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Η 
ΑΔΑΕ, όπως έχει αναφερθεί στα Πεπραγμένα της ήδη από τα πρώτα χρόνια 

μετά την ίδρυσή της, λειτουργεί αφενός με σημαντικά μειωμένο προσωπικό 

έναντι των αναγκών της και αφετέρου με θεσμικό πλαίσιο που δεν διευκολύ-

νει την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της.

Σημειώνουμε ότι, τα τελευταία χρόνια, στις αρμοδιότητες της ΑΔΑΕ έχουν προστεθεί πλέ-

ον της διασφάλισης του απορρήτου και άλλες σημαντικές αρμοδιότητες, όπως ο έλεγχος 

της ασφάλειας δικτύων και υπηρεσιών. 

Η ΑΔΑΕ έχει απόλυτη κατανόηση των δυσχερειών που υπάρχουν λόγω της οικο-

νομικής κατάστασης της χώρας και γι’ αυτό καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια με το 

υπάρχον προσωπικό να ανταποκριθεί στο έργο της.

Θεωρεί όμως ότι πρέπει να προωθηθεί το συντομότερο δυνατόν η βελτίωση του θε-

σμικού της πλαισίου και συγκεκριμένα:
α)  Το σχέδιο νόμου για την τροποποίηση του καταστατικού της Ν. 3115/2003, που έχει 

ολοκληρωθεί από νομοπαρασκευαστική επιτροπή και έχει σταλεί στο Υπουργείο Δι-
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από το 2010.

  Βεβαίως πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες τροποποιήσεις λόγω της τρέχουσας οικο-
νομικής συγκυρίας σε ελάχιστες διατάξεις του που δημιουργούν κόστος. 

β)  Επίσης θα πρέπει να προωθηθεί το σχέδιο νόμου που αφορά στην τροποποίηση του 
Ν. 2225/1994 για την άρση του απορρήτου προκειμένου να επικαιροποιηθεί ο νόμος 
αυτός και να δοθούν λύσεις σε προβλήματα της αγοράς των ηλεκτρονικών επικοι-
νωνιών και ιδιαιτέρως του διαδικτύου.

 Το προαναφερθέν σχέδιο νόμου συντάχθηκε από νομοπαρασκευαστική επιτροπή, η 
οποία και το απέστειλε το 2011 στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρω-
πίνων Δικαιωμάτων.

 Σημειώνουμε την εκρηκτική ανάπτυξη της τεχνολογίας στις ηλεκτρονικές επικοινω-
νίες και ιδιαιτέρως στο διαδίκτυο από το 1994 μέχρι σήμερα, κάτι που καθιστά προ-
φανές ότι ο Ν. 2225/1994 πρέπει να αλλάξει.

Π ρ ό λ ο γ ο ς
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γ)  Τέλος πρέπει να προωθηθεί η κατάρτιση του Εθνικού Σχεδίου Ασφαλείας των Ηλεκτρο-
νικών Επικοινωνιών (ΕΣΑΕ) που προβλέπεται στο άρθρο 13, παρ. 4 του Ν. 3674/2008.

 Για το θέμα αυτό έχει συγκροτηθεί ειδική επιτροπή από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Αντα-
γωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Οι εργασίες της επιτροπής δι-
ακόπηκαν εδώ και αρκετό χρόνο και δεν υπήρξε συνέχεια. 

 Σαν παράδειγμα για την ανάγκη καταρτίσεως του Εθνικού Σχεδίου Ασφαλείας των 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΕΣΑΕ) αναφέρουμε τους κινδύνους που ανέκυψαν 
στο πρόσφατο παρελθόν από κακόβουλες προσβάσεις σε ιστοσελίδες Υπουργείων.

Τέλος θα πρέπει να αναφέρουμε, παρότι κατανοούμε την οικονομική δυσχέρεια της χώ-
ρας, την εξαιρετική μείωση του προϋπολογισμού της ΑΔΑΕ τα τελευταία χρόνια, που είχε 
σαν αποτέλεσμα να περικοπούν στο τρέχον έτος 2013 τα κονδύλια για την εκπαίδευση 
του προσωπικού. 

