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ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος 

εξυπηρέτησης πολιτών και παρόχων.»
Γ΄ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Το έργο χρηματοδοτείται κατά 80% 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(ΕΤΠΑ) και κατά 20% από το ελληνικό δημόσιο.



Ποιοι ΠροστατεΥοΥν το αΠορρητο 
των εΠικοινωνιων; 

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές ασφάλειας του Οργανισμού Οι-
κονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
η ασφάλεια των τηλεπικοινωνιακών δικτύων και πληροφοριών αποτελεί ευ-
θύνη όλων των ενδιαφερόμενων μερών.  Με άλλα λόγια, τα μέτρα που λαμ-
βάνει η Πολιτεία και οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών επικοινωνιών για την 
ασφάλεια των επικοινωνιών είναι απαραίτητο να συμπληρώνονται από την 
εφαρμογή κανόνων ασφαλείας από τους ίδιους τους χρήστες και συνδρο-
μητές ηλεκτρονικών επικοινωνιών για τη δική τους πρωτίστως προστασία. 
Η πλήρης επίγνωση των κινδύνων και των διαθέσιμων μέσων ασφαλείας σε 
προσωπικό επίπεδο αποτελεί την πρώτη γραμμή άμυνας για την ασφάλεια 
συστημάτων, πληροφοριών και δικτύων1.

Κρίσιμο ρόλο στην προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών δια-
δραματίζουν :

• Η Πολιτεία

Η Πολιτεία θεσπίζει το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο προσαρμόζει στις 
εκάστοτε τεχνολογικές εξελίξεις,  για την προάσπιση του απορρήτου των επι-
κοινωνιών. Στα πλαίσια του παραπάνω θεσμικού πλαισίου δημιουργήθηκε η 
Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.), κατ’ εντολή 
του άρθρου 19 παρ. 2 του Συντάγματος.

• Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών επικοινωνιών 
(ηλεκτρονικών επικοινωνιών, παροχής δικτύου & ταχυδρομικών υπηρεσιών)
Οι εταιρείες αυτές οφείλουν να προστατεύουν το απόρρητο των επικοινω-
νιών  για τις υπηρεσίες που παρέχουν και να ενημερώνουν τους χρήστες / 
συνδρομητές τους για πιθανούς κινδύνους και τα ενδεικνυόμενα μέτρα αυ-
τοπροστασίας. 
• Οι χρήστες και οι συνδρομητές ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Οι χρήστες και οι συνδρομητές ηλεκτρονικών επικοινωνιών πρέπει να 
λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας. 

τι θεωρειται αΠορρητο 
στισ εΠικοινωνιεσ; 

Μερικά βασικά στοιχεία που καλύπτει η νομοθεσία περί απορρήτου των επι-
κοινωνιών είναι2:

1. Για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες
• Το περιεχόμενο της  επικοινωνίας (φωνή, εικόνα, δεδομένα)
• Η ταυτότητα του καλούντος και του καλουμένου
•  Η ταυτότητα του αποστολέα και του παραλήπτη ηλεκτρονικού
   ταχυδρομείου 
•  Τα δεδομένα θέσης της τερματικής συσκευής (γεωγραφικός εντοπισμός)

2. Για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες
• Το περιεχόμενο της αλληλογραφίας
• Ο αποστολέας
• Ο παραλήπτης

Ποιες είναι οι περιοχές ευθύνης παρόχων και χρηστών/συνδρομη-
τών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ;
Οι πάροχοι ηλεκτρονικών επικοινωνιών είναι υπεύθυνοι για τη διασφά-
λιση του απορρήτου των επικοινωνιών στο δημόσιο τηλεπικοινωνιακό 
δίκτυο (δίκτυα κορμού και πρόσβασης). Οι συνδρομητές και οι χρήστες 
οφείλουν να μεριμνούν για το απόρρητο της επικοινωνίας στα ιδιωτικά 
δίκτυα τα οποία περιλαμβάνουν τις καλωδιώσεις στα κτίρια, τα εσωτε-
ρικά δίκτυα (LAN) και τις τερματικές συσκευές (σταθερά ενσύρματα και 
ασύρματα τηλέφωνα, κινητά τηλέφωνα, fax, προσωπικοί υπολογιστές).
Ακολουθούν μέτρα αυτοπροστασίας για τις πλέον διαδεδομένες μορφές 
επικοινωνίας.

