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    Μαρούσι, 30 Νοεμβρίου 2015 
                       Αρ. Πρωτ.: 2740  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 ( αριθ: 175/2015 )  

Θέμα:  Μη Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «ON TELECOMS A.E.», με 
αντικείμενο τον έλεγχο της ενδεχόμενης παραβάσεως της κείμενης νομοθεσίας περί 
απορρήτου των επικοινωνιών, αναφορικά με τις αποκλίσεις από την εγκεκριμένη με την 
υπ’ αριθ. 242/2008 απόφαση της Α.Δ.Α.Ε. Πολιτική Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του 
Απορρήτου των Επικοινωνιών της εταιρείας, όπως αυτές αναφέρονται στην από 22 
Ιουνίου 2010 Έκθεση Διενέργειας Τακτικού Ελέγχου στην εν λόγω εταιρεία.  

 

Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου 2015, η Ολομέλεια της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, 
παρισταμένων του Αντιπροέδρου της Αρχής κ. Κωνσταντίνου Μαραβέλα, των τακτικών μελών κ.κ. 
Νικόλαου Καλουπτσίδη, Κωνσταντίνου Λαμπρινουδάκη και Μιχαήλ Γεωργιακόδη και του 
αναπληρωματικού μέλους κ. Δημοσθένη Βουγιούκα, ο οποίος παρέστη σε αναπλήρωση του τακτικού 
μέλους κ. Δημητρίου Βαρουτά, ο οποίος δεν παρέστη αν και είχε νομίμως και εμπροθέσμως προσκληθεί, 
και απόντος επίσης του τακτικού μέλους κ. Χρήστου Καψάλη, ο οποίος δεν παρέστη αν και είχε νομίμως 
και εμπροθέσμως προσκληθεί, συνήλθε σε συνεδρίαση προκειμένου να αποφασίσει επί της ενδεχόμενης 
κλήσης σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «ON TELECOMS A.E.», με αντικείμενο τον έλεγχο της 
ενδεχόμενης παραβάσεως των υπ’ αριθ. 630α/2004 «Κανονισμός για τη Διασφάλιση Απορρήτου κατά την 
Παροχή Σταθερών Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών» (ΦΕΚ Β΄ 87/26.1.2005), 631α/2004 «Κανονισμός για 
την Διασφάλιση Απορρήτου κατά την Παροχή Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών μέσω Ασυρμάτων Δικτύων» 
(ΦΕΚ Β΄ 87/26.1.2005), 632α/2005 «Κανονισμός για την Διασφάλιση του Απορρήτου στις Διαδικτυακές 
Επικοινωνίες και τις συναφείς Υπηρεσίες και Εφαρμογές» (ΦΕΚ Β΄ 88/26.1.2005), 633α /2005 
«Κανονισμός για την Διασφάλιση του Απορρήτου Διαδικτυακών Υποδομών» (ΦΕΚ Β΄ 88/26.1.2005) και 
634α/2005 «Κανονισμός για την Διασφάλιση του Απορρήτου Εφαρμογών και Χρήστη Διαδικτύου» (ΦΕΚ Β΄ 
88/26.1.2005) Αποφάσεων της Α.Δ.Α.Ε., αναφορικά με τις αποκλίσεις από την εγκεκριμένη με την υπ’ 
αριθ. 242/2008 απόφαση της Α.Δ.Α.Ε. Πολιτική Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των 
Επικοινωνιών της εταιρείας, όπως αυτές αναφέρονται στην από 22 Ιουνίου 2010 Έκθεση Διενέργειας 
Τακτικού Ελέγχου στην εν λόγω εταιρεία.  

Α. Σύμφωνα με την από 22 Ιουνίου 2010 Έκθεση Διενέργειας Τακτικού Ελέγχου στην εταιρεία με την 
επωνυμία «ON TELECOMS A.E.», αναφορικά με την εφαρμογή της Πολιτικής διασφάλισης του απορρήτου 
των επικοινωνιών στην εταιρεία παρατηρήθηκαν αποκλίσεις από την Πολιτική Ασφάλειας για τη 
Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών της ως άνω εταιρείας, όπως αυτή εγκρίθηκε με την υπ’ 
αριθ. 242/2008 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε. 

Η εν λόγω Έκθεση διενέργειας τακτικού ελέγχου στην εταιρεία «ON TELECOMS A.E.» εγκρίθηκε από την 
Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε. σύμφωνα με το Πρακτικό της από 8 Σεπτεμβρίου 2010 συνεδρίασης. 

Εν συνεχεία, σε εκτέλεση της από 10 Απριλίου 2013 Απόφασης της Ολομέλειας της Αρχής, η Α.Δ.Α.Ε. με 
το υπ’ αριθ. Πρωτ. Α.Δ.Α.Ε.: 1042/24-04-2013 έγγραφό της απηύθυνε ερώτημα προς την εταιρεία «ON 
TELECOMS A.E.» αναφορικά με τις διορθωτικές ενέργειες στις οποίες προέβη κατόπιν της αποστολής της 
από 22 Ιουνίου 2010 Έκθεσης Διενέργειας Τακτικού Ελέγχου. Σε απάντηση στο ως άνω έγγραφο της 
Α.Δ.Α.Ε., η εν λόγω εταιρεία με το υπ’ αριθ. Πρωτ. Α.Δ.Α.Ε.: 1277/27-05-2013 έγγραφό της απάντησε 
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στα ευρήματα, όπως αυτά είχαν διατυπωθεί στην Έκθεση ελέγχου. Ειδικότερα, επί εκάστου κεφαλαίου 
των αποτελεσμάτων ελέγχου της Έκθεσης Ελέγχου, οι απαντήσεις της εταιρείας έχουν ως εξής : 

- Αναφορικά με την Πολιτική κωδικών ασφάλειας, η εταιρεία απαντά ότι όλοι οι κωδικοί πρόσβασης στα 
πληροφοριακά συστήματα είναι κρυπτογραφημένοι και σύμφωνοι με τις προδιαγραφές της Α.Δ.Α.Ε.. 
Επίσης, η εταιρεία δηλώνει ότι δεν παρέστη η ανάγκη δημιουργίας κωδικού πρόσβασης μίας χρήσης, 
δεδομένου ότι δεν πραγματοποιήθηκε καμία ευαίσθητη υλοποίηση.  

