσιών ανέρχεται σε 608 ενώ το 2019 ήταν 544. (βλ. διάγραμμα 10).

Διάγραμμα 10: Αυξομειώσεις του αριθμού των ταχυδρομικών επιχειρήσεων και 
πολιτικές διασφάλισης του απορρήτου (ΠΔΑΤΥ) στο τέλος κάθε έτους, 2018 - 2020

 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 47 Α΄), του Ν. 3674/2008 
(«Ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου διασφά-
λισης του απορρήτου της τηλεφωνικής επι-
κοινωνίας και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 136 Α΄), 
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 
Περιστατικών Ασφάλειας», η οποία θα ενερ-
γοποιείται αμελλητί σε κάθε περίπτωση εμ-
φάνισης περιστατικού ασφάλειας. Στη διαδι-
κασία αυτή προβλέπεται η καταγραφή όλων 
των στοιχείων που αφορούν το εκάστοτε 
περιστατικό και αναφέρονται λεπτομερώς 
στον παραπάνω Κανονισμό, καθώς και η σύ-
νταξη και διατήρηση σε αρχείο όλων των εγ-
γράφων 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 Κανο-
νισμού, ως περιστατικό ασφάλειας που αφορά 
την ασφάλεια και την ακεραιότητα δικτύων και 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, νοεί-

ται κάθε συμβάν που δύναται να σχετίζεται με 
τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινω-
νιών 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 2020 υποβλήθηκαν στην ΑΔΑΕ συνολικά 
75 αναφορές περιστατικών ασφάλειας που 
αφορούσαν το απόρρητο των ηλεκτρονι-
κών επικοινωνιών, ενώ από το προηγούμε-
νο έτος βρίσκονταν υπό επεξεργασία άλλες 
15 αναφορές. Από το σύνολο των 90 αυτών 
περιστατικών ασφάλειας που εξετάστηκαν 
εντός του έτους, για τα 41 ολοκληρώθηκε ο 
έλεγχος, ενώ για τα υπόλοιπα 45, οι σχετικές 
υποθέσεις τελούν υπό επεξεργασία. Για την 
εξέταση των παραπάνω περιστατικών ασφά-
λειας η ΑΔΑΕ πραγματοποίησε οκτώ επιτόπι-
ους ελέγχους στις εγκαταστάσεις των εταιρει-
ών, τηρουμένων των περιοριστικών μέτρων 
λόγω της πανδημίας. 

Επίσης, με βάση το άρθρο 37 του Ν. 4070/ 
2012 («Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνι-
ών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες 
διατάξεις», ΦΕΚ 82 Α΄), που ενσωματώνει τις 
απαιτήσεις του άρθρου 13α «Ασφάλεια και 
ακεραιότητα δικτύων και υπηρεσιών» της 
Οδηγίας 2009/140/ΕΚ, καθώς και με βάση 
τον Κανονισμό για την Ασφάλεια και την Ακε-
ραιότητα Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρο-
νικών Επικοινωνιών» (Απόφαση υπ’ αριθμ. 
205/2013 της ΑΔΑΕ), η ΑΔΑΕ εξετάζει περι-
στατικά ασφάλειας που αφορούν την ακεραι-
ότητα Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών.
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Σημειώνεται ότι, για τους σκοπούς του Κα-
νονισμού, ως περιστατικό ασφάλειας νοείται 
κάθε γεγονός το οποίο επηρεάζει την ακεραι-
ότητα του δημοσίου δικτύου ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών ή τη συνέχεια παροχής υπηρε-
σιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που διατί-
θενται στο κοινό. Στο πλαίσιο του Κανονισμού 
δεν εμπίπτουν γεγονότα που επηρεάζουν 
το απόρρητο των επικοινωνιών, καθώς και 
προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης ή 
αναβάθμισης συστημάτων, οι οποίες επηρε-
άζουν τη συνέχεια παροχής υπηρεσιών, στο 
βαθμό που αυτές υλοποιούνται σύμφωνα με 

το προγραμματισμένο για τον πάροχο χρονο-
διάγραμμα.

Το 2020 υποβλήθηκαν στην ΑΔΑΕ πέντε ανα-
φορές περιστατικών ασφάλειας που αφο-
ρούσαν την ασφάλεια και την ακεραιότητα 
δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοι-
νωνιών, ενώ από το προηγούμενο έτος βρί-
σκονταν υπό επεξεργασία άλλη μια αναφορά. 
Από το σύνολο των έξι αυτών περιστατικών 
ασφάλειας που εξετάστηκαν εντός του έτους, 
για τα τέσσερα ολοκληρώθηκε ο έλεγχος, ενώ 
για τα υπόλοιπα δύο, οι σχετικές υποθέσεις τε-
λούν υπό επεξεργασία (βλ. διάγραμμα 11).

Διάγραμμα 11: Περιστατικά ασφάλειας που αφορούν υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 2018-2020

 Aναφορές περιστατικών ασφαλείας που αφορούν 

το απόρρητο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών

 Επιτόπιοι Έλεγχοι

 Aναφορές περιστατικών ασφαλείας που αφορούν την ασφάλεια 

και την ακεραιότητα δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών  επικοινωνιών
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5.  Άρση του απορρήτου 
των επικοινωνιών

Κατά τα ισχύοντα στο ελληνικό σύστημα δι-
καίου, η άρση του συνταγματικώς προστα-
τευόμενου δικαιώματος στην απόρρητη, 
ελεύθερη ανταπόκριση είναι νοητή μόνο 
υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που 
θέτει το ίδιο το Σύνταγμα, στο άρθρο 19 
και εξειδικεύει ο σχετικός εκτελεστικός νό-
μος (ν. 2225/1994, ΦΕΚ 121Α/20.07.1994). 
Ειδικότερα, άρση του απορρήτου μπορεί 
να διαταχθεί μόνο με εγγυήσεις της δικαστι-
κής εξουσίας (εισαγγελική αρχή ή δικαστικό 
συμβούλιο) είτε για λόγους που αφορούν 
την προστασία της εθνικής ασφάλειας, είτε 
για λόγους που συνδέονται με τη διακρίβω-
ση των περιοριστικώς αναφερόμενων στον 
νόμο εγκλημάτων (άρθρο 4 ν. 2225/1994 και 
άρθρο 34 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας). 
Σημειωτέον ότι σε επίπεδο ευρωπαϊκού δι-
καίου, το δικαίωμα στο απόρρητο της επι-
κοινωνίας στεγάζεται τόσο στο άρθρο 8 της 
Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα 
του Ανθρώπου (εφεξής: ΕΣΔΑ) 4, όσο και στο 
άρθρο 7 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμά-

4 Κατά περιεχόμενο του άρθρου 8 ΕΣΔΑ: «1. Παν πρό-
σωπον δικαιούται εις τον σεβασμόν της ιδιωτικής και 
οικογενειακής ζωής του, της κατοικίας του και της αλ-
ληλογραφίας του. 2. Δεν επιτρέπεται να υπάρξη επέμ-
βασις δημοσίας αρχής εν τη ασκήσει του δικαιώματος 
τούτου, εκτός εάν η επέμβασις αύτη προβλέπεται υπό 
του νόμου και αποτελεί μέτρον το οποίον, εις μίαν δη-
μοκρατικήν κοινωνίαν, είναι αναγκαίον δια την εθνικήν 
ασφάλειαν, την δημοσίαν ασφάλειαν, την οικονομικήν 
ευημερίαν της χώρας, την προάσπισιν της τάξεως και 
την πρόληψιν ποινικών παραβάσεων, την προστασίαν 
της υγείας ή της ηθικής, ή την προστασίαν των δικαιω-
μάτων και ελευθεριών άλλων».

των της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής: ΧΘΔ 
ΕΕ) 5.

Στις συντελεσθείσες υπό αυτές τις προϋποθέ-
σεις άρσεις, η ΑΔΑΕ αυτονοήτως, στο πλαίσιο 
της αρχής διάκρισης των εξουσιών, «υπει-
σέρχεται μόνο στον έλεγχο της τήρησης των 
όρων και της διαδικασίας άρσης του απορρή-
του, χωρίς να εξετάζει την κρίση των αρμόδι-
ων δικαστικών αρχών» [άρθρο 6 παρ. 1, περ. 
(στ) του ν. 3115/2003]. Σε ό,τι αφορά τη δια-
δικασία περιέλευσης των σχετικών δικαστι-
κών εγγράφων στην ΑΔΑΕ, η οικεία διοικητική 
πρακτική αποτυπώνεται στο ν. 2225/1994 ως 
εξής: «Στην ΑΔΑΕ παραδίδεται, μέσα σε κλει-
στό φάκελο, όλο το κείμενο της διάταξης που 
επιβάλλει την άρση του απορρήτου. Η σχετική 
αλληλογραφία είναι απόρρητη και τηρείται σε 
ειδικό αρχείο, στο οποίο έχουν πρόσβαση ο 
Πρόεδρος της ΑΔΑΕ και ένα ακόμη μέλος της, 
το οποίο είναι ειδικά εξουσιοδοτημένο προς 
τούτο από την ΑΔΑΕ. Ο Πρόεδρος της ΑΔΑΕ 
ενημερώνει σε κάθε περίπτωση τους αρχη-
γούς των κομμάτων που εκπροσωπούνται στη 
Βουλή και κοινοποιεί τη διάταξη στον Υπουρ-
γό Δικαιοσύνης" (άρθρο 5 παρ. 4). 

Περαιτέρω, στο πδ 40/2005 (ΦΕΚ Α΄ 59/07.03. 
2005) που αφορά την εσωτερική οργανωτική 
διάρθρωση της ΑΔΑΕ, προβλέπεται η λειτουρ-
γία «Αυτοτελούς Τμήματος Ελέγχου Άρσης 
Απορρήτου» (άρθρο 11), αρμοδιότητες ως ακο-
λούθως: «Το Αυτοτελές Τμήμα Ελέγχου Άρσης 
Απορρήτου προβαίνει στην κατάσχεση μέσων 
παραβίασης του απορρήτου, που υποπίπτουν 

5 Κατά περιεχόμενο του άρθρου 7 ΧΘΔ ΕΕ: «Κάθε πρό-
σωπο έχει δικαίωμα στο σεβασμό της ιδιωτικής και οι-
κογενειακής ζωής του, της κατοικίας του και των επικοι-
νωνιών του».
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στην αντίληψη της Α.Δ.Α.Ε., κατά την ενάσκηση 
του έργου της και ορίζεται μεσεγγυούχος αυτών 
μέχρι να αποφανθούν τα αρμόδια δικαστήρια 
(α) προβαίνει στην καταστροφή πληροφοριών 
ή στοιχείων ή δεδομένων τα οποία αποκτήθη-
καν με παράνομη παραβίαση του απορρήτου 
των επικοινωνιών (β) εξετάζει καταγγελίες σχε-
τικά με την προστασία των δικαιωμάτων των 
αιτούντων, όταν θίγονται από τον τρόπο και τη 
διαδικασία άρσης του απορρήτου (γ) εξετάζει τη 
νομιμότητα εντολών άρσεως του απορρήτου».

Στην ΑΔΑΕ έχει επίσης εκ του νόμου ανατεθεί 
η ειδικότερη αρμοδιότητα γνωστοποίησης 
στον θιγόμενο του περιοριστικού μέτρου άρ-
σης του απορρήτου, μετά τη λήξη του και υπό 
την αναγκαία προϋπόθεση ότι «δε διακυβεύε-
ται ο σκοπός για τον οποίο διατάχθηκε» (άρ-
θρο 5 παρ. 9 του ν. 2225/1994). 

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τη χρονική περίοδο 
από 01.01 έως και 31.12.2020 επισημαίνονται 
τα ακόλουθα: δεδομένου του ολιγάριθμου 
προσωπικού της Αρχής, στο Αυτοτελές Τμήμα 
Ελέγχου Άρσης Απορρήτου παρείχαν τις υπη-
ρεσίες τους, με μερική απασχόληση δύο μόνο 
υπάλληλοι της Αρχής, μια υπάλληλος ΠΕ και μια 
υπάλληλος ΔΕ. Περαιτέρω, οι περιορισμοί που 
επιβλήθηκαν στη φυσική παρουσία των εργα-
ζομένων στην έδρα της Αρχής λόγω των μέτρων 
που έλαβε η ελληνική πολιτεία προς ανάσχεση 
της πανδημικής κρίσης Covid-19, είχε άμεση 
συνέπεια στη διαχείριση των εισερχόμενων δι-
ατάξεων άρσης του απορρήτου. Είναι αυτονόη-
το δε ότι, λόγω του απόρρητου χαρακτήρα των 
τελευταίων, δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για 
επεξεργασία τους στο πλαίσιο της εξ αποστά-
σεως εργασίας. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό 
με την ακραία υποστελέχωση του Αυτοτελούς 

Τμήματος Ελέγχου Άρσης Απορρήτου οδήγησε 
σε αδυναμία τόσο στατιστικής, όσο και ποιοτι-
κής επεξεργασίας των διατάξεων. Δεν κατέστη 
συνεπώς, δυνατή ούτε η εξαγωγή συνθετικών 
συμπερασμάτων και συνδυαστικών κρίσεων σε 
σχέση με τα επιμέρους χαρακτηριστικά των δι-
ατάξεων άρσης του απορρήτου 6.

Εντελώς ενδεικτικά, μεταξύ των ζητημάτων 
που οφείλει η ΑΔΑΕ να αναδείξει και να επε-
ξεργαστεί ποιοτικά σε σχέση με τη διαδικα-
σία άρσης του απορρήτου, επισημαίνονται τα 
ακόλουθα:

(α)  κατηγοριοποίηση των αδικημάτων για τα 
οποία διατάσσεται η άρση του απορρήτου: 
συχνότητα, διάρκεια άρσης ανά είδος αδι-
κήματος κοκ. Επίσης, ενδεχόμενη ανάδει-
ξη περιπτώσεων, όπου διατάσσεται άρση 
για αδίκημα διαφορετικό από τα περιλαμ-
βανόμενα στον numerus clausus κατάλο-
γο του άρθρου 4 ν. 2225/1994 αδικήματα.