Η προστασία του απορρήτου 
σε κάθε μορφής επικοινω-
νία αποτελεί συνταγματικά  
κατοχυρωμένο δικαίωμα.

Στόχος του παρόντος εντύ-
που είναι η ενημέρωση των 
πολιτών για την προστασία 
του απορρήτου των επικοι-

νωνιών. Εκτός από πλη-
ροφορίες σχετικά με τους 

θεσμούς που έχει θεσπίσει η 
Πολιτεία για το σκοπό αυτό, 
το έντυπο περιλαμβάνει βα-
σικά μέτρα αυτοπροστασίας 
που θα πρέπει να λαμβάνο-

νται απο τους πολίτες για την 
ασφάλεια του απορρήτου 
των επικοινωνιών τους.

1    Πηγή: “Awareness Raising”, The European Network and Information 
      Security Agency (ENISA)

2    Αναλυτικά τα είδη και οι μορφές επικοινωνίας για τις οποίες ισχύει το απόρρητο αναφέρονται στο  
ΠΔ 47/ 2005, Κεφ. 2 «Είδη και Στοιχεία Επικοινωνίας» (http://www.adae.gr/adae/diatagmata.html).
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     αΥτοΠροστασια χρηστων/ 
      σΥνδρομητων για τισ σταθερεσ  

     και κινητεσ εΠικοινωνιεσ
1. Σταθερές Επικοινωνίες

Για να προστατεύσετε το απόρρητο της επικοινωνίας σας μέσω σταθερών 
τερματικών συσκευών (σταθερών τηλεφώνων)  μπορείτε να λάβετε βασικά 
μέτρα ασφάλειας όπως :
•  Να μην είναι δυνατή η πρόσβαση στη τηλεφωνική σας συσκευή ή στο 

χώρο που βρίσκεται η συσκευή, από ανθρώπους που δε γνωρίζετε.
•  Αν χρησιμοποιείτε ασύρματη συσκευή (DECT), θα πρέπει να ελέγχετε 

αρχικά εάν είναι πιστοποιημένη αναφορικά με τις χρησιμοποιούμενες 
συχνότητες για το σκοπό αυτό. Επιπλέον, δε θα πρέπει να γίνεται χρήση 
της συσκευής σε πολύ απομακρυσμένα σημεία από το σταθμό βάσης δι-
ότι είναι πιθανό να υπάρχουν παρεμβολές από παρόμοιες ασύρματες συ-
σκευές γειτονικών οικιών και να γίνεται συνακρόαση του περιεχομένου 
των συνομιλιών σας.

•  Το κουτί διανομής (box) στις κατοικίες και ο πίνακας διανομής (εσκαλίτ), 
στις πολυκατοικίες στα οποία τερματίζει το δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δί-
κτυο, θα πρέπει να είναι προσβάσιμα μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα. 
Επίσης, θα πρέπει να ελέγχετε τα εν λόγω σημεία σε τακτά χρονικά δια-
στήματα για πιθανή παραβίασή τους. 

•  Να ελέγχετε τα τμήματα της εσωτερικής καλωδίωσης από τον πίνακα δι-
ανομής μέχρι την τηλεφωνική συσκευή, τα οποία δεν είναι επαρκώς προ-
στατευμένα, για πιθανή παραβίασή τους. 

•  Πολλές συσκευές fax κρατούν στη μνήμη τους το κείμενο που έχετε στεί-
λει. Αν δεν φροντίσετε να το σβήσετε από τη μνήμη, ενδεχομένως, κάποιος 
τρίτος να το τυπώσει  και να το διαβάσει.

