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ΠΡΟΛΟΓΟΣ



ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Με το Ν. 3115/03 συστάθηκε, σε εκτέλεση του άρθρου 19 παράγρ. 2 του Συντάγματος,
η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ). Με τη συγκρότησή της,
διαμορφώνεται κατ’ ουσίαν ένα θεσμικό κεκτημένο, ένα πλαίσιο προστασίας του απορρήτου, το οποίο ξεπερνά τα στενά όρια ενός κοινού ελεγκτικού μηχανισμού και αναγορεύεται, κατά ρητή συνταγματική επιταγή, σε θεσμό της δημοκρατίας.
Πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι από τους πρώτους μήνες λειτουργίας της, δηλαδή από
τον Νοέμβριο του 2003, η ΑΔΑΕ αντελήφθη ότι ο ιδρυτικός της νόμος είχε πολλές ασάφειες, παραλείψεις και κενά. Λόγω αυτού, από τότε υπέβαλε προς τα αρμόδια υπουργεία
πλήθος προτάσεων νομοθετικής ρύθμισης, όπως είχε δικαίωμα από τη σχετική εξουσιοδότηση που προβλέπεται στον ιδρυτικό της νόμο. Στις προτάσεις αυτές περιλαμβάνονται:
η δυνατότητα ελέγχου ιδιωτικών εγκαταστάσεων, η δυνατότητα ελέγχου προμηθευτών
ηλεκτρονικού εξοπλισμού, η πιστοποίηση του εισαγόμενου λογισμικού και εξοπλισμού
που σχετίζεται με παρακολουθήσεις, η δυνατότητα ελέγχου καταγγελιών για παραβίαση
του απορρήτου των επικοινωνιών, η αύξηση του προβλεπόμενου στον νόμο προσωπικού.
Επίσης, πρότεινε την εκπόνηση μελέτης εθνικής στρατηγικής για την ασφάλεια δικτύων
και πληροφοριών, προκειμένου να εφαρμοστεί μια πολιτική αντιμετώπισης κακόβουλων
προσβάσεων στα αρχεία υπολογιστικών συστημάτων φορέων με στρατηγικής σημασία.
Τέλος, πρότεινε να υπάρξει δημοσιονομική αυτοτέλεια της ΑΔΑΕ, ώστε αυτή να έχει
τη δυνατότητα να αποφασίζει αυτόνομα, πάντοτε βέβαια υπό τον έλεγχο του Ελεγκτικού
Συνεδρίου και εντός των ορίων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της, επί όλων των
δραστηριοτήτων που εγγράφονται σε αυτόν.
Στην πράξη, η έλλειψη δημοσιονομικής αυτοτέλειας της ΑΔΑΕ δημιουργεί προσκόμματα στην ευελιξία και στην ταχύτητα ανταπόκρισής της σε περιστατικά παραβίασης του
απορρήτου και, τελικά, στην εκτέλεση του έργου της. Έτσι, παρ’ ότι απαιτείται η άμεση
δραστηριοποίηση της Αρχής, προκειμένου να εντοπιστεί ένας παραβάτης, η ΑΔΑΕ αναγκάζεται να παραμένει αδρανής για κρίσιμο χρονικό διάστημα (άνω των 15 ημερών),
αφού είναι δέσμια των χρονοβόρων διαδικασιών ελέγχου και των εγκρίσεων από τα
αρμόδια υπουργεία, ακόμη και για την παραμικρή λεπτομέρεια της λειτουργίας της.
Με τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, τη γενίκευση της χρήσης των υπολογιστικών
συστημάτων, τη διασύνδεσή τους μέσω τηλεπικοινωνιακών δικτύων και την αλληλεπίδραση εκατομμυρίων χρηστών παγκοσμίως πολλαπλασιάζονται οι απειλές στην ασφάλεια των δικτύων που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες της Αρχής. Για την αντιμετώπισή
τους καθίσταται όλο και περισσότερο αναγκαία η εύρυθμη λειτουργία και η ταχεία ανταπόκριση της ΑΔΑΕ.
Η ΑΔΑΕ, στον μικρό σχετικά χρόνο λειτουργίας της, με ελλιπές θεσμικό πλαίσιο που
δεν της δίνει σαφώς διατυπωμένες αρμοδιότητες και ευελιξία κινήσεων, με ελάχιστο προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή και με έλλειψη δημοσιονομικής αυτοτέλειας, έκανε ότι
της ήταν δυνατόν προκειμένου να ανταποκριθεί στην αποστολή της και να εκπληρώσει
τον θεσμικό της ρόλο, όπως άλλωστε φαίνεται και από την παρούσα έκθεση.
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Ήδη, από το Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει
συσταθεί νομοπαρασκευαστική επιτροπή για να μελετήσει ένα σχέδιο νόμου για την
Αρχή που θα περιλαμβάνει τις αναγκαίες τροποποιήσεις του καταστατικού της νόμου
3115/2003. Σε αυτό το σχέδιο νόμου περιλαμβάνονται και πολλές από τις νομοθετικές
προτάσεις που έχει υποβάλει η ΑΔΑΕ ήδη από την αρχή της λειτουργίας της.
Η ΑΔΑΕ ευελπιστεί ότι ο νόμος που θα υιοθετηθεί θα της δίνει τη δυνατότητα να επιτελέσει απρόσκοπτα και αποτελεσματικά τον κρίσιμο ρόλο που της έχει ανατεθεί.