(β)  διακρίβωση του τρόπου με τον οποίο αξι-
οποιείται η νέα διάταξη του άρθρου 34 
Κώδικα Ποινικής Δικονομίας σε σχέση με 
τις αρμοδιότητες του εισαγγελέα οικονομι-
κού εγκλήματος, στο πλαίσιο της διαδικα-
σίας άρσης του απορρήτου. Επ’ αυτής της 
διάταξης, η Αρχή έχε ήδη διατυπώσει τις 
επιφυλάξεις της 7, καθόσον δι’ αυτής εκτεί-

6 Μια πρώτη καταγραφή προς αυτή την κατεύθυνση, για 
περιορισμένα θεματικά πεδία, είχε επιχειρηθεί για το τε-
λευταίο τρίμηνο του 2019.

7 Βλ. σχετική Ανακοίνωση της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ για 
τις αλλαγές στη διαδικασία άρσης του απορρήτου άρ-
θρο 43 του ν. 4640/2019 - διαθέσιμη στο Αρχή Διασφάλι-
σης του Απορρήτου των Επικοινωνιών: <b>Ανακοίνωση 
της ΑΔΑΕ για τις αλλαγές στη διαδικασία άρσης του 
απορρήτου (Άρ. 43, Ν.4640/2019)</b> (adae.gr) -.
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νεται η δυνατότητα άρσης του απορρήτου 
στην ευρύτερη κατηγορία των οικονομι-
κών κακουργημάτων. Πρόκειται δηλαδή, 
για απόκλιση από τον κανόνα της περιορι-
στικής απαρίθμησης στον νόμο των αδικη-
μάτων περί της διερεύνησης των οποίων 
χωρεί η άρση του απορρήτου.

(γ)  Το εύρος της άρσης του απορρήτου: ποια 
μέσα επικοινωνίας δηλ. καταλαμβάνουν 
και με ποια συχνότητα οι διατάξεις περί άρ-
σης. Ειδικότερα, ενδιαφέρει να γνωρίζουμε 
τι ακριβώς συμβαίνει με τις ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες, μέσω των οποίων άλλωστε, 
στην εποχή μας διενεργείται ο μεγαλύτερος 
όγκος των επικοινωνιών. Πολλώ δε μάλλον 
που κατά καιρούς, έχουν αναδειχθεί στην 
επικαιρότητα, δημοσιεύματα, σύμφωνα με 
τα οποία εικάζεται ότι στον στόχο των υπη-
ρεσιών πληροφοριών έχουν τεθεί και οι πα-
ρακολουθήσεις των επικοινωνιών που διε-
νεργούνται μέσω επιφυών υπηρεσιών (over 
the top services).

(δ)  Η συντριπτική πλειονότητα των διατάξεων 
περί άρσης αφορά λόγους εθνικής ασφάλει-
ας (βλ. το δεύτερο από τα προπαρατεθέντα 
γραφήματα). Είναι γεγονός ότι όταν η άρση 
διενεργείται για λόγους εθνικής ασφάλει-
ας, ο νόμος διευκολύνει έτι περαιτέρω τη 
διαδικασία, καθώς δεν απαιτεί αιτιολογία, 
ούτε την αναγραφή στη διάταξη «το[υ] ονό-
μα[τος] του προσώπου ή των προσώπων 
κατά των οποίων λαμβάνεται το μέτρο της 
άρσης» 8. Επιπλέον, δε θέτει ανώτατο όριο 
ως προς τη δυνατότητα χορήγησης διαδο-
χικών, μετά την αρχική, παρατάσεων. Στο 
σημείο αυτό, η νομολογία του ΕΔΔΑ έχει 

8 Άρθρο 5 παρ. 2 περ. (α) ν. 2225/1994.

επισημάνει εμφατικά ότι υπάρχει ζήτημα ως 
προς τις επιταγές του άρθρου 8 της ΕΣΔΑ, το 
οποίο απαιτεί οπωσδήποτε ορισμένη διάρ-
κεια του μέτρου. Συνεπώς, σε ό,τι αφορά τα 
καθ’ ημάς, είναι κρίσιμο να υπάρχουν ειδικά, 
στο πεδίο της εθνικής ασφάλειας, ακριβείς 
καταγραφές ως προς τις παρατάσεις (αριθ-
μός, συχνότητα, διάρκεια). Τεκμηριωμένες 
πληροφορίες επ’ αυτού, θα έδιναν στην 
ΑΔΑΕ τη δυνατότητα να αναδείξει την ανα-
κολουθία του εθνικού κανονιστικού πλαισί-
ου ως προς τα προαπαιτούμενα της ΕΣΔΑ. 
Ενδεχομένως δε, η ΑΔΑΕ θα μπορούσε ακο-
λούθως, να εισηγηθεί στον νομοθέτη, σχετι-
κή τροποποίηση με στόχο την εναρμόνιση 
του εθνικού κανονιστικού πλαισίου με τα 
κριτήρια της ΕΣΔΑ. 

(ε)  Σε σχέση με την αιτιολογία που περιλαμβά-
νουν οι διατάξεις, σε περιπτώσεις άρσης του 
απορρήτου για τη διακρίβωση αδικημάτων, 
η ΑΔΑΕ ασφαλώς και οφείλει να απέχει, στο 
πλαίσιο της αρχής διάκρισης των εξουσιών, 
από τη διατύπωση θέσεων που παρεισφρέ-
ουν στην ουσία της δικαστικής κρίσης και 
αφορούν κατά βάση, τη σκοπιμότητα λή-
ψης τού υπό συζήτηση ειδικού ανακριτικού 
μέτρου. Δεν ισχύει ωστόσο, το ίδιο με την 
υποχρέωση της Αρχής να καταγράφει τις 
περιπτώσεις αναιτιολόγητων διατάξεων ή 
τις περιπτώσεις προσχηματικής αιτιολο-
γίας, όπως είναι για παράδειγμα, η απλή 
παράθεση ή επανάληψη της νομοθετικής 
διάταξης. Δεδομένου ότι ο νόμος απαιτεί 
σε κάθε περίπτωση, ειδική και εμπεριστα-
τωμένη αιτιολογία, είναι σαφές ότι οι παρα-
τηρήσεις της Αρχής επ’ αυτού αποτελούν 
μέρος της υποχρέωσής της να μεριμνά για 
την τήρηση των δικαιοκρατικών εγγυήσε-
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ων. Πολλώ δε μάλλον που η διάταξη του 
άρθρου 4 παρ. 2 του ν. 2225/1994 υπενθυ-
μίζει τη συνταγματικής περιωπής, αρχή της 
αναλογικότητας. Ειδικότερα, προβλέπεται 
ότι «Η άρση στις περιπτώσεις αυτές είναι 
επιτρεπτή μόνο αν αιτιολογημένα το αρμό-
διο δικαστικό συμβούλιο διαπιστώσει ότι η 
διερεύνηση της υπόθεσης ή η εξακρίβωση 
του τόπου διαμονής του κατηγορουμένου 
είναι αδύνατη ή ουσιωδώς δυσχερής χω-
ρίς αυτήν». Συνεπώς, η επισήμανση και η 
ανάδειξη έλλειψης αιτιολογίας με αυτά τα 
χαρακτηριστικά συνδέεται ευθέως με τον 
εγγυητικό ρόλο της Αρχής.

(στ)  Η νομολογία του ΕΔΔΑ έχει επίσης, επι-
σημάνει την ανάγκη καταγραφής του 
συνολικού ποσοστού αποδοχής των αι-
τημάτων περί άρσης. Ειδικότερα, σε πε-
ριπτώσεις, όπου το ποσοστό αυτό έτεινε 
στα όρια καθολικής αποδοχής, το δικα-
στήριο αποφάνθηκε ότι «η χρήση του συ-
στήματος μυστικών παρακολουθήσεων, 
… , είναι τουλάχιστον υπερβολική · γεγο-
νός που ενδέχεται να συνδέεται εν μέρει 
με τις ελλιπείς εγγυήσεις του νομοθετικού 
πλαισίου» 9. Στο πλαίσιο της δικής μας έν-
νομης τάξης, το πολιτειακό όργανο που 
βαρύνεται με το τεκμήριο γνώσης αυτού 
του ποσοστού είναι η ΑΔΑΕ, καθόσον μό-
νον αυτή έχει συνολική εποπτεία των δια-
τασσόμενων άρσεων. 

(ζ)  Μεταξύ άλλων, η ΑΔΑΕ έχει - όπως προεπι-
σημάνθηκε - ως αρμοδιότητα και την υπο-

9 Βλ. σχετικά in ECHR, Iordachi and others v. Moldova, 
14 September 2009, παρ. 52, Case of the Association for 
European Integration and Human Rights and Ekimdhiev 
v. Bulgaria, 28 June 2007, παρ. 92.

χρέωση ενημέρωσης των θιγόμενων από 
το μέτρο της άρσης, υπό τις προϋποθέσεις 
του άρθρου 5 παρ. 9 του ν. 2225/1994. 
Κατά τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό: "Μετά 
τη λήξη του μέτρου της άρσης και υπό την 
αναγκαία προϋπόθεση ότι δεν διακυβεύ-
εται ο σκοπός για τον οποίο διατάχθηκε, 
μπορεί η Α.Δ.Α.Ε. να αποφασίζει τη γνω-
στοποίηση της επιβολής του στους θιγόμε-
νους". Η υποχρέωση αυτή περιλαμβάνεται 
επίσης, μεταξύ των πάγιων κριτηρίων της 
νομολογίας του ΕΔΔΑ· από τις εκ των ων 
ουκ άνευ προβλέψεις που πρέπει να διαθέ-
τει δηλαδή, κατά το ΕΔΔΑ το εθνικό δίκαιο 
προκειμένου να καταγνωστεί η συμβατό-
τητά του προς την ΕΣΔΑ 10. 

Προκειμένου να είναι σε θέση η Αρχή να 
ασκήσει τις αρμοδιότητές της σε σχέση με τα 
παραπάνω, επείγει η άμεση στελέχωση του 
αποδυναμωμένου μέχρι σήμερα, Αυτοτελούς 
Τμήματος Ελέγχου Άρσης Απορρήτου. Προς 
αυτή την κατεύθυνση, είναι θετικό το γεγονός 
ότι βαίνει προς ολοκλήρωση ο διαγωνισμός 
που διενεργήθηκε από το Ανώτατο Συμβούλιο 
Επιλογής Προσωπικού για την πρόσληψη δύο 
νομικών, ειδικών επιστημόνων. Η έλευσή τους 
στην Αρχή αναμένεται να ενισχύσει το Τμήμα 
και να καλύψει μέρος των αναγκών του.

Συνεπής προς τις δεσμεύσεις της η Αρχή, 
όπως αυτές είχαν περιληφθεί στην Ετήσια 

10 Βλ. εντελώς ενδεικτικά : ΕΔΔΑ, Centrum för Rättvisa 
v. Sweden, 19 June 2018, παρ. 105, Szabó and Vissy v. 
Hungary, 12 January 2016, παρ. 86, Zakharov v. Russia 4 
December 2015, παρ. 286, Leander v. Sweden, 26 March 
1987, παρ. 60 – με αναφορά εδώ, κυρίως, σε ζητήματα 
προσωπικών δεδομένων -, Klass and others v. Germany, 
6 September 1978, παρ. 57 κοκ.
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Έκθεση 2019 και παρά τις αντίξοες συνθήκες 
που διαμορφώθηκαν λόγω της πανδημίας, 
επέμεινε στον εκσυγχρονισμό του συστήμα-
τος διαβίβασης των διατάξεων που εκδίδουν 
οι δικαστικές αρχές στο πεδίο της άρσης του 
απορρήτου. Προς αυτή την κατεύθυνση, ως 
πολύ σημαντική αξιολογείται η πρόσφατη 
νομοθετική ρύθμιση, διά της οποίας προβλέ-
πεται πλήρης αναμόρφωση και ψηφιοποίη-
ση του συστήματος υπηρεσιακής διακίνησης 
των διατάξεων περί άρσης του απορρήτου. 
Προβλέπεται εφεξής, η κρυπτογραφημένη 
ηλεκτρονική διαβίβασή τους από τις επισπεύ-
δουσες Αρχές προς την ΑΔΑΕ. Ειδικότερα, 
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. 12 του 
ν. 2225/1994 «Με κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνη-
σης, καθορίζονται όλες οι τεχνικές και διαδικα-
στικές λεπτομέρειες για τη θέση σε εφαρμογή 
και λειτουργία της διαδικασίας … ως προς την 
παράδοση του αποσπάσματος της διάταξης 
με ηλεκτρονικό κρυπτογραφημένο μήνυμα». 
Σημειωτέον ότι η προσθήκη αυτή εισήχθη 
στον ν. 2225/1994 με το άρθρο 37 παρ.2 του ν. 
4786/2021 (ΦΕΚ Α 43/23.3.2021). 

