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Το 1995 ο μακαρίτης καθηγητής της Νομικής 
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Σταύρος Τσακυ-
ράκης δημοσίευσε επιστημονική μελέτη στο 
Νομικό Βήμα 1 της οποίας τίτλος ήταν ένα 
προκλητικό και σε ένα βαθμό ανησυχητικό 
ερώτημα «Το απόρρητο της επικοινωνίας- 
απόλυτα απαραβίαστο ή ευχή της έννομης 
τάξης;». Στη μελέτη αυτή σημείωνε, μεταξύ 
άλλων, και τα ακόλουθα: «Το τρομερό που 
συμβαίνει στη χώρα μας είναι η ελαφρότη-
τα με την οποία αντιμετωπίζεται μια σοβαρή 
απειλή για τα δικαιώματα του ατόμου και ο 
εθισμός της κοινής γνώμης στην πρακτική της 
υποκλοπής ιδιωτικών συνομιλιών». Εκείνο στο 
οποίο θα μπορούσε κανείς να συμφωνήσει κα-
νείς με τον αφορισμό αυτό είναι, ότι, σε κάθε 
περίπτωση, το δικαίωμα στο απόρρητο των 
επικοινωνιών ήταν (τότε ακόμη) σχετικά νέο 
στη νομική και ευρύτερη δημόσια συνείδηση 
(παρά την ψήφιση του Συντάγματος του 1975, 
στο άρθρο 19 του οποίου περιείχετο διάταξη 
που κατοχύρωνε το δικαίωμα αυτό σε απόλυ-
το βαθμό 2) και σε μεγάλο βαθμό μη συνειδη-
τοποιημένο ως προς τις διαστάσεις του και ως 
προς την ακριβή έκταση του. 

Ισχύουν άραγε τα ίδια και σήμερα; 26 χρόνια 

1 Νομικό Βήμα, Τόμος 41, σελ. 995 έως 2008

2  Κάτι που δεν ισχύει στην ελληνική έννομη τάξη για 
κανένα άλλο από τα ατομικά δικαιώματα

μετά τη συγγραφή της μελέτης αυτής και την 
έκδοση του εκτελεστικού του εν λόγω άρθρου 
νόμου 3 και 18 χρόνια μετά την ίδρυση της Αρ-
χής Διασφαλίσεως του Απορρήτου των Επικοι-
νωνιών (ΑΔΑΕ) και την πολύχρονη εγγυητική 
της δραστηριότητα; Μετά από εμβληματικές 
αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δι-
καιωμάτων του Ανθρώπου 4, του Δικαστηρίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5, του Συμβουλίου 
της Επικρατείας 6; 

Η απάντηση δεν μπορεί να είναι μονοσήμα-
ντη. Παρά τις αναμφισβήτητες προόδους που 
έχουν γίνει στους θεσμούς, στη νομική κοινή 
γνώμη και στη δημοκρατική συνείδηση του 
ελληνικού λαού, το δικαίωμα αυτό δεν έχει 
γίνει όσο γνωστό θα επέβαλε ο κεντρικός του 
χαρακτήρας της προστασίας των πιο μύχιων 
εκδηλώσεων του ιδιωτικού βίου όλων μας. 
Προϋπόθεση απαραίτητη για να υπάρχουμε 

3 Ήτοι του νόμου 2295/1994

4  βλ. ενδεικτικά αποφάσεις α) Copland κατά Ηνωμένου 
Βασιλείου, της 3.4.2007, σκ.41-44, β) Malone κατά Ηνω-
μένου Βασιλείου, της 26.4.1985, σκ. 84, γ) Heglas κατά 
Τσεχίας, απόφαση της 1.3.2007, σκ.60-61

5  Και πάλι ενδεικτικά αποφάσεις του ΔΕΕ στις υποθέσεις 
απόφασή του της C-293/12, Digital Rights Ireland Ltd 
και C-594/12, Kärntner Landesregierung

