ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μαρούσι, 12 Δεκεμβρίου 2011

Με αφορμή ορισμένα δημοσιεύματα του Τύπου αλλά και όσα αναφέρθηκαν στη
Βουλή την 09.12.2011, η ΑΔΑΕ θεωρεί σκόπιμο να ανακοινώσει τα ακόλουθα:

1.

Η ΑΔΑΕ έχει επανειλημμένα γνωρίσει στην Επιτροπή Θεσμών & Διαφάνειας
της Βουλής, από την οποία ελέγχονται οι ανεξάρτητες αρχές, ότι με το
επιστημονικό προσωπικό που διαθέτει μπορεί να ελέγχει μία φορά κάθε τέσσερα με
πέντε χρόνια τους φορείς που εκ του ιδρυτικού της νόμου οφείλει να ελέγχει. Στα
πλαίσια των δυνατοτήτων της η ΑΔΑΕ αυξάνει συνεχώς τον αριθμό των ελέγχων
που διενεργεί κάθε χρόνο. Το έτος 2010 πραγματοποίησε υπερδιπλάσιους ελέγχους
από το έτος 2009.

2.

Στην ΕΥΠ, η ΑΔΑΕ στα έξι (6) έτη λειτουργίας της έχει πραγματοποιήσει
τρείς (3) ελέγχους, ενώ υπήρξε ο κύριος συντάκτης του Π.Δ. 47/2005, με το οποίο
καθορίζονται οι λεπτομέρειες για τη νόμιμη άρση του απορρήτου. Επίσης, η ΑΔΑΕ
συμμετείχε τόσο στη σύνταξη των προδιαγραφών όσο και στον έλεγχο παραλαβής
του σύγχρονου και αξιόπιστου αυτόματου συστήματος συνακρόασης για τις
νόμιμες άρσεις του απορρήτου που προβλέπεται στο παραπάνω Π.Δ., το οποίο
λειτουργεί στην ΕΥΠ ήδη από το έτος 2008, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο
στη σύννομη λειτουργία της ΕΥΠ.

3.

Έκτοτε, η ΕΥΠ δεν είναι ανέλεγκτη. Με τον Ν.3649/2008 προΐσταται της ΕΥΠ
εισαγγελικός λειτουργός με συγκεκριμένες αρμοδιότητες για τον έλεγχο της
νομιμότητας των ειδικών επιχειρησιακών δράσεών της. Για το λόγο αυτό η ΑΔΑΕ,
ενόψει και των περιορισμένων δυνατοτήτων της, επικέντρωσε τον έλεγχό της στις

ηλεκτρονικές υπηρεσίες και ιδιαίτερα στις υπηρεσίες μέσω διαδικτύου, στο οποίο
παρουσιάζεται διεθνώς σημαντική αύξηση κινδύνων κακόβουλων επιθέσεων.

4.

Οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι που διεξάγονται από την ΑΔΑΕ δεν καλύπτουν το
πλήθος των καθημερινών δραστηριοτήτων των φορέων που ελέγχει. Γι’ αυτό και εκ
της νομοθεσίας, οι φορείς είναι υπεύθυνοι για την προστασία του απορρήτου των
επικοινωνιών κατά την καθημερινή τους λειτουργία.

5.

Οι έλεγχοι της ΑΔΑΕ δεν προαναγγέλλονται ούτε γίνονται

κατόπιν

πρόσκλησης του ελεγχόμενου, αλλά διενεργούνται αιφνιδιαστικά ώστε να έχουν τα
καλύτερα αποτελέσματα.

6.

Όσον αφορά στους υπαίθριους κατανεμητές (ΚΑΦΑΟ), η ΑΔΑΕ, απαντώντας
σε σχετική ερώτηση κατά την ακρόασή της ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής της
Βουλής, αναφέρθηκε σε αυτούς ως απλό παράδειγμα περιστατικού ασφαλείας εκ
των περιλαμβανομένων στην Έκθεση πεπραγμένων της, χωρίς κανένα άλλο
σχολιασμό και επαναλαμβάνει ότι η εικόνα που δόθηκε από δημοσιεύματα δεν ήταν
ακριβής, όπως άλλωστε επεσήμανε με δελτίο Τύπου, αποκαθιστώντας τα πράγματα
στις σωστές τους διαστάσεις.
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