Αθήνα, Μάρτιος 2010

Ανδρέας Λαμπρινόπουλος
Πρόεδρος της ΑΔΑΕ
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) είναι ανεξάρτητη αρχή κατοχυρωμένη από το Σύνταγμα, σύμφωνα με το άρθρο 19, παράγραφος 2. Η ΑΔΑΕ συστάθηκε με τον
Ν. 3115/2003 και έχει ως αποστολή της την προστασία του απορρήτου των επιστολών και της
ελεύθερης ανταπόκρισης ή επικοινωνίας με οποιονδήποτε τρόπο. Στην έννοια της προστασίας του
απορρήτου των επικοινωνιών περιλαμβάνεται και ο έλεγχος της τήρησης των όρων και της διαδικασίας άρσης του απορρήτου.
Η προστασία του απορρήτου της επικοινωνίας, και γενικότερα της ιδιωτικής και οικογενειακής
ζωής περιλαμβάνεται σε όλα σχεδόν τα διεθνή κείμενα για τα ανθρώπινα δικαιώματα1, καθώς και
στα συντάγματα των περισσότερων κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Όπως αναφέρει
ο ειδικός εισηγητής του ΟΗΕ στα θέματα προστασίας των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων
και ελευθεριών, Μάρτιν Σέινιν2, ακόμη και όταν το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή δεν περιλαμβάνεται
στο σύνταγμα μιας χώρας, αναγνωρίζεται η αξία του ως θέμα συνταγματικής σημασίας. Ο ίδιος σημειώνει «Το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή δεν είναι μόνο θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, αλλά και
ανθρώπινο δικαίωμα το οποίο υποστηρίζει άλλα ανθρώπινα δικαιώματα και αποτελεί τη βάση κάθε
δημοκρατικής κοινωνίας» και συστήνει να καθιερωθούν διεθνή πρότυπα και ανεξάρτητοι μηχανισμοί
εποπτείας και ελέγχου των κρατικών εξουσιών προκειμένου να αποτραπούν παραβιάσεις της ιδιωτικής σφαίρας των πολιτών.
Ειδικότερα, ο εισηγητής του ΟΗΕ, τονίζει επίσης τον κίνδυνο στον οποίο τίθεται η προστασία του
δικαιώματος της ιδιωτικής ζωής με τα μέτρα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Ο κίνδυνος
αυτός προκύπτει από τις παρακολουθήσεις και τη χρήση νέων τεχνολογιών, οι οποίες δεν χρησιμοποιούνται με τις κατάλληλες νομικές εγγυήσεις και τα μέτρα για την εκτίμηση της αναγκαιότητας, της
αναλογικότητας και του ευλόγου των παρεμβολών στην ιδιωτική ζωή.
Στη σημερινή συγκυρία, όπου οι εξελίξεις στο διεθνές πολιτικό γίγνεσθαι οδηγούν στην υιοθέτηση
ολοένα περισσότερων και επαχθέστερων προληπτικών μέτρων με σκοπό τη δίωξη του εγκλήματος
και την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, η ύπαρξη και η εύρυθμη λειτουργία των ανεξάρτητων αρχών, όπως της ΑΔΑΕ, για την εγγύηση των θεμελιωδών ατομικών δικαιωμάτων καθίσταται ζωτικής
σημασίας στη σύγχρονη δημοκρατία.
Σύμφωνα με την αρμόδια επίτροπο της ΕΕ για την Κοινωνία της Πληροφορίας και τα Μέσα Επικοινωνίας, Βίβιαν Ρέντιγκ, η προστασία της ιδιωτικής ζωής των Ευρωπαίων θα είναι το μεγάλο θέμα
της επόμενης δεκαετίας. «Η καινοτομία είναι σημαντική στη σημερινή κοινωνία, αλλά δεν πρέπει να
αποβεί εις βάρος του θεμελιώδους δικαιώματος ιδιωτικότητας των πολιτών», δήλωσε η επίτροπος.
1

Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, (ΟΗΕ, άρθρο 12), Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά
και Πολιτιστικά/Μορφωτικά Δικαιώματα (ICCPR, άρθρο 17), Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΟΗΕ), γενικό σχόλιο υπ’
αριθμ. 16 (1988) αναφορικά με το Δικαίωμα Σεβασμού της Ιδιωτικής και Οικογενειακής Ζωής, της Εστίας και της Αλληλογραφίας, της Προστασίας της Τιμής και της Φήμης (άρθρο 17), Διεθνής Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων
Όλων των Μεταναστών Εργαζομένων και των Μελών των Οικογενειών τους (ΟΗΕ, άρθρο 14), Διεθνής Σύμβαση για τα
Δικαιώματα του Παιδιού (ΟΗΕ, άρθρο 16), Χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 7), Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τις Θεμελιώδεις Ελευθερίες (άρθρο 8) και Διακήρυξη του Καΐρου για τα
Ανθρώπινα Δικαιώματα στο Ισλάμ (A/45/421-S/21797, άρθρο 18), της 5ης Αυγούστου 1990.
2
Έκθεση του ειδικού εισηγητή για την προαγωγή και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών
ελευθεριών κατά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας Martin Scheinin, έγγραφο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ A/HRC/13/37, 28 Δεκεμβρίου 2009.
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«Πρέπει επί του παρόντος να διασφαλίσουμε ότι οι γενικοί κανόνες για την προστασία των δεδομένων συμβαδίζουν με την εξέλιξη της τεχνολογίας και ότι καλύπτουν το σύνολο των απαιτήσεων της
συνθήκης της Λισαβόνας»3.
Σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις σε κανονιστικά θέματα, αξιοσημείωτη είναι η τροποποίηση της
Οδηγίας 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την επεξεργασία των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η οποία έχει ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη με τον Ν. 3471/2006
(ΦΕΚ 133/Α΄/28.6.2006).
Συγκεκριμένα, μέσα από το πρίσµα των τεχνολογικών εξελίξεων και της ανάπτυξης της ενιαίας αγοράς ολοκληρώθηκε η αναθεώρηση του πλαισίου κανονιστικών ρυθµίσεων της ΕΕ σχετικά
µε δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (τροποποίηση των Οδηγιών 2002/58/ΕΚ και
2002/22/ΕΚ και του κανονισμού ΕΚ2006/2004) με την έκδοση στις 25 Νοεμβρίου 2009 της Οδηγίας 2009/136/ΕΚ, την οποία τα κράτη-μέλη οφείλουν να ενσωματώσουν στο δίκαιό τους μέχρι τις
25 Μαΐου 2011.
Μια από τις σημαντικές τροποποιήσεις στους κανόνες για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες στην ΕΕ
επιβάλλει στους παρόχους υπηρεσιών επικοινωνιών όπως του διαδικτύου να αναφέρουν στις αρχές
τις περιπτώσεις κατά τις οποίες παραβιάσεις της ασφάλειας είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια ή την
κατάχρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Η νέα Οδηγία, με την οποία αναθεωρείται και η Οδηγία 2002/58/ΕΚ, αποσκοπεί να βελτιώσει
περαιτέρω την ασφάλεια και την ακεραιότητα του δικτύου, να παράσχει καλύτερη προστασία στα
δεδομένα των χρηστών και να αυξήσει τα μέτρα καταπολέμησης των ανεπιθύμητων ηλεκτρονικών
μηνυμάτων και των «επιθέσεων στον κυβερνοχώρο».
Στη νέα Οδηγία, στην οποία έχουν συμπεριληφθεί κανόνες που θεσπίστηκαν για πρώτη φορά
στο κοινοτικό δίκαιο, προβλέπεται ότι τυχόν παραβίαση της ασφάλειας, όπως κλοπή από τρίτους
καταλόγου πελατών από έναν πάροχο υπηρεσιών του διαδικτύου, πρέπει να κοινοποιείται αμέσως
στη ρυθμιστική αρχή. Οι χρήστες θα ειδοποιούνται για την παραβίαση των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής τους εάν η σοβαρότητα της εν λόγω παραβίασης υπαγορεύει κάτι
τέτοιο. Οι πάροχοι υπηρεσιών που αποδεικνύουν στις αρμόδιες αρχές ότι έχουν λάβει τα κατάλληλα
μέτρα τεχνικής προστασίας δεν θα υποχρεούνται να ενημερώσουν έναν συνδρομητή για παραβίαση
των προσωπικών δεδομένων του όταν αυτά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από κανένα άλλο
πρόσωπο. Παρ’ όλα αυτά, οι πάροχοι οφείλουν να τηρούν λεπτομερή κατάλογο των παραβιάσεων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προκειμένου να μπορούν οι αρχές να εξακριβώνουν την
επάρκεια των μέτρων προστασίας. Επίσης, οι πάροχοι υπηρεσιών υποχρεούνται ήδη να λαμβάνουν
κατάλληλα μέτρα για τη μείωση των κινδύνων παραβιάσεων ασφάλειας. Οι πρόσθετες απαιτήσεις
ασφάλειας που λαμβάνονται διασφαλίζουν ότι η πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό4.