6 Βλ ιδίως ΣτΕ 1593/2016
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ως αυτόνομες προσωπικότητες και ελεύθεροι 
πολίτες. Σε ένα βαθμό ίσως αυτό να οφείλε-
ται στο ότι τόσο το δικαίωμα όσο και η ΑΔΑΕ, 
παρά το σημαντικό της έργο της τελευταίας 
ως εγγυήτριας εφαρμογής της διάταξης, και 
τούτο παρά τους περιορισμένους πόρους που 
της έχει διαθέσει διαχρονικά η Πολιτεία, παρέ-
μεινε σε αντίθεση με άλλες συνταγματικά κα-
τοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές 7 ο μεγάλος 
άγνωστος. Αυτό οφείλεται σε πολλούς λόγους. 
Πρώτος από τους οποίους είναι ότι εξ αιτίας 
ίσως αυτής της χρόνιας έλλειψης σε πόρους 
ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους, τους 
οποίους η Ελληνική Πολιτεία δεν έστερξε ποτέ 
να της παράσχει, η ΑΔΑΕ η οποία λειτούργη-
σε επί σειρά ετών με εσωστρέφεια είναι πολύ 
λίγο γνωστή ακόμη και σε εξειδικευμένους 
νομικούς κύκλους. Ένας άλλος λόγος είναι ότι 
το δικαίωμα που καλείται να προστατεύσει 
προέρχεται από την αυτή μήτρα με το δικαίω-
μα προστασίας των προσωπικών δεδομένων, 
δηλαδή από τη γενικότερη «οικογένεια» δικαι-
ωμάτων που είναι η προστασία του ιδιωτικού 
βίου, με αποτέλεσμα να μην είναι πολύ ξεκα-
θαρισμένο το τι ειδικότερο προστατεύει. 

Ένας τρίτος λόγος είναι ότι πρόκειται για ένα 
δικαίωμα, η ανάγκη προστασίας του οποίου 
ανέκυψε από τεχνολογικές εξελίξεις που εμ-
φανίστηκαν τις τελευταίες μόλις δεκαετίες, με 
κινδύνους πρωτόγνωρους για τον ιδιωτικό βίο. 
Είναι πασίδηλο ότι, ειδικά στις μέρες μας, η τε-
χνολογία προχωρεί με ραγδαίους ρυθμούς και 
είναι πάντα πιο μπροστά από τα νομικά όπλα 
με τα οποία αγωνιζόμαστε να αντιμετωπίσου-
με τις πρωτόγνωρες προκλήσεις, ενώπιον των 
οποίων μας θέτει. Κινητή τηλεφωνία, επικοινω-

7  Όπως πχ η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπι-
κού Χαρακτήρα

νίες μέσω μηνυμάτων, τηλεφωνία μέσω διαδι-
κτύου, επικοινωνίες μέσω μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης (Facebook, Instagram, κλπ) 8 ή επι-
φυών (over-the-top) εφαρμογών (ενδεικτικά 
What’s app, Viber, Signal, Skype, Face Time). 
Διαδικτυακές απάτες. Για να μη μιλήσουμε για 
τις εν εξελίξει νέες τεχνολογίες τύπου 5G και τα 
νέα εφιαλτικά πειρατικά λογισμικά προγράμμα-
τα τύπου Pegasus ή Predator. Προγράμματα τα 
οποία επιτρέπουν την πλήρη και εκ του μακρό-
θεν «άλωση» του κινητού μας smartphone, με 
δυνατότητες να καταγράφεται κάθε μας συν-
διάλεξη, κάθε μήνυμα που στέλνουμε μέσω 
αυτού ή μέσω των εφαρμογών που αυτό φιλο-
ξενεί, να καταγράφονται οι ομιλίες μας από το 
μικρόφωνο της συσκευής μας, ακόμη και όταν 
δεν επικοινωνούμε με κάποιον άλλο· και τέλος, 
με τη δυνατότητα η κάμερά της να μας βιντε-
οσκοπεί στις κινήσεις μας στο σπίτι μας. Είναι 
γνωστή η τάση όλων μας να μην ασχολούμα-
στε πολύ με αυτό που δεν πολυκαταλαβαίνου-
με και του οποίου δεν είμαστε κυρίαρχοι ως εκ 
του γεγονότος ότι λόγω της πολυπλοκότητας 
του απαιτεί πολύ κόπο η εκμάθησή του και η 
εμβάθυνση σ’ αυτό. Έτσι, ακριβώς επειδή δυ-
σκολευόμαστε να συλλάβουμε το μέγεθος των 
τεχνολογικών εξελίξεων στον χώρο των ηλε-
κτρονικών επικοινωνιών (για το καλό και για το 
κακό), δεν πολυασχολούμαστε και με τα νομικά 
εργαλεία που αντιμετωπίζουν τις απειλές που 
οι εξελίξεις αυτές έχουν εξαπολύσει. 