Ειδικότερα, από ιδρύσεως της ΑΔΑΕ, κατά το 
έτος 2003 μέχρι και σήμερα, ένα από τα βασι-
κά ζητήματα που δεν επέτρεπαν την αποτελε-
σματική λειτουργία του Αυτοτελούς Τμήματος 
Ελέγχου Άρσης Απορρήτου αφορούσε τον μη 
μηχανογραφημένο τρόπο διαβίβασης των δι-
ατάξεων εκ μέρους των εκδουσών Αρχών στην 
ΑΔΑΕ. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι σήμερα, η Αρχή 
λάμβανε μόνο το φυσικό σώμα των διατάξεων, 
σε έγχαρτη μορφή - κάτι που δεν επέτρεπε την 
ηλεκτρονική επεξεργασία τους, καθόσον ου-
δέποτε η Αρχή διέθετε επάρκεια ανθρώπινων 
και υλικοτεχνικών πόρων για να προχωρήσει εξ 

ιδίων σε ψηφιοποίηση των εισερχόμενων δια-
τάξεων -. Εφεξής και εφόσον πλέον, το σύνολο 
των διατάξεων θα λαμβάνεται μέσω κρυπτο-
γραφημένου λογισμικού ως ψηφιακό αρχείο, 
εξυπακούεται ότι θα είναι εφικτή η ηλεκτρο-
νική ανάγνωση και επεξεργασία τους, με όλα 
τα διαθέσιμα μέσα και με τη βοήθεια ειδικών, 
κατάλληλων προς τούτο εφαρμογών. 

Συνεπώς, υπό την προϋπόθεση ότι τόσο η 
στελέχωση του Τμήματος, όσο και η έκδοση 
τής κατά νόμο προβλεπόμενης ΚΥΑ για την 
υλοποίηση του νέου τρόπου διαβίβασης των 
διατάξεων, θα προχωρήσουν με γρήγορους 
ρυθμούς, η ΑΔΑΕ ευελπιστεί ότι στην επόμε-
νη Έκθεση Πεπραγμένων θα είναι σε θέση για 
πρώτη φορά, να διατυπώσει ποιοτικές, αξιολο-
γικές κρίσεις σε σχέση με τη λειτουργία της δι-
αδικασίας άρσης του απορρήτου. Περαιτέρω 
και εφόσον παραστεί ανάγκη για σημειακές 
βελτιώσεις, η Αρχή θα συμβάλλει στην επεξερ-
γασία σχετικών προτάσεων προς τις καθ’ ύλην 
αρμόδιες αρχές ή προς τον νομοθέτη.

Τέλος, ως προς τα αριθμητικά δεδομένα που 
αφορούν το χρονικό διάστημα από 01.01. έως 
31.12. 2020 σημειωτέα τα παρακάτω:

Από την ΑΔΑΕ παρελήφθησαν:

  13.751 διατάξεις που αφορούσαν την 
άρση απορρήτου των επικοινωνιών για 
λόγους εθνικής ασφάλειας, έναντι 11.680 
το έτος 2019. Στον ανωτέρω αριθμό περι-
λαμβάνονται νέες περιπτώσεις άρσης του 
απορρήτου, παρατάσεις προγενέστερων 
διατάξεων και διατάξεις που ορίζουν την 
παύση της άρσης του απορρήτου, πριν 
την παρέλευση του χρόνου που έχει ορι-
σθεί από την αρχική διάταξη. 
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Σημειωτέον ότι, οι ανωτέρω αναφερόμενοι αριθμοί αφορούν στο πλήθος των διατάξεων που 
έχουν εκδοθεί από τις δικαστικές αρχές και έχουν κοινοποιηθεί στην ΑΔΑΕ και όχι τον αριθμό 
των συνδέσεων ή ατόμων επί των οποίων διατάσσεται η άρση του απορρήτου. Πρακτικά αυτό 
σημαίνει ότι στο πλαίσιο κάθε διάταξης μπορεί να περιλαμβάνεται αριθμός συνδέσεων που 
υπερβαίνει τον ένα τηλεφωνικό αριθμό.

  3.190 βουλεύματα δικαστικών συμβουλίων, έναντι 2.302 το έτος 2019.

Διάγραμμα 12: Κοινοποίηση βουλευμάτων και διατάξεων 
άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών, 2018-2020
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6.  Νομοθετικές εξελίξεις: 
Ανάθεση νέων αρμοδιοτήτων 
στην ΑΔΑΕ

Ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοι-
νωνιών ενσωματώθηκε στην Ελληνική έννο-
μη τάξη με τον Νόμο 4727/2020 (ΦΕΚ 184/Α/ 
23.9.2020) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-
μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγί-
ας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/ 
1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμά-
τωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 
2018/1972) και άλλες διατάξεις». Ο νόμος αυ-
τός θέτει την ΑΔΑΕ ως αρμόδιο φορέα για την 
ασφάλεια δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονι-
κών επικοινωνιών και για τη διαθεσιμότητα 
των υπηρεσιών σε περίπτωση καταστροφικής 
βλάβης του δικτύου ή σε περιπτώσεις ανωτέ-
ρας βίας.

Στο άρθρο 216 του παραπάνω νόμου με τον 
τίτλο «Διαθεσιμότητα των υπηρεσιών», με το 
οποίο μεταφέρθηκε στο εσωτερικό δίκαιο 
η διάταξη του άρθρου 108 της Οδηγίας (ΕΕ) 
2018/1972, ορίζονται τα ακόλουθα: «Προκει-
μένου να εξασφαλίζεται η μεγίστη δυνατή 
διαθεσιμότητα υπηρεσιών φωνητικών επι-
κοινωνιών και υπηρεσιών πρόσβασης στο 
διαδίκτυο που παρέχονται μέσω των δημο-
σίων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
σε περίπτωση καταστροφικής βλάβης του 
δικτύου ή σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, οι 
πάροχοι υποχρεούνται να λαμβάνουν όλα τα 
απαιτούμενα μέτρα. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
φωνητικών επικοινωνιών υποχρεούνται να 
λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ατελώς 
ώστε να εξασφαλίζουν αδιάλειπτη πρόσβα-
ση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και αδι-

άλειπτη διαβίβαση προειδοποιήσεων του 
κοινού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Προστασίας του Πολίτη, Δικαιοσύνης και Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης, κατόπιν εισήγησης 
της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των 
Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) και γνώμης της Ε.Ε.Τ.Τ. 
καθορίζονται οι ελάχιστες υποχρεώσεις προς 
τις οποίες οφείλουν να συμμορφώνονται οι 
επιχειρήσεις. Αρμόδιος φορέας για τον έλεγ-
χο των επιχειρήσεων σχετικά με την τήρηση 
των ανωτέρω ελάχιστων υποχρεώσεων είναι 
η Α.Δ.Α.Ε., η οποία δύναται για τον σκοπό αυ-
τόν να ζητά από τις επιχειρήσεις την παροχή 
σχετικών πληροφοριών».

7.  Ακροάσεις και κυρωτική 
αρμοδιότητα της ΑΔΑΕ

Μέσα στο 2020 πραγματοποιήθηκαν συνολι-
κά πενήντα δύο ακροάσεις στις οποίες παρέ-
στησαν οι ελεγχόμενες εταιρείες, είτε αυτο-
προσώπως, είτε δια της υποβολής εγγράφου 
υπομνήματος και ανέπτυξαν τις απόψεις τους. 
Σε έξι περιπτώσεις, η ακρόαση αφορούσε σε 
αποτελέσματα εκτάκτων ελέγχων σε συνέ-
χεια περιστατικών ασφαλείας, για τα οποία οι 
ίδιοι οι πάροχοι ενημέρωσαν την Αρχή, σε 11 
περιπτώσεις, η ακρόαση αφορούσε σε αποτε-
λέσματα εκτάκτων ελέγχων κατόπιν καταγγε-
λιών πολιτών, σε 33 περιπτώσεις η ακρόαση 
αφορούσε σε εταιρείες που δεν είχαν υπο-
βάλλει στην Αρχή ενημέρωση σχετικά με τις 
ασκούμενες από αυτές δραστηριότητες ή δεν 
είχαν υποβάλλει Πολιτική Ασφάλειας προς 
έγκριση και σε δύο περιπτώσεις η ακρόαση 
αφορούσε σε αποτελέσματα τακτικών ελέγ-
χων εφαρμογής της Πολιτικής Ασφάλειας εκ 
μέρους του παρόχου (βλέπε διάγραμμα 13).
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Μέσα στο 2020 επιβλήθηκαν οι ακόλουθες δι-
οικητικές κυρώσεις με 44 αποφάσεις της Ολο-
μέλειας της ΑΔΑΕ. Συγκεκριμένα:

  Με την υπ’αριθμ. 11/2020 απόφαση 
αποφασίστηκε η μη επιβολή κύρωσης 
σε εταιρεία παροχής ταχυδρομικών 
υπηρεσιών λόγω της μη έγκρισης Ανα-
θεωρημένης Πολιτικής Ασφάλειας, η 
οποία εντέλει υπεβλήθη και εγκρίθηκε 
από την Αρχή.

  Με την υπ’ αριθμ. 83/2020 απόφαση 
επιβλήθηκε σε εταιρεία ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών η διοικητική κύρωση της 

σύστασης για παράβαση της κείμενης νο-
μοθεσίας σε σχέση με το απόρρητο.

  Με την υπ’αριθμ. 89/2020 απόφαση απο-
φασίστηκε η μη επιβολή κύρωσης σε εται-
ρεία παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών 
λόγω της μη έγκρισης Αναθεωρημένης 
Πολιτικής Ασφάλειας, η οποία εντέλει υπε-
βλήθη και εγκρίθηκε από την Αρχή.

  Με την υπ’ αριθμ. 93/2020 απόφαση εξαι-
ρέθηκε εταιρεία ηλεκτρονικών επικοι-
νωνιών από την υποχρέωση υποβολής 
Πολιτικής Ασφάλειας λόγω μη άσκησης 
τηλεπικοινωνιακής δραστηριότητας.

Διάγραμμα 13: Κατηγοριοποίηση των ακροάσεων παρόχων 
που πραγματοποιήθηκαν στην ΑΔΑΕ, 2020

12%

21%

63%

 Ακροάσεις που αφορούσαν σε έκτακτους ελέγχους (12%)  Ακροάσεις που αφορούσαν σε τακτικούς ελέγχους (4%)

 Ακροάσεις που αφορούσαν στην εξέταση καταγγελιών (21%)  Ακροάσεις που αφορούσαν σε έλλειψη ενημέρωσης (63%)
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  Με την υπ’ αριθμ. 107/2020 απόφαση επι-
βλήθηκε σε εταιρεία ηλεκτρονικών επι-
κοινωνιών η διοικητική κύρωση του χρη-
ματικού προστίμου ύψους 40.000 ευρώ 
για παράβαση της κείμενης νομοθεσίας 
σε σχέση με το απόρρητο.

  Με την υπ’ αριθμ. 108/2020 απόφαση επι-
βλήθηκε σε εταιρεία ηλεκτρονικών επι-
κοινωνιών η διοικητική κύρωση του χρη-
ματικού προστίμου ύψους 60.000 ευρώ 
για παράβαση της κείμενης νομοθεσίας 
σε σχέση με το απόρρητο.

  Με την υπ’ αριθμ. 109/2020 απόφαση 
εξαιρέθηκε εταιρεία ηλεκτρονικών επι-
κοινωνιών από την υποχρέωση υποβολής 
Πολιτικής Ασφάλειας λόγω μη άσκησης 
τηλεπικοινωνιακής δραστηριότητας.

  Με την υπ’ αριθμ. 132/2020 απόφαση 
επιβλήθηκε σε εταιρεία ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών η διοικητική κύρωση της 
σύστασης για παράβαση της κείμενης νο-
μοθεσίας σε σχέση με το απόρρητο.

  Με την υπ’ αριθμ. 144/2020 απόφαση επι-
βλήθηκε σε εταιρεία ηλεκτρονικών επι-
κοινωνιών η διοικητική κύρωση του χρη-
ματικού προστίμου ύψους 20.000 ευρώ 
για παράβαση της κείμενης νομοθεσίας 
σε σχέση με το απόρρητο.

  Με την υπ’ αριθμ. 145/2020 απόφαση επι-
βλήθηκε σε εταιρεία ηλεκτρονικών επι-
κοινωνιών η διοικητική κύρωση του χρη-
ματικού προστίμου ύψους 20.000 ευρώ 
για παράβαση της κείμενης νομοθεσίας 
σε σχέση με το απόρρητο.

  Με την υπ’ αριθμ. 177/2020 απόφαση 
επιβλήθηκε σε εταιρεία ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών η διοικητική κύρωση της 
σύστασης για παράβαση της κείμενης νο-
μοθεσίας σε σχέση με το απόρρητο.

  Με την υπ’ αριθμ. 181/2020 απόφαση επι-
βλήθηκε σε εταιρεία ηλεκτρονικών επι-
κοινωνιών η διοικητική κύρωση του χρη-
ματικού προστίμου ύψους 20.000 ευρώ 
για παράβαση της κείμενης νομοθεσίας 
σε σχέση με το απόρρητο.

  Με την υπ’ αριθμ. 191/2020 απόφαση επι-
βλήθηκε σε εταιρεία ηλεκτρονικών επι-
κοινωνιών η διοικητική κύρωση του χρη-
ματικού προστίμου ύψους 20.000 ευρώ 
για παράβαση της κείμενης νομοθεσίας 
σε σχέση με το απόρρητο.

  Με την υπ’ αριθμ. 192/2020 απόφαση επι-
βλήθηκε σε εταιρεία ηλεκτρονικών επι-
κοινωνιών η διοικητική κύρωση του χρη-
ματικού προστίμου ύψους 20.000 ευρώ 
για παράβαση της κείμενης νομοθεσίας 
σε σχέση με το απόρρητο.

  Με την υπ’ αριθμ. 235/2020 απόφαση επι-
βλήθηκε σε εταιρεία ηλεκτρονικών επι-
κοινωνιών η διοικητική κύρωση του χρη-
ματικού προστίμου ύψους 100.000 ευρώ 
για παράβαση της κείμενης νομοθεσίας 
σε σχέση με το απόρρητο.

  Με την υπ’ αριθμ. 257/2020 απόφαση επι-
βλήθηκε σε εταιρεία ηλεκτρονικών επι-
κοινωνιών η διοικητική κύρωση του χρη-
ματικού προστίμου ύψους 80.000 ευρώ 
για παράβαση της κείμενης νομοθεσίας 
σε σχέση με το απόρρητο.