3

Η προστασία της ιδωτικής ζωής των Ευρωπαίων θα είναι το μεγάλο θέμα της επόμενης δεκαετίας, σύμφωνα με την
Επίτροπο της ΕΕ, Βρυξέλλες, 28 Ιανουαρίου 2010, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
10/63&format=HTML&aged=0&language=EL&guiLanguage=en
4
Ενημερωτικό σημείωμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, «Δέσμη μέτρων για τις τηλεπικοινωνίες: ενίσχυση των δικαιωμάτων των καταναλωτών», 19 Νοεμβρίου 2009. Τα μέτρα για την ενσωμάτωση της Οδηγίας εναπόκεινται στην
ευχέρεια των κρατών μελών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο

Διάρθρωση της Έκθεσης Πεπραγμένων της ΑΔΑΕ
Στο τέλος κάθε έτους, η ΑΔΑΕ υποβάλλει την Έκθεση των Πεπραγμένων της στον Πρόεδρο της Βουλής, στον Υπουργό Δικαιοσύνης, στους αρχηγούς των κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή,
καθώς και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Η παρούσα έκθεση, που καλύπτει την χρονική περίοδο από 1.1.2009 έως 31.12.2009, είναι
δομημένη με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί ο αναγνώστης να παρακολουθεί την πορεία του έργου
της Αρχής αλλά και τους λόγους ίδρυσής της. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι αρμοδιότητες
της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών και το νομικό πλαίσιο. Ακολουθούν οι
δραστηριότητές της του έτους 2009 (κεφάλαιο 2) και οι νομοθετικές της προτάσεις για την ενίσχυση
του θεσμικού πλαισίου προστασίας των επικοινωνιών (κεφάλαιο 3). Στο τέταρτο κεφάλαιο υπάρχει
ο προγραμματισμός δράσης για το επόμενο έτος και στο πέμπτο η πρόταση της ΑΔΑΕ για μια εθνική
στρατηγική ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών, την οποία υποβάλλει η ΑΔΑΕ ήδη από το 2004.
Τέλος, στο παράρτημα της Έκθεσης περιλαμβάνονται δύο συστάσεις:
α) γ ια τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών από τις αρμόδιες αρχές κατά τη λειτουργία του συστήματος άρσης του απορρήτου σε πραγματικό χρόνο, και
β) για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών από τους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατά τη λειτουργία του συστήματος άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών σε πραγματικό χρόνο.
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