Όποια και να είναι η εξήγηση για την οποία 
το δικαίωμα στην προστασία του απορρήτου 
των επικοινωνιών δεν έχει καταλάβει τη σημα-
ντική θέση που του προσήκει στην απασχόλη-

8  Μέσα κοινωνικής δικτύωσης που συχνά είναι παγίδες 
για αποκάλυψη δεδομένων από τους ίδιους τους 
χρήστες
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ση νομικών και τεχνικών, γεγονός παραμένει 
ότι ο αγώνας για την κατοχύρωση όχι μόνο 
αυτού, αλλά και όλων ανεξαιρέτως των ατομι-
κών δικαιωμάτων, παραγόντων καθοριστικών 
για την εμπέδωση του κράτους δικαίου και, 
τελικά, της δημοκρατίας δεν τελειώνει και δεν 
κλείνει ποτέ. Δεν είναι ένας στόχος στον οποίο 
κάποτε φτάνουμε και τον κατοχυρώνουμε 
άπαξ δια παντός, αλλά ένας συνεχής αγώνας, 
μια συνεχής πρόκληση που μας απαγορεύει 
τον εφησυχασμό και την επανάπαυση.

Aυτόν τον αγώνα διεξάγει συνεχώς με τους λί-
γους πόρους της η ΑΔΑΕ στον τομέα της.

Μια ειδικότερη πτυχή της προστασίας του 
απορρήτου των επικοινωνιών είναι ο τομέας 
των επονομαζόμενων «νομίμων παρακολου-
θήσεων». Με τον όρο αυτό εννοούμε τις «παρα-
κολουθήσεις» των ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
που προβλέπονται από το δεύτερο εδάφιο του 
άρθρου 19 παρ. 1 του Συντάγματος για λόγους 
προστασίας της εθνικής ασφάλειας και για τη 
διακρίβωση ιδιαιτέρως σοβαρών εγκλημάτων. 
Οι «παρακολουθήσεις» αυτές γίνονται ύστερα 
από απόφαση δικαστικών αρχών με βάση μια 
προδιαγεγραμμένη διαδικασία, που διαγρά-
φεται λεπτομερώς από τον προαναφερθέντα 
εκτελεστικό του πιο πάνω συνταγματικού άρ-
θρου νόμο 2225/1994. Τα τελευταία χρόνια 
παρατηρείται σε όλες τις χώρες της Ευρώπης 
και στην Ελλάδα μια εντυπωσιακή αύξηση των 
νομίμων αυτών άρσεων του απορρήτου. Οι 
αιτίες του φαινομένου είναι πολλές. Η ανάγκη 
καταπολέμησης της τρομοκρατίας, της οργα-
νωμένης βαριάς εγκληματικότητας. Οι απειλές 
είναι υπαρκτές και γι’ αυτό είναι θεμιτή για την 
άμυνα και την επιβίωση των συγχρόνων κοινω-
νιών η καταφυγή σε αυτό το τόσο επεμβατικό 
μέτρο στον ιδιωτικό βίο των πολιτών, η προ-