  Με την υπ’ αριθμ. 258/2020 απόφαση επι-
βλήθηκε σε εταιρεία ηλεκτρονικών επι-
κοινωνιών η διοικητική κύρωση του χρη-
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ματικού προστίμου ύψους 20.000 ευρώ 
για παράβαση της κείμενης νομοθεσίας 
σε σχέση με το απόρρητο.

  Με την υπ’ αριθμ. 259/2020 απόφαση 
επιβλήθηκε σε εταιρεία ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών η διοικητική κύρωση της 
σύστασης για παράβαση της κείμενης νο-
μοθεσίας σε σχέση με το απόρρητο.

  Με την υπ’ αριθμ. 260/2020 απόφαση επι-
βλήθηκε σε εταιρεία παροχής ταχυδρομι-
κών υπηρεσιών η διοικητική κύρωση της 
σύστασης καθώς και το χρηματικό πρό-
στιμο ύψους 40.000 ευρώ για παράβαση 
της κείμενης νομοθεσίας σε σχέση με το 
απόρρητο.

  Με την υπ’ αριθμ. 265/2020 απόφαση επι-
βλήθηκε σε εταιρεία ηλεκτρονικών επι-
κοινωνιών η διοικητική κύρωση του χρη-
ματικού προστίμου ύψους 20.000 ευρώ 
για παράβαση της κείμενης νομοθεσίας 
σε σχέση με το απόρρητο.

  Με την υπ’ αριθμ. 266/2020 απόφαση επι-
βλήθηκε σε εταιρεία ηλεκτρονικών επι-
κοινωνιών η διοικητική κύρωση του χρη-
ματικού προστίμου ύψους 20.000 ευρώ 
για παράβαση της κείμενης νομοθεσίας 
σε σχέση με το απόρρητο.

  Με την υπ’ αριθμ. 309/2020 απόφαση 
εξαιρέθηκε εταιρεία ηλεκτρονικών επι-
κοινωνιών από την υποχρέωση υπο-
βολής Πολιτικής Ασφάλειας λόγω μη 
άσκησης τηλεπικοινωνιακής δραστηρι-
ότητας.

  Με την υπ’ αριθμ. 316/2020 απόφαση επι-
βλήθηκε σε εταιρεία ηλεκτρονικών επι-
κοινωνιών η διοικητική κύρωση του χρη-

ματικού προστίμου ύψους 60.000 ευρώ 
για παράβαση της κείμενης νομοθεσίας 
σε σχέση με το απόρρητο.

  Με την υπ’αριθμ. 318/2020 απόφαση απο-
φασίστηκε η μη επιβολή κύρωσης σε εται-
ρεία παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών 
λόγω της μη έγκρισης Αναθεωρημένης 
Πολιτικής Ασφάλειας και η εξαίρεση αυ-
τής, λόγω μη άσκησης εν τοις πράγμασι 
της δραστηριότητας.

  Με την υπ’ αριθμ. 319/2020 απόφαση επι-
βλήθηκε σε εταιρεία ηλεκτρονικών επι-
κοινωνιών η διοικητική κύρωση του χρη-
ματικού προστίμου ύψους 20.000 ευρώ 
για παράβαση της κείμενης νομοθεσίας 
σε σχέση με το απόρρητο.

  Με την υπ’ αριθμ. 320/2020 απόφαση 
επιβλήθηκε σε εταιρεία ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών η διοικητική κύρωση της 
σύστασης για παράβαση της κείμενης νο-
μοθεσίας σε σχέση με το απόρρητο.

  Με την υπ’ αριθμ. 322/2020 απόφαση 
επιβλήθηκε σε εταιρεία ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών η διοικητική κύρωση της 
σύστασης για παράβαση της κείμενης νο-
μοθεσίας σε σχέση με το απόρρητο.

  Με την υπ’αριθμ. 324/2020 απόφαση απο-
φασίστηκε η μη επιβολή κύρωσης σε εται-
ρεία παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών 
λόγω της μη έγκρισης Αναθεωρημένης 
Πολιτικής Ασφάλειας και η εξαίρεση αυ-
τής, λόγω μη άσκησης εν τοις πράγμασι 
της δραστηριότητας.

  Με την υπ’ αριθμ. 325/2020 απόφαση επι-
βλήθηκε σε εταιρεία ηλεκτρονικών επι-
κοινωνιών η διοικητική κύρωση του χρη-
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ματικού προστίμου ύψους 20.000 ευρώ 
για παράβαση της κείμενης νομοθεσίας 
σε σχέση με το απόρρητο.

  Με την υπ’ αριθμ. 326/2020 απόφαση 
επιβλήθηκε σε εταιρεία ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών η διοικητική κύρωση της 
σύστασης για παράβαση της κείμενης νο-
μοθεσίας σε σχέση με το απόρρητο.

  Με την υπ’ αριθμ. 327/2020 απόφαση 
επιβλήθηκε σε εταιρεία ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών η διοικητική κύρωση της 
σύστασης για παράβαση της κείμενης νο-
μοθεσίας σε σχέση με το απόρρητο.

  Με την υπ’ αριθμ. 333/2020 απόφαση επι-
βλήθηκε σε εταιρεία ηλεκτρονικών επι-
κοινωνιών η διοικητική κύρωση του χρη-
ματικού προστίμου ύψους 20.000 ευρώ 
για παράβαση της κείμενης νομοθεσίας 
σε σχέση με το απόρρητο.

  Με την υπ’ αριθμ. 343/2020 απόφαση επι-
βλήθηκε σε εταιρεία ηλεκτρονικών επι-
κοινωνιών η διοικητική κύρωση του χρη-
ματικού προστίμου ύψους 20.000 ευρώ 
για παράβαση της κείμενης νομοθεσίας 
σε σχέση με το απόρρητο.

  Με την υπ’ αριθμ. 351/2020 απόφαση 
εξαιρέθηκε εταιρεία ηλεκτρονικών επι-
κοινωνιών από την υποχρέωση υποβολής 
Πολιτικής Ασφάλειας λόγω μη άσκησης 
τηλεπικοινωνιακής δραστηριότητας.

  Με την υπ’ αριθμ. 352/2020 απόφαση 
επιβλήθηκε σε εταιρεία ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών η διοικητική κύρωση της 
σύστασης για παράβαση της κείμενης νο-
μοθεσίας σε σχέση με το απόρρητο.

  Με την υπ’ αριθμ. 353/2020 απόφαση 
επιβλήθηκε σε εταιρεία ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών η διοικητική κύρωση της 
σύστασης για παράβαση της κείμενης νο-
μοθεσίας σε σχέση με το απόρρητο.

  Με την υπ’ αριθμ. 354/2020 απόφαση 
εξαιρέθηκε εταιρεία ηλεκτρονικών επι-
κοινωνιών από την υποχρέωση υποβολής 
Πολιτικής Ασφάλειας λόγω μη άσκησης 
τηλεπικοινωνιακής δραστηριότητας.

  Με την υπ’ αριθμ. 355/2020 απόφαση επι-
βλήθηκε σε εταιρεία ηλεκτρονικών επι-
κοινωνιών η διοικητική κύρωση του χρη-
ματικού προστίμου ύψους 100.000 ευρώ 
για παράβαση της κείμενης νομοθεσίας 
σε σχέση με το απόρρητο.

  Με την υπ’ αριθμ. 356/2020 απόφαση επι-
βλήθηκε σε εταιρεία ηλεκτρονικών επι-
κοινωνιών η διοικητική κύρωση του χρη-
ματικού προστίμου ύψους 60.000 ευρώ 
για παράβαση της κείμενης νομοθεσίας 
σε σχέση με το απόρρητο.

  Με την υπ’ αριθμ. 357/2020 απόφαση επι-
βλήθηκε σε εταιρεία ηλεκτρονικών επι-
κοινωνιών η διοικητική κύρωση του χρη-
ματικού προστίμου ύψους 40.000 ευρώ 
για παράβαση της κείμενης νομοθεσίας 
σε σχέση με το απόρρητο.

  Με την υπ’ αριθμ. 367/2020 απόφαση επι-
βλήθηκε σε εταιρεία ηλεκτρονικών επι-
κοινωνιών η διοικητική κύρωση του χρη-
ματικού προστίμου ύψους 20.000 ευρώ 
για παράβαση της κείμενης νομοθεσίας 
σε σχέση με το απόρρητο.

  Με την υπ’ αριθμ. 376/2020 απόφαση επι-
βλήθηκε σε εταιρεία ηλεκτρονικών επι-
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κοινωνιών η διοικητική κύρωση της σύστασης για παράβαση της κείμενης νομοθεσίας σε 
σχέση με το απόρρητο.

  Με την υπ’ αριθμ. 382/2020 απόφαση επιβλήθηκε σε εταιρεία ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
η διοικητική κύρωση της σύστασης για παράβαση της κείμενης νομοθεσίας σε σχέση με το 
απόρρητο.

  Με την υπ’ αριθμ. 384/2020 απόφαση επιβλήθηκε σε εταιρεία ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
η διοικητική κύρωση της σύστασης για παράβαση της κείμενης νομοθεσίας σε σχέση με το 
απόρρητο.

Συνολικά σε οκτώ περιπτώσεις δεν επιβλήθηκαν διοικητικές κυρώσεις, σε 13 περιπτώσεις επι-
βλήθηκε η διοικητική κύρωση της σύστασης και στις λοιπές 23 περιπτώσεις επιβλήθηκαν χρη-
ματικά πρόστιμα συνολικού ύψους 840.000 ευρώ (βλ. διάγραμμα 14).

 Επιβληθέντα Πρόστιμα (ποσά σε ευρώ)

Διάγραμμα 14 Διοικητικές κυρώσεις, 2018-2020
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8.  Τροποποίηση του Κανονισμού 
Εσωτερικής Λειτουργίας της ΑΔΑΕ

Με την απόφαση 29/2020 (ΦΕΚ 423/Β/12-2-
2020) τροποποιήθηκαν οι παράγραφοι 3 και 
4 του άρθρου 4 της 44/31.10.2003 απόφα-
σης της ΑΔΑΕ. «Κανονισμός Εσωτερικής Λει-
τουργίας της Αρχής Διασφάλισης του Απορ-
ρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.)» (ΦΕΚ Β' 
1642/7.11.2003), ως εξής:

«3. Οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπο-
νται για παράβαση της κείμενης νομοθεσίας 
σε σχέση με το απόρρητο των επικοινωνιών 
ή τους όρους και τη διαδικασία άρσης αυτού 
επιβάλλονται πάντοτε ύστερα από ακρόαση, 
μετά από προηγούμενη κλήτευση για παρο-
χή εξηγήσεων, του φερόμενου ως υπαιτίου, 
ο οποίος καταθέτει έγγραφο υπόμνημα εντός 
της προθεσμίας που του τίθεται από την κλή-
ση προς παροχή εξηγήσεων.

Σε περίπτωση που ο φερόμενος ως υπαίτιος 
ή εκπρόσωπος του, αν είναι νομικό πρόσωπο, 
επιθυμεί να εμφανισθεί ενώπιον της Ολομέ-
λειας για προφορική ακρόαση

(μετά ή άνευ δικηγόρου) ή επιθυμεί να εκπρο-
σωπηθεί δια πληρεξουσίου δικηγόρου το ανα-
κοινώνει εγγράφως στην Αρχή το βραδύτερο 
δύο πλήρεις εργάσιμες ημέρες

πριν από την ορισθείσα ημερομηνία. Στις πε-
ριπτώσεις που επιλέγεται η διαδικασία της 
αυτοπρόσωπης παράστασης κατά τα ανω-
τέρω, μπορεί να δοθεί προθεσμία, κατά την 
κρίση του Προέδρου προς κατάθεση γραπτού 
υπομνήματος. Ο Πρόεδρος μπορεί πάντως σε 
κάθε περίπτωση να διατάξει την αυτοπρόσω-
πη παρουσία του φερόμενου ως υπαιτίου ή 

εκπροσώπου του, αν πρόκειται περί νομικού 
προσώπου.

4. Η κλήση για ακρόαση διατάσσεται με επιμέ-
λεια του Προέδρου, του εισηγητή ή του βοηθού 
εισηγητή και ενεργείται από ειδικά εξουσιοδο-
τημένο από την Ολομέλεια μέλος του προσω-
πικού της Αρχής ή δημόσιο όργανο. Αναφέρει 
δε τον τόπο και το χρόνο της ακρόασης καθώς 
και το θέμα αυτής. Η κλήτευση αποδεικνύεται 
με την υπογραφή του καλουμένου σε αντίγρα-
φο του εγγράφου που επιδόθηκε ή με σχετική 
επισημείωση του επιδίδοντος αν για οποιοδή-
ποτε λόγο η υπογραφή του καλουμένου είναι 
αδύνατη. Αν ο καλούμενος δεν βρεθεί στην 
κατοικία του ή στην επαγγελματική του εγκα-
τάσταση ο επιφορτισμένος με την επίδοση 
επιδίδει το έγγραφο σε σύνοικο ή θυρωρό της 
πολυκατοικίας ή σε υπάλληλο της επιχείρησης. 
Στην περίπτωση αυτή υπογράφει ο παραλή-
πτης του εγγράφου με ταυτόχρονη δήλωση 
του ονοματεπωνύμου του και της ιδιότητάς 
του ή σε περίπτωση άρνησης του ο επιδίδων 
πραγματοποιεί σχετική επισημείωση Αν, κατά 
την κρίση του Προέδρου δεν είναι ευχερής η 
επίδοση της κλήσης με εντεταλμένο όργανο, 
λόγω αποστάσεως της κατοικίας του καλούμε-
νου ή της επαγγελματικής του εγκατάστασης 
από την έδρα της Αρχής ή αν αυτός διαμένει 
στο εξωτερικό ή για άλλο σοβαρό λόγο, η επί-
δοση γίνεται με συστημένη επιστολή».