Σημειώνουμε ότι η εκπαίδευση είναι πολύ σημαντική για την ΑΔΑΕ λόγω της ανά-
γκης συνεχούς παρακολούθησης, από το προσωπικό της, της εξέλιξης της τεχνολογίας. 

Επίσης, η μείωση του προϋπολογισμού της είχε σαν αποτέλεσμα να περιοριστούν 
στο ελάχιστο τα κονδύλια για ελέγχους εκτός Αθηνών λόγω του επιπλέον κόστους που 
απαιτούν.

Τέλος σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι η ΑΔΑΕ στερείται του απαιτούμενου εξοπλι-
σμού για την εκτέλεση του έργου της.

Γενικά πάντως θα επιθυμούσαμε να επισημάνουμε ως ιδιαίτερα θετικό το γεγονός 
ότι, παρά τις πολλές δυσκολίες, η ΑΔΑΕ έχει επιτύχει ικανοποιητικά αποτελέσματα τόσο 
στη δημιουργία κουλτούρας ασφαλείας στους παρόχους ηλεκτρονικών υπηρεσιών όσο 
και στο να τους ευαισθητοποιήσει σ’ ό,τι αφορά στην προστασία του ατομικού δικαιώμα-
τος του απορρήτου. 

Ανδρέας Λαμπρινόπουλος

Πρόεδρος της Α∆ΑΕ
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ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΑΔΑΕ

Η 
παρούσα Έκθεση πεπραγμένων της ΑΔΑΕ καλύπτει τη χρονική περίοδο από 

1.1.2012 έως 31.12.2012 και υποβάλλεται, όπως κάθε χρόνο, στον Πρόεδρο της 

Βουλής, στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά-

των, στους αρχηγούς των κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή, καθώς 

και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Η δομή της έκθεσης ακολουθεί το πρότυπο των εκθέσεων των προηγούμενων ετών 

και περιλαμβάνει συγκριτικούς πίνακες με τα πεπραγμένα του προηγούμενου έτους, έτσι 

ώστε να διευκολύνεται ο αναγνώστης να παρακολουθήσει την πορεία του έργου της Αρ-

χής. Στο πρώτο κεφάλαιο της έκθεσης περιγράφονται οι αρμοδιότητες της Αρχής και το 

νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι δραστηριότητες της Αρχής κατά το 2012. Στην 

ενότητα αυτή περιέχονται στοιχεία σχετικά με τις ελεγκτικές και κανονιστικές αρμοδιό-

τητες της ΑΔΑΕ, όπως είναι η διενέργεια ελέγχων, ο έλεγχος των πολιτικών ασφάλειας 

των παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικών και ταχυδρομικών επικοινωνιών, καθώς και ο 

έλεγχος της τήρησης των όρων και της διαδικασίας άρσης του απορρήτου, που ορίζει η 

κείμενη νομοθεσία. Επίσης αναλύονται οι δραστηριότητες της Αρχής, παρέχονται στοιχεία 

για τη συμμετοχή της Αρχής σε ευρωπαϊκά και διεθνή fora και συνέδρια, σε νομοπαρα-

σκευαστικές επιτροπές και άλλες ομάδες εργασίας για τη μελέτη θεμάτων ειδικού ενδι-

αφέροντος που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες της Αρχής. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσι-

άζονται οι νομοθετικές προτάσεις που έχουν υποβληθεί από την ΑΔΑΕ για την ενίσχυση 

του θεσμικού πλαισίου προστασίας του απορρήτου των επικοινωνιών. Οι προτάσεις αυ-

τές εξετάστηκαν από την ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή που σύστησε το Υπουρ-

γείο Δικαιοσύνης για την τροποποίηση του ιδρυτικού νόμου της Αρχής (Ν. 3115/2003). Ο 

προγραμματισμός δράσης για το 2013 αναφέρεται στο τέταρτο κεφάλαιο και, τέλος, στο 

Παράρτημα της έκθεσης περιλαμβάνεται ο νέος Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας 

της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών.
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