ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Με το υφιστάμενο σήμερα θεσμικό πλαίσιο, η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των
Επικοινωνιών έχει την αρμοδιότητα ελέγχου της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, άλλων
δημοσίων οργανισμών, επιχειρήσεων του ευρύτερου δημοσίου τομέα, καθώς και ιδιωτικών
επιχειρήσεων που ασχολούνται με ταχυδρομικές, τηλεπικοινωνιακές ή άλλες υπηρεσίες σχετικές
με την ανταπόκριση ή επικοινωνία.
Η ΑΔΑΕ, παρά τις περιορισμένες δυνάμεις της, τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε
υλικοτεχνική υποδομή, έχει καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για τη διασφάλιση του απορρήτου
των επικοινωνιών και έχει ήδη επιβάλει σύγχρονες πολιτικές ασφάλειας στους παρόχους
ηλεκτρονικών υπηρεσιών, οι οποίοι υπόκεινται στον έλεγχό της. Οι αρμοδιότητες, όμως, και οι
δυνατότητές της για μια πιο ουσιαστική παρέμβαση είναι περιορισμένες.
Στο μικρό σχετικά διάστημα λειτουργίας της, από το 2004 και μετά, η ΑΔΑΕ έχει προχωρήσει
σε συγκεκριμένες προτάσεις σχετικά με τον έλεγχο ιδιωτικών εγκαταστάσεων, τον έλεγχο
προμηθευτών ηλεκτρονικού εξοπλισμού, την επιβολή αυστηρότερων διοικητικών κυρώσεων
κ.λπ. Όλες αυτές αφορούν σε σημαντικά θέματα, για την προσέγγιση των οποίων δεν υπάρχει
καμία πρόβλεψη στον Ιδρυτικό Νόμο της Αρχής. Κυρίως, όμως, η ΑΔΑΕ έχει τονίσει την
αναγκαιότητα σχεδιασμού πολιτικής για την ασφάλεια των στρατηγικής σημασίας ηλεκτρονικών
δικτύων της χώρας.
Πρέπει να σημειωθεί ότι, πέραν των παρόχων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, στους οποίους
έχει επιβληθεί εφαρμογή πολιτικής ασφάλειας, δεν υπάρχει συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο
για έλεγχο της ασφάλειας των δικτύων των κρίσιμων υποδομών της χώρας μας, των
δικτύων των επιχειρήσεων και οργανισμών και των δικτύων των υπουργείων. Αλλά και στις
περιπτώσεις, στις οποίες έχουν ληφθεί κάποια μέτρα, απουσιάζει ο συνεχής εκσυγχρονισμός
των μέτρων αυτών, κάτι που είναι απαραίτητο λόγω της εξέλιξης της τεχνολογίας.
Αποτέλεσμα είναι, τα δίκτυα αυτά και τα υπολογιστικά συστήματα που τα υποστηρίζουν να
διατρέχουν σημαντικούς κινδύνους από κακόβουλες προσβολές, οι οποίες θα μπορούσαν
να προκαλέσουν σημαντικά προβλήματα στη χώρα.
Η ΑΔΑΕ ελπίζει ότι σε νέο νόμο, τον οποίο θα επεξεργαστεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα
υιοθετηθούν, αν όχι όλες, τουλάχιστον οι σημαντικότερες από τις προτάσεις της, έτσι ώστε, αφενός,
να της δοθεί η δυνατότητα για μια πιο ουσιαστική παρέμβαση στη θωράκιση και διασφάλιση
του απορρήτου των επικοινωνιών της κοινωνίας μας και, αφετέρου, να δημιουργηθεί ένα
αποτελεσματικό θεσμικό πλαίσιο για την ασφάλεια όλων των ιδιαίτερης σημασίας ηλεκτρονικών
δικτύων και των υπολογιστικών συστημάτων της χώρας.
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