9.  Νομολογία δικαστηρίων 
σε συνέχεια ενδίκων βοηθημάτων 
κατά Αποφάσεων της Αρχής

Με τις υπ’ αριθμ. 2567/2020, 2568/2020 και 
2569/2020 αποφάσεις του Διοικητικού Εφε-
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τείου Αθηνών, επί προσφυγών εταιρείας 
παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοι-
νωνιών κατά αποφάσεων της Αρχής, με τις 
οποίες είχαν επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις 
για παράβαση της κείμενης νομοθεσίας περί 
απορρήτου των επικοινωνιών, το Δικαστήριο 
επικύρωσε τις σχετικές αποφάσεις της Αρχής, 
επισημαίνοντας, εξάλλου, τα εξής:

 «…σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 εδ. τελευ-
ταίο του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, το 
υιοθετούμενο μέτρο πρέπει να λαμβάνεται 
μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την 
ακρόαση του ενδιαφερομένου. … Για τον 
προσδιορισμό δε των ακραίων ευλόγων ορί-
ων που πρέπει να τηρούνται, λαμβάνονται 
υπόψη οι περιστάσεις της υπό διερεύνηση 
υπόθεσης και ιδίως η τυχόν πολυπλοκότητα 
του πραγματικού αυτής και τα ανακύπτοντα 
ζητήματα ερμηνείας των εφαρμοστέων κα-
νόνων δικαίου. ….Πάντως η μη τήρηση της 
αρχής αυτής ασκεί επιρροή επί του κύρους 
της διοικητικής διαδικασίας και της σχετικής 
αποφάσεως, μόνον όταν αποδεικνύεται ότι 
η παρέλευση υπερβολικού χρόνου είχε επί-
πτωση στην ικανότητα των ενδιαφερόμενων 
να αμυνθούν αποτελεσματικά, άλλως συνε-
πάγεται απλώς μείωση των προβλεπόμενων 
κυρώσεων….» 

Τέλος, το Δικαστήριο έκανε δεκτό το γεγονός 
ότι «…από τη γραμματική διατύπωση των δι-
ατάξεων του άρθρου 2 του Ν. 3674/2008 προ-
κύπτει ότι εποπτευόμενες από την προσφεύ-
γουσα εγκαταστάσεις (υποδομές) δεν είναι 
μόνο εκείνες που βρίσκονται εντός των κτιρι-
ακών εγκαταστάσεων …, αλλά και εκείνες που 
βρίσκονται σε δημόσιους χώρους… αφού οι 
εγκαταστάσεις αυτές ανήκουν σε αυτήν και 

εξυπηρετούν το σκοπό της για παροχή υπη-
ρεσιών τηλεφωνίας….», καθώς και ότι «…η 
ΑΔΑΕ, στο πλαίσιο άσκησης των οριζόμενων 
στο άρθρο 6 του Ν. 3115/2003 αρμοδιοτήτων 
της, δεν εμποδίζεται να ελέγξει και να χαρα-
κτηρίσει ως ανεπαρκή ή αναποτελεσματικά 
τα μέτρα που εφαρμόζει ο πάροχος για τη δι-
ασφάλιση του απορρήτου της επικοινωνίας, 
ιδίως ενόψει διαπιστωθέντων περιστατικών 
προσβολής του απορρήτου…». 

Με την υπ’ αριθμ. 2431/2020 απόφαση του 
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, επί προσφυγής 
εταιρείας παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρε-
σιών κατά απόφασης της Αρχής, επικυρώθηκε 
το επιβληθέν από την Αρχή διοικητικό πρόστι-
μο για μη εφαρμογή της Πολιτικής Ασφάλειας 
της εταιρείας, ενόψει τακτικού ελέγχου που 
διενεργήθηκε από την Αρχή. 

Με την υπ’ αριθμ. 78/2020 απόφαση του Δι-
οικητικού Εφετείου Αθηνών, επί προσφυγής 
εταιρείας παροχής τηλεπικοινωνιακών υπη-
ρεσιών κατά απόφασης της Αρχής, επικυρώ-
θηκε το επιβληθέν από την Αρχή διοικητικό 
πρόστιμο που είχε επιβληθεί κατόπιν ελέγχου 
ενόψει καταγγελίας. Η καταγγελία αφορούσε 
σε χορήγηση ίδιου τηλεφωνικού αριθμού σε 
έτερο συνδρομητή από την εταιρεία, με απο-
τέλεσμα κλήσεις και μηνύματα της καταγγέλ-
λουσας να προωθούνται στο τρίτο πρόσωπο. 
Το Δικαστήριο έκρινε επί λέξει ότι: «…με τη 
διάταξη αυτή του Συντάγματος (ενν. του άρ-
θρου 19) το απόρρητο της επικοινωνίας προ-
στατεύεται έναντι πάντων (ιδιωτών ή φορέων 
δημόσιας εξουσίας) από κάθε είδους προσβο-
λή και εκτείνεται στο σύνολο του επικοινωνια-
κού γεγονότος, καλύπτει δηλαδή, όχι μόνο το 
περιεχόμενο της επικοινωνίας (φωνή, κείμενο, 
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εικόνα, ήχο, ιστοσελίδα κλπ), αλλά και τα συ-
ναφώς παραγόμενα δεδομένα επικοινωνίας 
που προσδιορίζουν τις συνθήκες επικοινωνί-
ας και την εξατομικεύουν (όπως πληροφορίες 
για τον τόπο, το χρόνο, τη διάρκεια, τη μορ-
φή και το είδος επικοινωνίας, στοιχεία προσ-
διοριστικά του μέσου με το οποίο διεξήχθη η 
επικοινωνία, στοιχεία ταυτότητας και διευθύν-
σεων επικοινωνούντων μερών κλπ). Με την 
προστασία του συνόλου του επικοινωνιακού 
γεγονότος (περιεχόμενο και δεδομένα επι-
κοινωνίας) από το απόρρητο της επικοινωνί-
ας ο συνταγματικός νομοθέτης εγγυάται ένα 
περιβάλλον ιδιαίτερα αυξημένης προστασίας 
της εμπιστευτικότητας κατά τη διεξαγωγή της 
επικοινωνίας και συνακόλουθα της ιδιωτικής 
ζωής (ΣτΕ 1593/2016)». 

10.  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 αναγρα-
φής της καλούσας γραμμής, από τους φορείς 
παροχής δημοσίου δικτύου ή διαθέσιμης στο 
κοινό υπηρεσίας τηλεφωνίας για τον εντοπι-
σμό κακόβουλων ή ενοχλητικών κλήσεων και 
τη διάθεση των δεδομένων που περιέχουν 
την αναγνώριση της ταυτότητας του καλού-
ντος συνδρομητή ή χρήστη στον συνδρομητή 
ή χρήστη που ζητά τον εντοπισμό. Στις δια-

τάξεις της Πράξης, υπάγονται όλοι οι φορείς 
παροχής δημοσίου δικτύου ή διαθέσιμης στο 
κοινό υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Σύμφωνα με την Πράξη της ΑΔΑΕ (άρθρο 6 
παρ. 4), εντός του πρώτου τριμήνου εκάστου 
ημερολογιακού έτους, κάθε υπόχρεος πάρο-
χος υποβάλλει στην ΑΔΑΕ Ετήσια Έκθεση για 
το προηγούμενο έτος, με στοιχεία που αφο-
ρούν τη διεκπεραίωση αιτήσεων για τον εντο-
πισμό Κακόβουλων ή Ενοχλητικών Κλήσεων 
και τη διασφάλιση του απορρήτου της συγκε-
κριμένης διαδικασίας. 

Για το χρονικό διάστημα από 1.1.2020 έως 
31.12.2020, σύμφωνα με τις σχετικές εκθέσεις 
των παρόχων Cosmote ΑΕ, ΟΤΕ ΑΕ, Vodafone 
Panafon AEET, και Wind Ελλάς Τηλεπικοινω-
νίες ΑΕBE, προκύπτει ότι ο αριθμός των αιτή-
σεων για τον εντοπισμό κακόβουλων ή ενο-
χλητικών κλήσεων ανήλθε σε 281 αιτήσεις, 
ενώ το έτος 2019 ο αριθμός των αιτήσεων 
ήταν 384. Ειδικότερα, στην εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ 
υποβλήθηκαν 37 αιτήσεις για τον εντοπισμό 
κακόβουλων ή ενοχλητικών κλήσεων, ενώ η 
εταιρεία Cosmote - Κινητές Τηλεπικοινωνίες 
ΑΕ διεκπεραίωσε 108 αιτήματα, εκ των οποί-
ων τα 12 απορρίφθηκαν ως απαράδεκτα και 
πέντε απορρίφθηκαν ως μη αιτιολογημένα. 
Επίσης, η εταιρεία Wind Ελλάς Τηλεπικοινω-
νίες ΑΕΒΕ διεκπεραίωσε 43 αιτήσεις για τον 
εντοπισμό κακόβουλων ή ενοχλητικών κλή-
σεων, εκ των οποίων οι εννέα απορρίφθηκαν 
ως απαράδεκτες. Τέλος, η εταιρεία Vodafone-
Panafon AEET διεκπεραίωσε 93 αιτήσεις, εκ 
των οποίων οι οκτώ απορρίφθηκαν ως απα-
ράδεκτες.

Ως προς την επεξεργασία κλήσεων εκτάκτου 
ανάγκης, με την Πράξη της ΑΔΑΕ με αριθμ. 
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απόφ. 216/2008 (ΦΕΚ 1898/Β΄/17.09.2008), 
ρυθμίζονται οι διαδικασίες, ο τρόπος και οι τε-
χνικές λεπτομέρειες για την επεξεργασία των 
δεδομένων θέσης και την εξουδετέρωση της 
δυνατότητας μη αναγραφής της καλούσας 
γραμμής από τους φορείς παροχής δημόσιου 
δικτύου ή διαθέσιμης στο κοινό υπηρεσίας 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, με σκοπό την πα-
ροχή πληροφοριών στους αρμόδιους φορείς 
για τον εντοπισμό της θέσης του καλούντος 
προς αριθμούς έκτακτης ανάγκης, συμπερι-
λαμβανομένου του ενιαίου ευρωπαϊκού αριθ-
μού 112. 

Σε εκτέλεση των υποχρεώσεων των παρό-
χων που απορρέουν από το άρθρο 6 της 
παραπάνω Πράξης της ΑΔΑΕ, η Αρχή παρέ-
λαβε ετήσιες εκθέσεις από τους εξής παρό-
χους: Cosmote - Κινητές Τηλεπικοινωνίες ΑΕ, 
Vodafone-Panafon AE και Wind Ελλάς Τηλεπι-
κοινωνίες ΑΕΒΕ. Από τις εκθέσεις αυτές προ-
κύπτει ότι για το έτος 2020 και σύμφωνα με 
την αναφορά της εταιρείας WIND Ελλάς Τη-
λεπικοινωνίες ΑΕBE, πραγματοποιήθηκαν 64 
επιτυχείς αναζητήσεις στη βάση δεδομένων 
«Αντιστοίχιση Κωδικών Εντοπισμού Θέσης 
και Πληροφοριών» από τη Γενική Γραμματεία 
Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) για το δίκτυο 
κινητής τηλεφωνίας, ενώ η εταιρεία έλαβε και 
ανταποκρίθηκε σε τέσσερα σχετικά γραπτά 
αιτήματα. Σχετικά με τις αιτήσεις για επεξερ-
γασία δεδομένων θέσης των καλούντων στο 
112, η εταιρεία Vodafone-Panafon AE αναφέ-
ρει ότι διεκπεραίωσε συνολικά 46 αιτήματα. 
Τέλος, σύμφωνα με τη σχετική έκθεση της 
Cosmote –Κινητές Τηλεπικοινωνίες AE, το κέ-
ντρο εξυπηρέτησης της Υπηρεσίας Έκτακτης 
Ανάγκης υπέβαλε στην εταιρεία 64 αιτήματα 
για την παροχή πληροφοριών θέσης, εκ των 

οποίων τα 60 αφορούσαν κλήσεις φωνής και 
τα τέσσερα αφορούσαν μηνύματα.

11.  Αποφάσεις της ΑΔΑΕ 
και συνεδριάσεις της Ολομέλειας

Η ΑΔΑΕ συνέρχεται στην έδρα της και λαµβά-
νει αποφάσεις οι οποίες αφορούν κυρίως τη 
διενέργεια ελέγχων, την έγκριση πολιτικών 
ασφάλειας των παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρο-
νικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρε-
σιών, την εξέταση καταγγελιών, την υποβολή 
προτάσεων επί θεµάτων διασφάλισης του 
απορρήτου των επικοινωνιών, τη συγκρότη-
ση οµάδων εργασίας, τη συμμετοχή σε συνέ-
δρια και διεθνείς συναντήσεις. Επίσης λαμβά-
νει αποφάσεις για διοικητικά και οικονομικά 
θέµατα. Κατά τη διάρκεια του 2020, η ΑΔΑΕ 
δημοσίευσε συνολικά 436 αποφάσεις, στις 
οποίες συμπεριλαμβάνονται οι 218 αποφά-
σεις της Ολομέλειας της Αρχής. Οι αποφάσεις 
της ΑΔΑΕ αναρτώνται στη «Διαύγεια», καθώς 
και στη διαδικτυακή πύλη της Αρχής και κατα-
χωρούνται σε ειδικό βιβλίο.

Μέσα στο 2020, πραγματοποιήθηκαν συνολι-
κά 50 συνεδριάσεις της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ, 
εκ των οποίων 37 αφορούσαν εβδομαδιαίες, 
προγραμματισμένες και έκτακτες συνεδριά-
σεις (εκ των οποίων αναβλήθηκε μια) και 20 
αφορούσαν κλήση σε ακρόαση (εκ των οποί-
ων αναβλήθηκαν έξι). 