2. Κινητές Επικοινωνίες

Για να προστατεύσετε την επικοινωνία μέσω του κινητού σας τηλεφώνου μπο-
ρείτε να λάβετε κάποια βασικά και απλά προληπτικά μέτρα ασφαλείας, όπως: 
•  Να μην ανακοινώνετε τον αριθμό PIN σε τρίτους. Αλλάξτε τον αρχικό αριθ-

μό PIN και χρησιμοποιήστε κάποιον καινούργιο με όσο το δυνατόν πιο 
δύσκολο συνδυασμό. 

•  Επειδή το κινητό τηλέφωνο περιέχει πολλές πληροφορίες και προσωπι-
κά σας στοιχεία, μην το αφήνετε εκτεθειμένο και προστατεύστε το από το 
ενδεχόμενο κλοπής.

•  Όταν χρησιμοποιείτε την τεχνολογία Βluetooth να έχετε ενεργοποιημένη 
τη δυνατότητα σύνδεσης με κωδικό ασφαλείας. Το Βluetooth πρέπει να 
παραμένει απενεργοποιημένο ή σε κατάσταση μη εντοπισμού από άλλες 
συσκευές (invisible mode), όταν δε χρησιμοποιείται. 

•  Να μην εγκαθιστάτε εφαρμογές και να μην αποθηκεύετε άγνωστα αρχεία 
που δέχεστε μέσω Βluetooth.

•  Να μην εγκαθιστάτε εφαρμογές και να μην αποθηκεύετε άγνωστα επισυ-
ναπτόμενα αρχεία που λαμβάνετε μέσω μηνυμάτων MMS.

•  Να μην αποθηκεύετε αρχεία ή εφαρμογές στο κινητό σας τηλέφωνο από 
άγνωστες ιστοσελίδες WAP ή Internet.

•  Να μην ανοίγετε ή αποθηκεύετε αρχεία, που λαμβάνετε στο κινητό σας 
μέσω e-mail από αποστολείς που δε γνωρίζετε.

•  Να ελέγχετε συστηματικά τους λογαριασμούς σας για τυχόν χρεώσεις σε μη-
νύματα SMS/MMS που δεν έχετε στείλει ή χρεώσεις για δεδομένα (GPRS/
3GWAP, GPRS/3GInternet) που δεν έχετε «κατεβάσει».

αΥτοΠροστασια χρηστων στο διαδικτΥο
Πρακτικές συμβουλές για την προστασία της επικοινωνίας σας μέσω διαδικτύου 
περιλαμβάνουν: 
•  Να χρησιμοποιείτε λογισμικό ανίχνευσης και αντιμετώπισης ιών και spyware 

(antivirus & anti-spyware software) και να το ενημερώνετε τακτικά  
•  Να διατηρείτε ενημερωμένο το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή και ειδι-

κότερα τα προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο. 
• Να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιείτε τείχος προστασίας (firewall). 
•  Να επιβεβαιώνετε ότι χρησιμοποιείτε μια ασφαλή σύνδεση όταν στέλνετε ευ-

αίσθητες προσωπικές πληροφορίες μέσω του web. Αυτό φαίνεται από το ει-
κονίδιο του κλειδωμένου λουκέτου, ενώ η διεύθυνση που συνδέεστε πρέπει 
να αρχίζει με https:// 

•  Να επιβεβαιώνετε ότι οι ρυθμίσεις ασφάλειας του προγράμματος πλοήγησης 
στον Παγκόσμιο Ιστό (Web) είναι επαρκώς υψηλές. 

•  Να χρησιμοποιείτε κωδικούς ασφαλείας για την προστασία της πρόσβασης 
στον υπολογιστή σας και της προσπέλασης δεδομένων τα οποία έχετε αποθη-
κεύσει στον υπολογιστή σας ή σε διαδικτυακούς λογαριασμούς. 

•  Οι κωδικοί ασφαλείας πρέπει να ανανεώνονται συ-
χνά και να είναι ισχυροί, δηλαδή να είναι δύσκολο 
κάποιος να τους μαντέψει ή να τους «σπάσει». 