σφυγή όμως στο οποίο πρέπει να διέπεται από 
την αρχή της αναλογικότητας. Και τούτο, διότι 
πάντα ελλοχεύει ο κίνδυνος των καταχρήσεων, 
ειδικά όταν η άρση γίνεται για λόγους προστα-
σίας της εθνικής ασφάλειας, όπου, σύμφωνα 
με το νόμο δεν απαιτείται ειδικότερη αιτιο-
λόγηση των συγκεκριμένων λόγων για τους 
οποίους επιβάλλεται το μέτρο. Γι’ αυτό και στις 
δημοκρατίες είναι πάντα χρήσιμα τα αντίβαρα 
εξουσίας (checks and balances). H ΑΔΑΕ έχει 
εκ του νόμου, αλλά και σαν συνέπεια της ιδι-
ότητάς της ως συνταγματικά κατοχυρωμένης, 
σε συνδυασμό με την αρχή της διακρίσεως 
των εξουσιών και της δικαστικής ανεξαρτησί-
ας, περιορισμένες αρμοδιότητες στον τομέα 
των νομίμων άρσεων του απορρήτου. Ενώ της 
κοινοποιούνται όλες οι σχετικές δικαστικές δι-
ατάξεις και βουλεύματα, δεν της επιτρέπεται 
να ελέγξει αν ορθά ή με επαρκή τεκμηρίωση 
διέταξε η δικαστική εξουσία μια συγκεκριμένη 
άρση εις βάρος ενός πολίτη, και το μόνο που 
μπορεί να κάνει είναι να ελέγξει αν τηρήθηκαν 
οι εξωτερικοί τύποι και προϋποθέσεις της δι-
αταχθείσας άρσης. Και αυτό όμως το έργο εί-
ναι σημαντικό για τη διαπίστωση ότι τηρείται 
ο νόμος 2225/1994, σε ό,τι αφορά τη διαδι-
κασία που επιτάσσει για τη λήψη του μέτρου. 
Για να γίνει όμως αυτό χρειάζεται πολύ προσω-
πικό το οποίο να ασχολείται με την καταγραφή 
και επεξεργασία των επίμαχων διατάξεων και 
βουλευμάτων. Δυστυχώς η Αρχή ποτέ μέχρι 
τώρα δεν στελέχωσε την αρμόδια για τα θέμα-
τα αυτά οργανική μονάδα με ίδιο προσωπικό. 
Ήδη ανατέθηκε τον Απρίλιο 2021 σε μέλη του 
προσωπικού της Νομικής Υπηρεσίας η παράλ-
ληλη άσκηση καθηκόντων στο Αυτοτελές Τμή-
μα Ελέγχου της Άρσης του Απορρήτου, για να 
ασχοληθούν με το περιγραφέν πιο πάνω έργο.
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Κατά τα λοιπά το έτος 2021, υπήρξε όπως, εξ 
άλλου και το προηγηθέν, έτος μεγάλων δυ-
σκολιών λόγω πανδημίας και των απορρευ-
σάντων από αυτήν περιορισμών. Επιβλήθηκε 
ο θεσμός της εκ περιτροπής και κατ’ οίκον 
εργασίας (η λεγόμενη τηλε-εργασία). Παρά 
ταύτα το έργο της Αρχής δεν υπέστη καθίζη-
ση, εκτός από τους επιτόπιους ελέγχους σε 
εγκαταστάσεις των διαφόρων παρόχων τηλε-
πικοινωνιακών, ηλεκτρονικών και ταχυδρομι-
κών υπηρεσιών, οι οποίοι ελαχιστοποιήθηκαν 
λόγω των υγειονομικών μέτρων.

Το 2021 η ΑΔΑΕ πραγματοποίησε ελέγχους 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ. 
1 περ. α του Ν. 3115/2003 στις εγκαταστάσεις 
της ΕΥΠ (Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών), 
της ΔΑΕΒΒ (Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδι-
κών Εγκλημάτων Βίας της Ελληνικής Αστυνο-
μίας και της ΔΙΔΑΠ (Διεύθυνσης Διαχείρισης 
και Ανάλυσης Πληροφοριών της Ελληνικής 
Αστυνομίας).