Από τις προαναφερθείσες συνεδριάσεις της 
Ολομέλειας, η ΑΔΑΕ αξιοποίησε σε 23 πε-
ριπτώσεις τα αναπληρωματικά της μέλη, τα 
οποία συμμετείχαν δια ψήφου, στη θέση από-
ντος τακτικού μέλους.
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12.  Συμμετοχή της Διεύθυνσης 
Διασφάλισης Απορρήτου 
Ταχυδρομικών Υπηρεσιών σε 
ευρωπαϊκά έργα και εκπαίδευση 
Παρόχων Ταχυδρομικών 
Υπηρεσιών

12.1  Συμμετοχή της ΑΔΑΕ στα ερευνητικό 
ευρωπαϊκό έργο NEWPOST στον 
τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών

 

Η ΑΔΑΕ, δια της Διεύθυνση Διασφάλισης 
Απορρήτου Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, 
συμμετέχει ως συνεργαζόμενος εταίρος 
(associated partner) στο Ευρωπαϊκό έργο 
“ΝewPost: Upgrading the EU Postal Sector 
with new Skills” (Project number: 597876-EPP-
1-2018-1-EL-EPPKA3-VET-JQ), το οποίο εντάσ-
σεται στο Πρόγραμμα Erasmus +2018 της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος της Αρχής είναι 
οι υπάλληλοι του ταχυδρομικού κλάδου να 
εκπαιδευτούν σχετικά με το πως να σέβονται 
το δικαίωμα στο απόρρητο της επικοινωνίας 
των πολιτών, σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο 
περιβάλλον, όπως είναι αυτό της ταχυδρομι-
κής αγοράς. 

Μέσω της σύμπραξης ταχυδρομικών επι-
χειρήσεων, κλαδικών φορέων και κέντρων 
επαγγελματικής κατάρτισης των ευρωπαϊκών 
χωρών που συμμετέχουν στο Έργο, θα ανα-
πτυχθεί ένα κοινό τυπικό προσόν Επαγγελ-
ματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για τον 
Ευρωπαϊκό Ταχυδρομικό Κλάδο (Joint VET 
Curricula for the Postal Sector) υπό την ομπρέ-

λα της PostEurop, της ένωσης 52 ευρωπαϊκών 
ταχυδρομικών οργανισμών φορέων παροχής 
καθολικής υπηρεσίας (http://www.posteurop.
org/).

12.2  Εκπαίδευση Προϊσταμένων 
Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε.

Η ΑΔΑΕ συνδράμει με την τεχνογνωσία της 
στην εκπαίδευση των στελεχών του Ομίλου 
ΕΛΤΑ ΑΕ σε ζητήματα διασφάλισης απορρή-
του των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Στόχος της 
δράσης είναι τόσο η ενημέρωση για τη σωστή 
διαχείριση των ταχυδρομικών αντικειμένων 
από τους προϊστάμενους του Οργανισμού 
όσο και η διάχυση των αποτελεσμάτων αυτής 
σε όλο το προσωπικό των Ελληνικών Ταχυ-
δρομείων. Η εκπαίδευση πρόκειται να ολο-
κληρωθεί μέσα στο 2021.

13.  Συνδρομή της Αρχής προς άλλους 
Φορείς του Δημοσίου

Τον Ιανουάριο του 2020, η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή προέβη στη κατάρτιση μιας εργαλει-
οθήκης μέτρων ασφάλειας για την ασφάλεια 
των δικτύων 5G, με τίτλο «Cybersecurity of 
5G networks EU Toolbox of risk mitigating 
measures» εν συντομία με την ονομασία «5G 
Toolbox». Η κατάρτιση της εργαλειοθήκης 
πραγματοποιήθηκε με βάση την Ευρωπα-
ϊκή Ανάλυση Κινδύνων που είχε δημοσιευ-
τεί στις 9.10.2019 με τίτλο «EU coordinated 
risk assessment of the cybersecurity of 5G 
networks» εν συντομία με την ονομασία «5G 
Risk Assessment».

Η κατάρτιση, οργάνωση και παρακολούθηση 
της υλοποίησης της παραπάνω εργαλειοθή-
κης, από τα Κράτη Μέλη, συντονίζεται από 
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την Ομάδα Συνεργασίας της οδηγίας NIS (NIS 
Cooperation Group - NISCG). 

Η Αρχή κλήθηκε να παράσχει την εμπειρογνω-
μοσύνη της και να συμβάλλει στη διαμόρφω-
ση θέσεων αναφορικά με την εφαρμογή της 
εργαλειοθήκης των μέτρων αντιμετώπισης 
κινδύνων για την κυβερνοασφάλεια των δι-
κτύων 5G». Η ΑΔΑΕ, ως Αρμόδια Αρχή, υπεύ-
θυνη για τη διασφάλιση του απορρήτου των 
επικοινωνιών και της ακεραιότητας δικτύων 
και υπηρεσιών, έχοντας εκτεταμένη εμπειρία 
σε ζητήματα ασφάλειας δικτύων και υπηρεσι-
ών επικοινωνιών απέστειλε τις προτάσεις της 
στη Γενική Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας του 
Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοι-
νωνιών και Ενημέρωσης.

Επίσης, η Αρχή κλήθηκε να παράσχει την 
εμπειρογνωμοσύνη της και να συμβάλλει στη 
διαμόρφωση θέσεων αναφορικά με σχέδιο 
νομοθετικής ρύθμισης όπου οι διατάξεις του 
αποσκοπούν στη θέσπιση του αναγκαίου ερεί-
σματος για την εφαρμογή στρατηγικών και 
τεχνικών μέτρων της εργαλειοθήκης του NIS 
Cooperation Group για την κυβερνοασφάλεια 
των δικτύων 5ης γενιάς. Η Αρχή απέστειλε τις 
σχετικές προτάσεις της στη Γενική Διεύθυνση 
Κυβερνοασφάλειας του Υπουργείου Ψηφια-
κής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρω-
σης.

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

Η ΑΔΑΕ παρακολούθησε για τέταρτη χρονιά 
τις εργασίες της Ομάδας TELE του Συμβου-
λίου όπου, υπό την Κροατική και Γερμανική 

Προεδρία, συνεχίστηκε η συζήτηση της Πρό-
τασης Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
για τον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής και την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού χα-
ρακτήρα στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και 
την κατάργηση της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ, (Κα-
νονισμός eprivacy). Καθώς τα κράτη-μέλη δεν 
κατέληξαν σε συμφωνία, οι συζητήσεις επί του 
κειμένου της πρότασης κανονισμού θα συνεχι-
στούν στην Ομάδα TELE και επί Πορτογαλικής 
Προεδρίας, δηλαδή κατά το πρώτο εξάμηνο 
του 2021. Η Αρχή συνεργάστηκε με τα συναρ-
μόδια Υπουργεία Δικαιοσύνης και Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης, καθώς και με άλλους φορείς 
της χώρας και συνέβαλλε στη διαμόρφωση 
των εθνικών θέσεων.

14.1  Στοιχεία για τον Κανονισμό eprivacy

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 10 Ιανουαρίου 
2017, υπέβαλε πρόταση Κανονισμού (Κανο-
νισμός για την προστασία της ιδιωτικής ζωής 
στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) και πρότεινε 
την αντικατάσταση της σχετικής κοινοτικής 
Οδηγίας (2002/58/ ΕΚ) με τη θέσπιση αυστη-
ρότερων και εκσυγχρονισμένων κανόνων για 
τη διασφάλιση της προστασίας της ιδιωτικής 
ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Στο 
πλαίσιο αυτό, επιδιώκεται να εναρμονιστούν 
οι κανόνες προστασίας που εφαρμόζουν τα 
κράτη-μέλη, ενώ ταυτόχρονα εισάγονται δια-
δικασίες για τη στενότερη συνεργασία μεταξύ 
των ανεξάρτητων αρχών των κρατών μελών. 

Η νομική βάση του Κανονισμού eprivacy εί-
ναι το άρθρο 7 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλα-
δή το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και 
οικογενειακής ζωής.. Ο σεβασμός της αρχής 
της εμπιστευτικότητας στον τομέα των ηλε-
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κτρονικών επικοινωνιών προϋποθέτει ότι «οι 
πληροφορίες που ανταλλάσσονται μεταξύ 
των μερών και τα εξωτερικά στοιχεία αυτής 
της επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της 
αποστολής των πληροφοριών, από πού και σε 
ποιον, πότε, δεν πρέπει να αποκαλύπτονται σε 
κανέναν άλλο εκτός από τα μέρη που συμμε-
τέχουν σε μια επικοινωνία.» 

Ως lex specialis, ο κανονισμός eprivacy για την 
προστασία της ιδιωτικής ζωής, αφού ψηφι-
στεί, θα υπερισχύει του Γενικού Κανονισμού 
για την Προστασία των Προσωπικών Δεδο-
μένων (ΓΚΠΠΔ) στους συγκεκριμένους το-
μείς που καλύπτει. Οι δύο διαφορετικοί νόμοι 
απορρέουν από δύο διαφορετικά δικαιώματα 
του Ευρωπαϊκού Χάρτη Ανθρωπίνων Δικαιω-
μάτων: ο ΓΚΠΠΔ καλύπτει το δικαίωμα στην 
προστασία των προσωπικών δεδομένων (άρ-
θρο 8), ενώ ο Κανονισμός eprivacy το δικαίω-
μα ενός ατόμου στην ιδιωτική ζωή (άρθρο 7), 
το οποίο συμπεριλαμβάνει την εμπιστευτικό-
τητα στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.

Μια σημαντική αλλαγή που προτείνεται με 
τον Κανονισμό αφορά την προσπάθεια να δι-
ασφαλιστεί η προστασία της ιδιωτικής ζωής, 
ανεξαρτήτως του επιλεγμένου τεχνολογικού 
μέσου επικοινωνίας. Έτσι, υπό το πρίσμα των 
τεχνολογικών εξελίξεων, το πεδίο εφαρμογής 
του Κανονισμού επικαιροποιείται και επεκτεί-
νεται ώστε να καλύπτει όχι μόνο τις διαθέσι-
μες στο κοινό υπηρεσίες ηλεκτρονικών επι-
κοινωνιών, αλλά και τις υπηρεσίες over the 
top (ΟΤΤ). Ως εκ τούτου, υπόχρεοι εφαρμογής 
του Κανονισμού θα είναι και όλες οι εταιρίες 
που παρέχουν υπηρεσίες VoIP, υπηρεσίες άμε-
σων μηνυμάτων, ηλεκτρονικού ταχυδρομεί-
ου, καθώς και μηνυμάτων κοινωνικών μέσων 

(π.χ. το WhatsApp, το Facebook Messenger, το 
Skype, το Gmail, το iMessage, ή το Viber). Επί-
σης, η θέσπιση αυστηρότερων κανόνων για τα 
cookies αποτελεί κεντρικό θέμα αντιπαράθε-
σης απόψεων μεταξύ των εταιριών / ενώσεων 
ιδιωτικών συμφερόντων και των οργανώσεων 
προστασίας δικαιωμάτων.

Δεδομένου του αργού ρυθμού επεξεργασίας 
του κειμένου του Κανονισμού eprivacy και του 
συνεχώς αναπτυσσόμενου τεχνολογικού το-
πίου, η ΕΕ έχει ήδη αρχίσει να εφαρμόζει δια-
τάξεις που αφορούν ζητήματα σχετικά με την 
προστασία της ιδιωτικότητας στις ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες σε άλλους νόμους. Συγκεκριμένα, 
από τον Δεκέμβριο του 2020, τέθηκε σε ισχύ 
ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοι-
νωνιών (EECC - Οδηγία 2018/1972/ΕΚ), με τον 
οποίο επεκτείνεται ο ορισμός των «υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών» για να συμπερι-
λάβει υπηρεσίες «over-the-top ΟΤΤ» (επιφυείς).

Με τον Ν. 4727/2020 “Ψηφιακή Διακυβέρνη-
ση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2019/1024)- Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδη-
γίας (ΕΕ)2018/1972) και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 
184 Α΄) στην έννοια των «υπηρεσιών ηλεκτρο-
νικών επικοινωνιών» συγκαταλέγονται και οι 
υπηρεσίες διαπροσωπικών επικοινωνιών, οι 
οποίες περιλαμβάνουν «Επιφυείς Υπηρεσί-
ες Επικοινωνιών», όπως το Viber, Messenger, 
WhatsApp και άλλες υπηρεσίες επικοινωνίας 
που βασίζονται σε πρωτόκολλα διαδικτύου 
(IP) (Ν. 4727/2020, άρθρο 110 εδ. 39). Σε ό,τι 
αφορά στην Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
12ης Ιουλίου 2002 (οδηγία για την προστασία 
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ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνί-
ες), και κατόπιν της έναρξης ισχύος του Ευρω-
παϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, 
οι θεσπιζόμενες υποχρεώσεις καταλαμβάνουν 
πλέον και τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 
ΟΤΤ, ενόψει της διεύρυνσης του ορισμού του 
παρόχου σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν.