•  Μην αποκαλύπτετε ή  μοιράζεστε τους κωδικούς 
ασφαλείας σας με κανέναν!

•  Μην ανοίγετε συνημμένα αρχεία που έχετε λάβει 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από αποστο-
λείς που δε γνωρίζετε. Να είστε όμως ιδιαίτερα 
επιφυλακτικοί και με συνημμένα αρχεία τα οποία 
λαμβάνετε από γνωστούς σας αποστολείς.

•  Μη χρησιμοποιείτε τη βασική σας διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για ηλεκτρονικές 
αγορές, συμμετοχή σε δωμάτια συζητήσεων 
(chat rooms), διαγωνισμούς, συμπλήρωση ερωτηματολογίων, και άλλα. Για τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να 
χρησιμοποιείτε κάποια ιδιωτική διεύθυνση που μπορεί να καταργηθεί χωρίς άλλο κόστος.
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•  Να εκδίδει κανονισμούς, να γνωμοδοτεί και να απευθύνει συστάσεις 
και υποδείξεις για τη λήψη μέτρων προστασίας του απορρήτου των επι-
κοινωνιών, καθώς και για τη διαδικασία άρσης αυτού.

•  Να διενεργεί αυτεπάγγελτα ή έπειτα από καταγγελία τακτικούς ή έκτα-
κτους ελέγχους σε εγκαταστάσεις, τεχνικό εξοπλισμό, αρχεία, τράπεζες 
δεδομένων και έγγραφα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.), 
άλλων δημόσιων υπηρεσιών, οργανισμών, επιχειρήσεων του ευρύτε-
ρου δημόσιου τομέα και ιδιωτικών επιχειρήσεων που ασχολούνται με 
ταχυδρομικές, τηλεπικοινωνιακές ή άλλες υπηρεσίες σχετικές με την 
ανταπόκριση και την επικοινωνία. 

•  Να συνεργάζεται με άλλες αρχές της χώρας, με αντίστοιχες αρχές άλ-
λων κρατών και με ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς. 

Στα πλαίσια αυτά η Αρχή έχει εκδώσει κανονισμούς οι οποίοι προ-
βλέπουν πολιτικές ασφάλειας που θα πρέπει να εφαρμόζουν οι εταιρείες 
παροχής επικοινωνιακών υπηρεσιών και παρακολουθεί με ελέγχους την 
εφαρμογή τους για την προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών.

Επιπλέον, οι χρήστες και οι συνδρομητές ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
και ταχυδρομικών υπηρεσιών μπορούν να υποβάλλουν καταγγελίες στην 
Αρχή, όταν αντιληφθούν ότι υπάρχει παραβίαση του απορρήτου των επι-
κοινωνιών τους.  Η Α.Δ.Α.Ε. διερευνά τις καταγγελίες αυτές προκειμένου 
να διαπιστώσει την πιθανή παραβίαση του απορρήτου και την ευθύνη την 
οποία φέρει ο εμπλεκόμενος πάροχος τηλεπικοινωνιακών ή ταχυδρο-
μικών υπηρεσιών. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της καταγγελίας 
διαπιστωθεί παραβίαση του απορρήτου, η Α.Δ.Α.Ε. μπορεί να επιβάλει 
διοικητικά πρόστιμα, να κατασχέσει τα μέσα με τα οποία πραγματοποιεί-
ται η παραβίαση αυτή, ενώ παράλληλα καταστρέφει τις πληροφορίες, τα 
δεδομένα ή τα στοιχεία που αποκτήθηκαν με παράνομη παραβίαση του 
απορρήτου των επικοινωνιών.

•  Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί κατά τη χρήση προγραμμάτων άμεσων 
μηνυμάτων (instant messengers). Να μην αποκαλύπτετε ποτέ ευαί-
σθητα προσωπικά δεδομένα σε άγνωστους και να μην ανοίγετε αρχεία 
που λαμβάνετε από άτομα που δε γνωρίζετε.