Τέλος, τον παρελθόντα Σεπτέμβριο συγκρο-
τήθηκε Ομάδα Εργασίας για τη σύνταξη προ-
σχεδίου Οργανισμού της Αρχής, το οποίο θα 
τεθεί προς έγκριση στην Ολομέλεια και θα 
αποτελέσει τον νέο Οργανισμό της ΑΔΑΕ, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 
1 (τελευταίο εδάφιο), 2 και 3 του Ν. 4622/2019 
(«περί επιτελικού κράτους»).

Επίκαιρα ζητήματα που απασχολούν, μεταξύ 
άλλων, την ΑΔΑΕ: 

  Η ολοκλήρωση των εργασιών για την έκδο-
ση σχεδίου κοινής υπουργικής απόφασης, 
με την οποία καθορίζονται οι ελάχιστες 
υποχρεώσεις, στις οποίες οφείλουν να 
συμμορφώνονται οι επιχειρήσεις για α) την 
εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής διαθεσι-

μότητας υπηρεσιών φωνητικών επικοινω-
νιών και υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδί-
κτυο που παρέχονται μέσω των δημόσιων 
δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σε 
περίπτωση καταστροφικής βλάβης του δι-
κτύου ή σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας και 
β) την αδιάλειπτη πρόσβαση σε υπηρεσίες 
έκτακτης ανάγκης και αδιάλειπτη διαβίβα-
ση προειδοποιήσεων του κοινού. Η υπουρ-
γική αυτή απόφαση, της οποίας η έκδοση 
έχει καθυστερήσει, εκδίδεται στο πλαίσιο 
της νέας αρμοδιότητας, που ανατέθηκε 
στην ΑΔΑΕ προκειμένου να την εισηγηθεί 
προς τους αρμόδιους υπουργούς, με βάση 
το άρθρο 216 (που έχει τον τίτλο «Διαθεσι-
μότητα των υπηρεσιών») του πρόσφατου 
νόμου 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρ-
νηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομο-
θεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές 
Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό 
Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλ-
λες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 184/23.09.2020).

  Ο εκσυγχρονισμός του απαρχαιωμένου 
και δυσλειτουργικού καθεστώτος που 
διέπει την οργάνωση και λειτουργία της 
ΑΔΑΕ (Νόμος 3115/2003), καθώς και του 
καθεστώτος που διέπει τις νόμιμες άρσεις 
του απορρήτου των επικοινωνιών (Νό-
μος 2225/1994). Μέσα στο πλαίσιο αυτό η 
Αρχή επιφυλάσσεται να υποβάλει κάποια 
στιγμή προτάσεις για νομοθετικές μεταβο-
λές και βελτιώσεις στο αρμόδιο Υπουργείο 
Δικαιοσύνης. 

  Η επεξεργασία του κειμένου του προτει-
νόμενου Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την 
προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα 
των επικοινωνιών (e-privacy), που θα αντι-
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καταστήσει την Οδηγία 2002/58/ΕΚ, ο οποί-
ος βρίσκεται σε διαδικασία τριλόγου, όπως 
λέγεται, για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ 
του Συμβουλίου της ΕΕ, του Ε. Κοινοβουλί-
ου και της Ε. Επιτροπής, καθώς, μετά από 
συζητήσεις τεσσάρων ετών, το Συμβούλιο 
της ΕΕ κατέληξε σε εγκεκριμένο κείμενο 
στις 10.2.2021. Η ΑΔΑΕ έχει διατυπώσει 
σε διάφορες φάσεις των σχετικών διαβου-
λεύσεων τις προτάσεις της. Η σημασία του 
εν λόγω Κανονισμού είναι ζωτική για την 
ασφάλεια και ακεραιότητα των επικοινω-
νιών και κατά συνέπεια για τη διασφάλιση 
του απορρήτου. Μεταξύ των νεωτερισμών 
που προβλέπονται στον Κανονισμό είναι η 
διασφάλιση του απορρήτου στις επιφυείς 
επικοινωνίες, για τις οποίες έγινε ήδη λόγος, 
καθώς και στις υπηρεσίες υπολογιστικού 
νέφους (cloud computing), οι οποίες μέχρι 
στιγμής δεν τυγχάνουν κανονιστικής προ-
στασίας ως προς τη διασφάλιση αυτή.

