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Προγραμματισμός δράσης για το 2021
Το έτος 2020 εξ αιτίας των εκτάκτων υγειονο-
μικών συνθηκών που επικράτησαν λόγω παν-
δημίας, δεν επέτρεψε, όπως εκτέθηκε και στον 
Πρόλογο της παρούσης, στην Αρχή να προ-
χωρήσει στους προγραμματισθέντες τομείς 
δράσης και στις δραστηριότητες της (ελέγ-
χους, κλπ) όσο θα το επιθυμούσε η Διοίκηση 
της και το προσωπικό της. Οι στόχοι της ΑΔΑΕ 
για το 2021 είναι η διοικητική της αναδιοργά-
νωση, η εντονότερη παρουσία της στον χώρο 
της προστασίας του απορρήτου των πάσης 
φύσεως επικοινωνιών, κυρίως στον τομέα της 
άρσεως του απορρήτου των επικοινωνιών, η 
μεγαλύτερη δραστηριότητα και εξωστρέφεια 
των μελών της Αρχής και του προσωπικού της, 
και η δημιουργία στους κατοίκους αυτής της 
χώρας του αισθήματος εμπιστοσύνης στην 
ακεραιότητα των δικτύων επικοινωνίας τα 
οποία χρησιμοποιούν σε καθημερινή βάση. Η 
εμπέδωση αισθήματος εμπιστοσύνης στους 
χρήστες (είτε είναι πολίτες είτε κάτοικοι της 
χώρας) σε σχέση τόσο με την ασφάλεια των 
συνομιλιών τους, όσο και με την ανταλλαγή 
γραπτών κειμένων μέσω ηλεκτρονικών ή άλ-
λων δικτύων επικοινωνίας δεν αποτελεί μόνο 
στόχο του συνταγματικού νομοθέτη, ο οποίος 
αισθάνθηκε την ανάγκη να κατοχυρώσει σε 
ειδικό άρθρο και μάλιστα, με πολύ αυστηρές 
προϋποθέσεις, τη διασφάλιση του απορρή-
του, γεγονός εξάλλου, ιδιαίτερα σπάνιο στα 
ευρωπαϊκά συνταγματικά συστήματα. Αποτε-
λεί επιπλέον και απαραίτητο στοιχείο για τη 
λειτουργία της δημοκρατίας στη χώρα. Ένας 
πολίτης, που φοβάται ότι παρακολουθούνται 
οι επικοινωνίες του και αυτολογοκρίνεται, δεν 
μπορεί να είναι ελεύθερος άνθρωπος και ώρι-

μος δημοκρατικός πολίτης. Μαθαίνει να μην 
λέει τη γνώμη του. Έτσι πλήττεται όχι μόνο το 
απαραβίαστο του ιδιωτικού του βίου, αλλά και 
η δυνατότητα του να αναπτύσσει ελεύθερα 
την προσωπικότητά του, να πληροφορείται 
και να πληροφορεί κλπ.

Πέραν των αυτονόητων στόχων που είναι: 
α) η βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός του κα-
νονιστικού πλαισίου που διέπει την οργά-
νωση και λειτουργία της Αρχής, αλλά και το 
καθεστώς των νόμιμων άρσεων του απορ-
ρήτου, β) η αύξηση του αριθμού και της συ-
χνότητας των ελέγχων, γ) ο εκσυγχρονισμός 
του υλικοτεχνικού εξοπλισμού της Αρχής με 
στόχο την επίτευξη των καταστατικών στό-
χων της, δ) η εμπέδωση αισθήματος εμπι-
στοσύνης στους χρήστες σε σχέση τόσο με 
την ασφάλεια των συνομιλιών τους, όσο και 
με την ανταλλαγή γραπτών κειμένων μέσω 
ηλεκτρονικών ή άλλων δικτύων επικοινωνίας 
δεν αποτελεί μόνο στόχο του συνταγματικού 
νομοθέτη, ο οποίος αισθάνθηκε την ανάγκη 
να κατοχυρώνει σε ειδικό άρθρο και μάλιστα, 
με πολύ αυστηρές προϋποθέσεις, τη διασφά-
λιση του απορρήτου, γεγονός εξάλλου, ιδιαί-
τερα σπάνιο στα ευρωπαϊκά συνταγματικά 
συστήματα. Αποτελεί επιπλέον και απαραίτη-
το στοιχείο για τη λειτουργία της δημοκρατί-
ας στον τομέα της προστασίας του ιδιωτικού 
βίου των πολιτών καθώς και η ταχύτερη και 
πληρέστερη ανταπόκριση στα αιτήματα και 
τις καταγγελίες, ε) η συμμετοχή της Αρχής σε 
ημερίδες, συνέδρια στην ημεδαπή και την αλ-
λοδαπή, καθώς και η διοργάνωση εκ μέρους 
της τέτοιων επιστημονικών εκδηλώσεων, στ) 
η ταχύτερη σε σχέση με το παρελθόν, όπου 
τα πράγματα δεν λειτούργησαν ικανοποι-
ητικά, ολοκλήρωση διαδικασιών επιβολής 
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κυρώσεων σε υπεύθυνους παραβιάσεως του 
απορρήτου των επικοινωνιών, ζ) η συνεργα-
σία με αλλοδαπούς, και κατά προτεραιότητα 
ευρωπαϊκούς, φορείς ελέγχου και αποτελε-
σματικής επιβολής του σεβασμού του απορ-
ρήτου των επικοινωνιών, η) η εμπέδωση στο 
προσωπικό της ΑΔΑΕ πνεύματος πρωτοβου-
λίας και η καταπολέμηση των γραφειοκρατι-
κών αγκυλώσεων στο εσωτερικό της Αρχής 
και η καθιέρωση εσωτερικών μηχανισμών 
ελέγχου αποσκοπούντων στην άμεση ολο-
κλήρωση των διαφόρων διαδικασιών, και 
θ) η συχνότερη επανάληψη των ελέγχων σε 
εγκαταστάσεις, τεχνικό εξοπλισμό, αρχεία, 
τράπεζες δεδομένων και έγγραφα της Εθνι-
κής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕYΠ), άλλων 
δημοσίων υπηρεσιών, οργανισμών, κατά τα 
λοιπά και προς αποφυγή επαναλήψεων πα-
ραπέμπουμε στην ενότητα Επίκαιρα ζητήμα-
τα που απασχολούν, μεταξύ άλλων, την ΑΔΑΕ 
του Προλόγου της παρούσας Έκθεσης.
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