•  Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όταν λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονι-
κού ταχυδρομείου που σας ζητούν στοιχεία και πρέπει να αποφεύγετε 
να απαντάτε σε αυτά, εκτός εάν είστε απόλυτα σίγουροι ότι προέρχονται 
από έμπιστα πρόσωπα. 

Ειδικότερα, σχετικά με την περίπτωση ασύρματης πρόσβασης στο Διαδί-
κτυο, προτείνονται τα εξής μέτρα:
•  Να ενεργοποιείτε τους μηχανισμούς κρυπτογράφησης στον Ασύρμα-

το Δρομολογητή που διαθέτετε και να το διαμορφώνετε κατάλληλα με 
βάση τις ισχυρότερες ρυθμίσεις.

• Να απενεργοποιείτε το μηχανισμό «identifier broadcasting».
•  Να αλλάξετε τον προσδιοριστή SSID από την τιμή που έχει θέσει ο κα-

τασκευαστής.
•  Να αλλάξετε τον κωδικό ασφαλείας του Ασύρματου Δρομολογητή από 

την τιμή που έχει θέσει ο κατασκευαστής.
•  Να ρυθμίσετε το ασύρματο δίκτυο έτσι ώστε να δέχεται συνδέσεις μόνο 

από συγκεκριμένους υπολογιστές.
•  Να απενεργοποιείτε εντελώς το ασύρματο δίκτυο όταν δεν το χρησιμο-

ποιείτε.

Μη θεωρείτε δεδομένο ότι τα δημόσια ασύρματα σημεία πρόσβασης έχουν 
ασφαλείς ρυθμίσεις. Να αποφεύγετε την ανταλλαγή ευαίσθητης προσωπι-
κής πληροφορίας σε αυτές τις περιπτώσεις. 

Πηγές ενημέρωσης για το απόρρητο των επικοινωνιών

Ηλεκτρονικές διευθύνσεις για περισσότερες  πληροφορίες σχετικά με το 
απόρρητο παρέχονται στη διεύθυνση : www.adae.gr

η α.δ.α.ε. 
Τι είναι η Α.Δ.Α.Ε. και ποιος ο σκοπός της;

Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών είναι μια από τις 
συνταγματικά καθιερωμένες Ανεξάρτητες Αρχές με διοικητική αυτοτέλεια, 
η οποία συστάθηκε ως ειδικός εποπτεύοντας φορέας για να προστατεύσει 
το απόρρητο της επικοινωνίας3. Η Α.Δ.Α.Ε. στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων 
της, οι οποίες περιγράφονται παρακάτω, έχει σκοπό την προστασία του 
απορρήτου των επιστολών και της ελεύθερης ανταπόκρισης ή επικοινωνί-
ας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Επιπλέον, στις αρμοδιότητές της, περιλαμ-
βάνεται και ο έλεγχος της τήρησης των όρων και της διαδικασίας άρσης 
του απορρήτου που προβλέπονται από το νόμο.

Ποιες είναι οι σημαντικότερες αρμοδιότητες της Α.Δ.Α.Ε.;

Η Α.Δ.Α.Ε. για την εκπλήρωση του σκοπού της σύμφωνα  
με το νόμο μπορεί:

Η Α.Δ.Α.Ε. παρακολουθεί 
τις συνεχείς εξελίξεις στο 
δυναμικό κλάδο των ηλε-

κτρονικών επικοινωνιών και 
μελετά τα νέα προϊόντα και 

υπηρεσίες για να εντοπίσει τα 
ευάλωτα σημεία τους και τις 
νέες προκλήσεις που θέτουν 

σε θέματα ασφάλειας και 
προστασίας του απορρήτου 

των επικοινωνιών.
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3    Η ΑΔΑΕ συστάθηκε με τον Ν.3115/2003 (ΦΕΚ 474/Α/2003) κατ’ 
εφαρμογή συνταγματικής επιταγής