  Η εξοικονόμηση δημοσίου χρήματος. 
Μέσα στο πλαίσιο αυτά αποτελεί διαχρο-
νική μέριμνα της Αρχής η μεγαλύτερη δυ-
νατή συμπίεση του μισθώματος, το οποίο 
καταβάλλεται για τη στέγασή της, αν πα-
ραστεί δε ανάγκη ακόμη και με τη μετα-
στέγασή της.

  Πολύ σημαντικός στόχος της ΑΔΑΕ για το 
έτος 2022 είναι, σε συνεργασία με τις δικα-
στικές αρχές, τα συναρμόδια υπουργεία και 
τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυ-
νομίας και την ΕΥΠ, να καταρτισθεί και ει 
δυνατόν και να αρχίσει να λειτουργεί το νέο 
σύγχρονο σύστημα ηλεκτρονικής ασφα-
λούς κρυπτογραφημένης κυκλοφορίας των 
διατάξεων, τις οποίες εκδίδουν οι εισαγγε-
λικές αρχές με βάση τα προβλεπόμενα από 

το Ν. 2225/1994 για την άρση του απορρή-
του των επικοινωνιών για λόγους εθνικής 
ασφάλειας και για τη διακρίβωση βαρέων 
αδικημάτων. Επίσης πολύ σημαντικός στό-
χος για το έτος 2022 είναι η ψηφιοποίηση 
και καταστροφή των επί 15ετία συσσω-
ρευόμενων εγχάρτων αρχείων της Αρχής. 
Οι δυνατότητες αυτές προβλέφθηκαν από 
τη διάταξη του 37 παρ.1 Ν. 4786/2021, (ΦΕΚ 
Α 43/23.3.2021). Αποτελούν, δε, ένα πολύ 
σημαντικό βήμα για την καλύτερη οργάνω-
ση της Αρχής, για την ευρετηρίαση και κα-
λύτερη, αποτελεσματικότερη επεξεργασία 
των διατάξεων άρσεως του απορρήτου και 
εν γένει των αρχείων της ΑΔΑΕ, προκειμέ-
νου η τελευταία να επιτελέσει το συνταγμα-
τικό της καθήκον να διασφαλίσει το απόρ-
ρητο των επικοινωνιών και στον τομέα των 
άρσεων του απορρήτου του άρθρου 19 
παρ.1 εδάφιο β του Συντάγματος. Όταν θα 
ολοκληρωθούν οι πιο πάνω διαδικασίες, θα 
έχει συντελεστεί μια χωρίς υπερβολή πραγ-
ματική εκσυγχρονιστική επανάσταση στον 
τρόπο λειτουργίας της Αρχής.

Ελπίζουμε ότι μέσα στο 2022 η ΑΔΑΕ θα προ-
ωθήσει τους στόχους της αυτούς, να γίνει πιο 
αποτελεσματική, πιο αποδοτική και πιο ορατή 
στην ελληνική κοινωνία με το σκοπό την κα-
λύτερη εκπλήρωση του μείζονος συνταγμα-
τικού σκοπού για τον οποίο συνεστήθη. Τόσο 
τα μέλη της Αρχής όσο και το προσωπικό της 
έχουν πλήρη συνείδηση ότι αποκλειστικός 
λόγος ύπαρξής της είναι η εξυπηρέτηση των 
κατοίκων αυτής της χώρας και αποδεκτών των 
υπηρεσιών της.
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