15.  Ενημερωτικές δράσεις της ΑΔΑΕ
Η αύξηση της ευαισθητοποίησης σε ζητήματα 
κυβερνοασφάλειας όλων των εμπλεκομένων 
μερών τόσο των οργανισμών και επιχειρή-
σεων όσο και των πολιτών αποτελεί προϋπό-
θεση για την οικοδόμηση της απαραίτητης 
εμπιστοσύνης για την εύρυθμη λειτουργία της 
ενιαίας ψηφιακής αγοράς, εκτιμούν τα Ευρω-
παϊκά Όργανα σημειώνοντας ότι: 

«Η κυβερνοασφάλεια δεν είναι μόνο ζήτημα 
τεχνολογίας, αλλά ζήτημα όπου σημαντικό 
ρόλο κατέχει η ανθρώπινη συμπεριφορά. Ως 
εκ τούτου, θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η «κυ-
βερνοϋγιεινή», δηλαδή απλά μέτρα ρουτίνας 
τα οποία, όταν εφαρμόζονται και εκτελούνται 
τακτικά από πολίτες, οργανισμούς και επιχει-
ρήσεις, ελαχιστοποιούν την έκθεσή τους σε 
κινδύνους από κυβερνοαπειλές.» (σημείο 8, 
Κανονισμός (ΕΕ) 2019/881). 

Η ΑΔΑΕ ενστερνίζεται τα παραπάνω συμπερά-
σματα και αναπτύσσει προγράμματα για την 
ενημέρωση χρηστών και συνδρομητών, ανα-
γνωρίζοντας το γεγονός ότι η ασφάλεια του 
κυβερνοχώρου και η προστασία του απορρή-
του των επικοινωνιών δεν αφορά μόνο τους 
ειδικούς ή συγκεκριμένους φορείς και οργα-
νώσεις, αλλά όλους όσους χρησιμοποιούν το 
διαδίκτυο και τις διασυνδεδεμένες συσκευές 
για επικοινωνία και αλληλεπίδραση. 

Στόχος της Αρχής είναι να αποτελέσει κοινή 
συνείδηση ότι η άγνοια ή η αμέλεια κατά την 
αξιοποίηση των ωφελειών της ψηφιακής τε-
χνολογίας μπορεί να καταστήσει τον χρήστη 
ευάλωτο στόχο κυβερνοεπίθεσης, η οποία, 
μεταξύ άλλων, εγκυμονεί κινδύνους για το 
δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή. Για την αποτελε-
σματική προάσπιση του θεμελιώδους αυτού 
δικαιώματος σημαντικός παράγοντας είναι η 
γνώση των μέτρων προστασίας και αντιμετώ-
πισης των απειλών, διαπίστωση που αποτυ-
πώνεται και στην προτροπή των ενημερωτι-
κών προγραμμάτων της Αρχής «Το απόρρητο 
της επικοινωνίας είναι δικαίωμά σου. Προστά-
τεψέ το».

15.1  Πρόγραμμα ενημέρωσης  
για την προστασία της ιδιωτικής ζωής

Η ΑΔΑΕ υλοποιεί δράσεις ενημέρωσης των 
ψηφιακών χρηστών σχετικά με τους κινδύ-
νους για το απόρρητο των επικοινωνιών τους 
και τα μέτρα αυτοπροστασίας τα οποία θα 
πρέπει να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν. 

Στο πλαίσιο αυτό, από το 2008, η Αρχή ανέ-
λαβε την πρωτοβουλία να δημιουργήσει 
ενημερωτικό υλικό, όπως έντυπο, το οποίο 
κυκλοφόρησε πανελλαδικά ως ένθετο σε εφη-
μερίδα, ραδιοφωνικά κοινωνικά μηνύματα με 
θέμα την ασφάλεια στο διαδίκτυο και τη δη-
μιουργία ασφαλών κωδικών πρόσβασης, τα 
οποία μεταδόθηκαν από όλους σχεδόν τους 
ραδιοφωνικούς σταθμούς της χώρας, αφίσες 
για την ενημέρωση των επιβατών των Μέσων 
Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΕ), καθώς και ψηφι-
ακά βίντεο με θέμα τη δημιουργία ασφαλών 
κωδικών πρόσβασης, που προβλήθηκαν στις 
οθόνες των ΜΜΕ (Μετρό, Ηλεκτρικός Σιδηρό-
δρομος, Αστικά Λεωφορεία) και βρίσκονται 
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αναρτημένα στον ιστοχώρο της Αρχής. Η προ-
βολή όλων των παραπάνω μηνυμάτων πραγ-
ματοποιήθηκε δωρεάν χάρη στη συνεργασίες 
που ανέπτυξε η Αρχή με το Εθνικό Ραδιοτηλε-
οπτικό Συμβούλιο, τον Οργανισμό Σταθερές 
Συγκοινωνίες ΑΕ (ΣΤΑΣΥ), τον Δήμο Αμαρου-
σίου, την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας 
(ΚΕΔΕ), και τον Οργανισμό Αστικών Συγκοι-
νωνιών Αθηνών, (ΟΑΣΑ) ΑE, ενώ παράλληλα 
το πρόγραμμα έλαβε ευρεία δημοσιότητα, σε 
έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, 
τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές και 
μεγάλο αριθμό κοινοποιήσεων στα μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης. 

Τέλος, με την υποστήριξη και της Κεντρικής 
Ένωσης Δήμων Ελλάδας, η Αρχή προώθησε 
το ενημερωτικό υλικό σχετικά με μέτρα αυ-
τοπροστασίας που θα πρέπει να λαμβάνονται 
από τους χρήστες και συνδρομητές για την 
προστασία του απορρήτου των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών τους στους Δήμους της χώρας, 
προς ανάρτησή του στις ιστοσελίδες τους για 
την ενημέρωση των δημοτών, ενέργεια που 
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του εορτα-
σμού του Ευρωπαϊκού Μήνα για την Ασφάλεια 
στον Κυβερνοχώρο το 2020.

16.  Ομάδες Εργασίας
16.1  Ομάδα Εργασίας για την ενσωμάτωση 

της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972

Η ΑΔΑΕ παρείχε την εμπειρογνωμοσύνη της 
και ολοκλήρωσε τη συμμετοχή της εντός 
του 2020, στη διαρκή Ομάδα Εργασίας που 
συστάθηκε από το Υπουργείο Ψηφιακής Δι-
ακυβέρνησης το 2019, με αντικείμενο την εν-
σωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλί-
ου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση 
του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επι-
κοινωνιών. Ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Ηλεκτρο-
νικών Επικοινωνιών ενσωματώθηκε στην Ελ-
ληνική έννομη τάξη με τον Νόμο 4727/2020 
(ΦΕΚ 184/Α/23.9.2020). Ο νόμος αυτός θέτει 
την ΑΔΑΕ ως αρμόδιο Φορέα για την Ασφά-
λεια δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών και για τη διαθεσιμότητα των 
υπηρεσιών σε περίπτωση καταστροφικής 
βλάβης του δικτύου ή σε περιπτώσεις ανω-
τέρας βίας. (βλέπε ενότητα 6. «Νομοθετικές 
εξελίξεις: Ανάθεση νέων αρμοδιοτήτων στην 
ΑΔΑΕ»).

16.2  Ομάδα Εργασίας για την ενσωμάτωση 
του Άρθρου 216 του Ν. 4727/2020

Στην ΑΔΑΕ συστάθηκε μία εσωτερική άτυ-
πη ομάδα εργασίας, με στόχο τη διαμόρφω-
ση των απαιτήσεων του Άρθρου 216 του Ν. 
4727/2020 αναφορικά με τη διαθεσιμότητα 
των υπηρεσιών φωνητικών επικοινωνιών και 
υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο που 
παρέχονται μέσω των δημόσιων δικτύων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σε περίπτωση 
καταστροφικής βλάβης του δικτύου ή σε πε-
ριπτώσεις ανωτέρας βίας. Το έργο της ομάδας 
προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός του 2021.

17.  Συμμετοχή της ΑΔΑΕ σε 
ευρωπαϊκές ομάδες εργασίας, 
fora 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. 
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Η Αρχή συνέχισε τη συστηματική επαφή και 
την ανταλλαγή απόψεων με ευρωπαϊκούς και 
άλλους φορείς σε θέματα που αφορούν την 
ασφάλεια και το απόρρητο των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, με στόχο την ενεργό συμμετοχή 
της στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών εξελί-
ξεων.

17.1  Συμμετοχή της ΑΔΑΕ στην Ομάδα 
Εργασίας του ENISA για την 
εφαρμογή της Οδηγίας 2009/140/ΕΚ 
(άρθρο 13α)

Η ΑΔΑΕ συμμετέχει ως μέλος στην Ομάδα 
Εργασίας για την εφαρμογή του άρθρου 13α 
της Οδηγίας 2009/140/ΕΚ από τα κράτη-μέλη, 
αναφορικά με την ασφάλεια και την ακεραιό-
τητα δικτύων και υπηρεσιών. Την Ομάδα, στην 
οποία εκπροσωπούνται τα κράτη-μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, συντονίζει ο Ευρωπαϊ-
κός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και 
Πληροφοριών (ENISA).

Στο πλαίσιο αυτό, η Αρχή συμμετείχε στις 
τρεις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν 
μέσα στο έτος, οι δύο εκ των οποίων έλαβαν 
χώρα μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω των περιο-
ρισμών στις μετακινήσεις εξαιτίας της πανδη-
μίας. Αναλυτικότερα:

H ΑΔΑΕ δια του εκπροσώπου της συμμετείχε 
στην 30η προγραμματισμένη συνάντηση της 
Ομάδας που διοργάνωσε ο ENISA, στις Βρυξέ-
λες στις 12-14 Φεβρουαρίου. Στην ανοιχτή συ-
νάντηση της πρώτης μέρας των εργασιών της 
Ομάδας συμμετείχαν και εκπρόσωποι παρό-
χων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και υπη-
ρεσιών διαδικτύου που δραστηριοποιούνται 
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι παρουσιά-
σεις και τα θέματα που συζητήθηκαν αφορού-

σαν ζητήματα κυβερνοασφάλειας, την Οδηγία 
του Ευρωπαϊκού Κώδικα Επικοινωνιών (ECC 
CODE), την ασφάλεια των δικτύων 5G, καθώς 
και την ανάλυση των διαφοροποιήσεων (gap 
analysis) μεταξύ της τεχνικής οδηγίας με μέ-
τρα ασφάλειας που έχει δημοσιοποιήσει ο 
ENISA και των νέων απαιτήσεων ασφάλειας 
που προβλέπονται από τον ECC CODE.

Η ΑΔΑΕ συμμετείχε στην 31η τηλεδιάσκεψη 
που διοργάνωσε ο ENISA για την εφαρμογή 
του άρθρου 13α στις 24-25 Ιουνίου. Μεταξύ 
των ζητημάτων που συζητήθηκαν σε αυτή 
τη συνάντηση ήταν τα ζητήματα ασφάλειας 
και ακεραιότητας δικτύων και υπηρεσιών που 
προέκυψαν λόγω της πανδημίας και της αυξη-
μένης τηλεπικοινωνιακής κίνησης, καθώς και 
ζητήματα οργάνωσης αναφορικά με τα περι-
στατικά ασφάλειας, βάσει των νέων απαιτήσε-
ων του άρθρου 40 του ECC CODE. 

Τέλος, η ΑΔΑΕ δια των εκπροσώπων της συμ-
μετείχε στην 32η τηλεδιάσκεψη του ENISA 
για την εφαρμογή του άρθρου 13α στις 25-26 
Νοεμβρίου. Την Ομάδα απασχόλησαν κυρίως 
η έκθεση «Telecom Security In a Pandemic» 
που παρουσίασε ο ENISA, η οποία τονίζει την 
ανάγκη αυξημένης συνεργασίας, καθώς οι τη-
λεπικοινωνίες καθίστανται ολοένα και πιο ση-
μαντικές για την ευρωπαϊκή κοινωνία και οι-
κονομία. Επίσης, συνεχίστηκε η ανάλυση των 
διαφοροποιήσεων μεταξύ της τεχνικής οδη-
γίας με μέτρα ασφάλειας που έχει δημοσιο-
ποιήσει ο ENISA και του ECC CODE, καθώς και 
τα προτεινόμενα μέτρα ασφάλειας της νέας 
τεχνικής οδηγίας του ENISA. Να σημειωθεί ότι 
η ομάδα του άρθρου13α ονομάζεται πλέον 
European Competent Authorities for Secure 
Electronic Communications (ECASEC).
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18.  Συμμετοχή της ΑΔΑΕ σε συνέδρια
18.1  Ημερίδα «Technology-led Policing: 

Μεταξύ Ιδιωτικότητας και Ασφάλειας

Η ΑΔΑΕ συμμετείχε με εισήγηση στην ημερίδα 
«Technology-led Policing: Μεταξύ Ιδιωτικότη-
τας και Ασφάλειας», η οποία διοργανώθηκε 
από την Homo Digitalis και αφορούσε τη χρή-
ση νέων τεχνολογιών από αστυνομικές αρχές 
και τις απαραίτητες διασφαλίσεις που θα πρέ-
πει να προβλέπονται για την προστασία των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η ημερίδα πραγμα-
τοποιήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου ως μέρος του 
έργου Digital Ri.Se (Digital Rights & Security), 
το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προ-
γράμματος Active Citizens Fund. Εκπρόσωπος 
της ΑΔΑΕ συμμετείχε δια ζώσης ως εισηγήτρια 
και στελέχη της ΑΔΑΕ την παρακολούθησαν 
μέσω τηλεδιάσκεψης. Βασικό αντικείμενο της 
ημερίδας αποτέλεσε η διερεύνηση της χρή-
σης των νέων τεχνολογιών στην καταπολέμη-
ση της εγκληματικότητας και στην προστασία 
της δημόσιας τάξης εν γένει. Στο πλαίσιο αυτό 
εντάχθηκε και το πάνελ νομικών, με τη συμμε-
τοχή στελέχους της Αρχής, που συζήτησε το 
θέμα «Η διατήρηση μεταδεδομένων ηλεκτρο-
νικών επικοινωνιών και η πρόσβαση σε αυτά 
από τις αστυνομικές αρχές: Η κατάσταση σε 
Ελλάδα και Ευρώπη και τα αναγκαία μελλοντι-
κά βήματα για την αναθεώρηση της Ελληνικής 
νομοθεσίας». Οι σύνεδροι ανέλυσαν τις παρα-
μέτρους της κατάργησης της οδηγίας 2006/24 
και του γεγονότος ότι η Ελληνική Δημοκρα-
τία δεν έχει εναρμονίσει εδώ και έξι έτη την 
εθνική νομοθεσία που ρυθμίζει τη διατήρηση 
δεδομένων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και 
την πρόσβαση σε αυτά από τις αστυνομικές 
αρχές με τις κατευθυντήριες γραμμές του Δι-

καστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), θέ-
ματα που απασχολούν όλες τις εμπλεκόμενες 
πλευρές (παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, Ανεξάρτητες Αρχές, μελετητές, 
νομικούς και πολίτες) τόσο σε εθνικό όσο και 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

18.2  6ο Ψηφιακό Συνέδριο ICT 
Security World

Στελέχη του ειδικού επιστημονικού προσωπι-
κού και υπάλληλοι της ΑΔΑΕ παρακολούθη-
σαν το 6ο συνέδριο ICT Security World με θέμα 
«Ψηφιακή Ασφάλεια και Προστασία Δεδομέ-
νων εν μέσω πανδημίας του COVID-19» που 
διοργανώθηκε ψηφιακά από την Teamworks 
στις 9 - 10 Δεκεμβρίου. Οι σύνεδροι επικε-
ντρώθηκαν στις προκλήσεις και τις υποχρε-
ώσεις που δημιούργησε η πανδημία στην 
ασφάλεια των ψηφιακών δεδομένων, στις 
συνέπειες της επιτάχυνσης του Ψηφιακού Με-
τασχηματισμού, της καθιέρωσης της τηλεργα-
σίας και τηλεκπαίδευσης, της ψηφιοποίησης 
των υπηρεσιών του Δημοσίου τομέα, της ρα-
γδαίας ανόδου των υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
αγορών, ψηφιακής τραπεζικής, καθώς και των 
ψηφιακών υπηρεσιών υγείας. Όλες οι παρα-
πάνω εξελίξεις συνεπάγονται νέες προκλήσεις 
και ψηφιακούς κινδύνους για την ασφάλεια 
των πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών 
συστημάτων και καθιστούν επιτακτική την 
ανάγκη αξιοποίησης ασφαλών υπηρεσιών 
ψηφιακής ασφάλειας για την προστασία των 
ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

18.3  ENISA 5G Security Awareness 
Webinar

Στελέχη του ειδικού επιστημονικού προσωπι-
κού της Αρχής παρακολούθησαν το διαδικτυ-
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ακό σεμινάριο που διοργάνωσε ο Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και 
Πληροφοριών, ENISA, στις 10-12 Ιουνίου. Στό-
χος του σεμιναρίου ήταν η εκπαίδευση των 
μελών του National Information Security (NIS) 
Cooperation Group, το οποίο ειδικεύεται σε 
θέματα ασφάλειας των δικτύων κινητής τηλε-
φωνίας 5G.

18.4  10o Συνέδριο e- Government Forum

Στέλεχος της ΑΔΑΕ παρακολούθησε το 10ο 
συνέδριο e-Government Forum με θέμα «Ο 
ψηφιακός μετασχηματισμός του δημόσιου 
τομέα εν μέσω COVID-19» που διοργανώθηκε 
ψηφιακά από την Teamworks στις 10-12 Νοεμ-
βρίου. Τους συνέδρους απασχόλησε η πορεία 
των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Ψηφια-
κών Επικοινωνιών σε μία περίοδο σημαντικών 
αλλαγών στη Δημόσια Διοίκηση ενώ μεταξύ 
των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν η αξιο-
ποίηση των ψηφιακών επικοινωνιών και υπη-
ρεσιών, αλλά και των 5G υποδομών στις δημό-
σιες υπηρεσίες και στους οργανισμούς καθώς 
και η ψηφιακή ασφάλεια. Παρουσιάστηκαν 
επίσης οι τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις 
και διοικητικές αλλαγές στην πορεία προς τον 
ψηφιακό μετασχηματισμό της Δημόσιας Διοί-
κησης.

18.5  Delphi Economic Forum

Στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, το Ινστιτούτο Διε-
θνών Σχέσεων του Πάντειου Πανεπιστημίου 
και το Delphi Economic Forum, διοργάνωσαν 
ψηφιακά συζήτηση με θέμα: “Ανθρώπινα δι-
καιώματα και προσωπικά δεδομένα σε καιρό 
πανδημίας" στις 29 Σεπτεμβρίου. Στέλεχος της 
ΑΔΑΕ παρακολούθησε την παρουσίαση των 

προκλήσεων της εποχής όσον αφορά στην 
προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
του Κράτους Δικαίου και της Δημοκρατίας σε 
περίοδο έκτακτης ανάγκης. Κεντρικό σημείο 
στη συζήτηση αποτέλεσε η σημασία της δια-
τήρησης των αξιών και των θεμελιωδών ελευ-
θεριών, στο πλαίσιο των προσπαθειών για τον 
έλεγχο της πανδημίας και τη στήριξη της πα-
γκόσμιας ανάκαμψης.

19.  Συμμετοχή του προσωπικού 
της ΑΔΑΕ σε προγράμματα 
επιμόρφωσης

Στελέχη της ΑΔΑΕ, συμμετείχαν το 2020 σε 
πιστοποιημένα επιμορφωτικά προγράμματα, 
τα οποία σχεδίασαν και υλοποίησαν φορείς 
όπως είναι το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) 
του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και 
Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), o Φορέας Ευρωπαϊ-
κών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές 
Επικοινωνίες (BEREC), καθώς και εξειδικευ-
μένοι οργανισμοί όπως είναι ο Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και 
Πληροφοριών (ENISA), η Νομική Βιβλιοθήκη 
και το επιστημονικό περιοδικό Δίκαιο Μέσων 
Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (ΔιΜΕΕ). 

Περισσότερο αναλυτικά, δύο στελέχη της 
ΑΔΑΕ παρακολούθησαν το επιμορφωτικό 
πρόγραμμα «Digital Platforms & Social Media: 
Νομοθετικές εξελίξεις και σύγχρονες προκλή-
σεις» που διοργάνωσε το επιστημονικό περιο-
δικό Δίκαιο Μέσων Ενημέρωσης και Επικοινω-
νίας, στις 7 Φεβρουαρίου.

Ένα στέλεχος της ΑΔΑΕ παρακολούθησε το 
επιμορφωτικό πρόγραμμα «AI, Data & Legal 
Tech», το οποίο πραγματοποιήθηκε από τη 
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Νομική Βιβλιοθήκη, στις 30 Οκτωβρίου ενώ 
ένα ακόμη στέλεχος παρακολούθησε το επι-
μορφωτικό πρόγραμμα με θέμα την «Ολο-
κληρωμένη Παρουσίαση και Εκμάθηση Π.Σ. 
Εργάνη», το οποίο διοργανώθηκε από το 
Forum Training, στις 4 Νοεμβρίου (διάρκειας 
5 ωρών).

Επίσης, ένα στέλεχος της ΑΔΑΕ παρακο-
λούθησε το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Το 
απόρρητο και η παραβίασή του στην ποινι-
κή δίκη», που διοργανώθηκε από τη Νομική 
Βιβλιοθήκη, στις 10 Δεκεμβρίου (διάρκειας 5 
ωρών) και ένα ακόμη στέλεχος παρακολού-
θησε το επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα 
«5G cybersecurity toolbox developments and 
way(s) forward», το οποίο διοργάνωσαν ο 
ENISA και ο BEREC, στις 21 Δεκεμβρίου (διάρ-
κειας 4 ωρών).

Στελέχη της ΑΔΑΕ παρακολούθησαν το 2020, 
επιμορφωτικά προγράμματα που διοργάνω-
σε το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού 
Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοί-
κησης. Τα προγράμματα του Ινστιτούτου Επι-
μόρφωσης επιχειρούν να συμβάλλουν στην 
ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής διοίκησης 
που διασφαλίζει υψηλή ποιότητα υπηρεσιών 
προς τους πολίτες, προς όφελος της ισόρρο-
πης ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής. 
Στόχος τους είναι η εκπαίδευση των στελεχών 
της διοίκησης, η αναβάθμιση του δυναμικού, 
μέσα από τη διαρκή εκπαίδευση και την πι-
στοποιημένη επιμόρφωση και ο εκσυγχρονι-
σμός του δημοσίου και των φορέων του, μέσω 
της έρευνας, της τεκμηρίωσης και της καινο-
τομίας.

Συγκεκριμένα, τρία στελέχη της ΑΔΑΕ παρα-
κολούθησαν το επιμορφωτικό πρόγραμμα 

«Βήματα υποβολής Α.Π.Δ. στον ΕΦΚΑ Φορέων 
Δημοσίου», το οποίο είχε διάρκεια 5 ώρες (27 
Απριλίου), ένα στέλεχος το πρόγραμμα «Ανοι-
κτή Διακυβέρνηση (Open Government)», δι-
άρκειας 21 ωρών (29 Ιουνίου - 1 Ιουλίου), ένα 
στέλεχος το πρόγραμμα «Σύνταξη, έκδοση 
δημοσίων εγγράφων και δημοσίευση διοικητι-
κών πράξεων», το οποίο είχε διάρκεια 28 ώρες 
(6 - 9 Ιουλίου) και ένα ακόμη στέλεχος παρα-
κολούθησε το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Δια-
χείριση LINUX SERVER», διάρκειας 35 ωρών (6 
- 10 Ιουλίου). Τέλος, δύο στελέχη της Αρχής πα-
ρακολούθησαν το επιμορφωτικό πρόγραμμα 
«Γενικός Κανονισμός προστασίας Δεδομένων: 
Οι Υποχρεώσεις της Δημόσιας Διοίκησης», το 
οποίο είχε διάρκεια 21 ώρες (21 - 23 Οκτωβρί-
ου και 2 - 4 Δεκεμβρίου αντίστοιχα).

20.  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. Οι πληροφορίες 
έχουν ταξινομηθεί σε θεματικές ενότητες, με 
στόχο να διευκολύνει τόσο τους πολίτες όσο 
και τους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών 
στην αναζήτηση ενημέρωσης για την ισχύ-
ουσα νομοθεσία, το έργο της Αρχής, τους 
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τρόπους αυτοπροστασίας των χρηστών και 
συνδρομητών και άλλα θέματα. Ειδικά για την 
ενημέρωση των πολιτών σχετικά με την αντι-
μετώπιση των απειλών για το απόρρητο των 
επικοινωνιών τους, η διαδικτυακή πύλη της 
ΑΔΑΕ περιέχει ενημερωτικό υλικό για τα μέτρα 
αυτοπροστασίας και ασφάλειας για το απόρ-
ρητο των επικοινωνιών (http://www.adae.
gr/enimerosi-christon-kai-syndromiton/), το 
οποίο επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά δι-
αστήματα, καθώς και ηλεκτρονικά ερωτημα-
τολόγια που στόχο έχουν την εκπαίδευση των 
χρηστών για ζητήματα ασφάλειας και απορ-
ρήτου των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Επι-
πλέον, διατίθενται ηλεκτρονικά ερωτηματολό-
για, μέσω των οποίων οι επισκέπτες μπορούν 
να αξιολογήσουν αλλά και να διευρύνουν τις 
γνώσεις τους.

Επίσης, μέσω της διαδικτυακής πύλης της 
ΑΔΑΕ, οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν 
ηλεκτρονικά ερωτήματα και καταγγελίες στην 
Αρχή, καθώς και να ενημερωθούν από τις γενι-
κές ερωτήσεις που αφορούν τους πολίτες και 
τους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επι-
κοινωνιών για τα πιο σημαντικά ζητήματα σχε-
τικά με το απόρρητο των επικοινωνιών. Τέλος, 
σε εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού 
(ΕΕ) αριθμ. 611/2013 της Επιτροπής σχετικά 
με τα εφαρμοστέα μέτρα για την κοινοποί-
ηση παραβιάσεων προσωπικών δεδομένων 
βάσει της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονι-
κές επικοινωνίες, στην ιστοσελίδα της Αρχής 

βρίσκεται αναρτημένη η φόρμα κοινοποίησης 
των περιστατικών παραβίασης προσωπικών 
δεδομένων, η οποία αφορά τους παρόχους 
(http://www.adae.gr/ilektronikes-ypiresies/
ypiresies-pros-parochoys/koinopoiisi-
parabiasis-prosopikon-dedomenon/).

21.  Προϋπολογισμός της ΑΔΑΕ
Το 2020, ο προϋπολογισμός της ΑΔΑΕ διαμορ-
φώθηκε στο ποσό των 3.126.080 € έναντι του 
ποσού των 2.666.000 € του προηγούμενου 
έτους (βλ. διάγραμμα 15). Το 2020, η αρχική 
έγκριση για τον προϋπολογισμό της ΑΔΑΕ 
ήταν 2.963.000 ευρώ, ποσό στο οποίο προστέ-
θηκε η έκτακτη οικονομική ενίσχυση που έλα-
βε η Αρχή από το αποθεματικό της ΕΕΤΤ, αλλά 
και από Υπουργείο Οικονομικών για δαπάνες 
που εκτελέστηκαν με στόχο την ανάσχεση της 
διασποράς της πανδημίας COVID-19. 

Οι εγκεκριμένες πιστώσεις για καταναλωτικές 
και σύνθετες δαπάνες της ΑΔΑΕ για το έτος 
2020 ανήλθαν στα 560.080 € έναντι 382.000 € 
το έτος 2019.

Ο Πρόεδρος της ΑΔΑΕ κατήρτισε τον προϋπο-
λογισμό της για το έτος 2021, 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 15: Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός της ΑΔΑΕ, 2006 - 2020