- Αναφορικά με την μη εφαρμογή διαδικασίας ελέγχου επιπέδων πρόσβασης και ταυτοποίησης χρηστών, 
η εταιρεία δηλώνει ότι έχει υλοποιήσει ένα ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου των ανωτέρω, το οποίο θα 
αποσταλεί με πληρέστερη ανάλυσή του στην Α.Δ.Α.Ε. 

- Αναφορικά με την έλλειψη συστήματος ανίχνευσης επισυνδέσεων, η εταιρεία δηλώνει ότι υλοποιεί 
πρόγραμμα αναβάθμισης των δικτυακών συσκευών ασφαλείας, το οποίο προβλέπεται να έχει 
ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους 2013. 

- Ως προς τη μη σύνταξη έκθεσης αποδοχής του εξοπλισμού στις περιπτώσεις αλλαγών σε υπάρχοντα 
εξοπλισμό, η εταιρεία δηλώνει ότι πλέον οι εκθέσεις αποδοχής εξοπλισμού συντάσσονται σύμφωνα με 
την εγκεκριμένη από την Α.Δ.Α.Ε. Πολιτική Ασφάλειας της εταιρείας. 

- Ως προς το ελάχιστο μήκος των κωδικών ασφάλειας, η εταιρεία δηλώνει ότι πλέον οι κωδικοί 
ασφάλειας έχουν το ελάχιστο απαιτούμενο μήκος των οκτώ αλφαριθμητικών χαρακτήρων. 

- Αναφορικά με το εύρημα της Έκθεσης Ελέγχου περί χρήσης κοινών λογαριασμών για την 
απομακρυσμένη πρόσβαση από εξωτερικούς συνεργάτες, η εταιρεία δεν αναφέρει τίποτε σχετικό στην 
απάντησή της. 

- Αναφορικά με τη διαπίστωση της έλλειψης αποτίμησης κινδύνου κατά την εγκατάσταση νέων 
εξοπλισμών στα συστήματα της εταιρείας, η εταιρεία δηλώνει ότι όλοι οι εξοπλισμοί είναι σύμφωνοι με 
τα διεθνή πρότυπα και ότι οι προμηθευτές αυτών προβαίνουν σε σχετική πιστοποίηση κατά την 
αναγραφή των χαρακτηριστικών των προϊόντων τους.  

- Αναφορικά με τη διαπίστωση της Έκθεσης Ελέγχου ότι δεν υπάρχει συχνά αντιστοιχία μεταξύ του 
ημερολογίου δικτύου και των συμπληρωμένων φορμών πραγματοποίησης αλλαγών σε τηλεπικοινωνιακό 
εξοπλισμό, η εταιρεία δεν απαντά κάτι σχετικό. 

- Σχετικά με τη διαπίστωση της Έκθεσης Ελέγχου ότι δεν είχαν προσδιορισθεί οι απαιτήσεις ασφάλειας 
για την ανάπτυξη της εφαρμογής CRM, η εταιρεία αναφέρει ότι η συγκεκριμένη εφαρμογή 
χρησιμοποιείται από όλα τα τμήματα αυτής και ότι έχει δοθεί ιδιαίτερη σημασία και έμφαση σε θέματα 
ασφάλειας και έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα 
των πελατών καθώς και τα δεδομένα ασφάλειας των χρηστών. Στην εν λόγω απαντητική της επιστολή, η 
εταιρεία αναλύει τον τρόπο λειτουργίας της συγκεκριμένης εφαρμογής.  

- Αναφορικά με τις συμβάσεις υπεργολαβίας, η εταιρεία δηλώνει ότι πλέον οι εν λόγω συμβάσεις 
περιλαμβάνουν τους όρους που αναφέρονται στην Πολιτική Ασφάλειας και αφορούν στο απόρρητο των 
επικοινωνιών. 

- Σχετικά με την έλλειψη ανάλυσης ευαισθησίας συστημάτων και έκθεσης αποτίμησης κινδύνων, η 
εταιρεία δηλώνει ότι έχουν προγραμματισθεί να γίνουν εντός του έτους 2013. 

- Αναφορικά τέλος με τις διατυπωθείσες παρατηρήσεις της Έκθεσης Ελέγχου, η εταιρεία δεν αναφέρει 
τίποτε σχετικό.       
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Β. Κατόπιν των παραπάνω, και έχοντας υπόψη:  

1. Το άρθρο 19 του Συντάγματος, 
2. Το ν.3115/2003 «Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών» (ΦΕΚ  Α΄ 47/2003), όπως 

ισχύει, 
3. Το ν. 3674/2008 «Ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου διασφάλισης του απορρήτου της τηλεφωνικής 

επικοινωνίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 136/10.07.2008), όπως ισχύει, 
4. Τη διάταξη του άρθρου 26 παρ.7 του Ν.4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – 

Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 47/11.05.2015), 

5.  Τις διατάξεις του Κανονισμού για τη Διασφάλιση του Απορρήτου κατά την παροχή Σταθερών 
Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών (υπ’ αριθ. 630α/2004 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε., ΦΕΚ Β΄87/2005), 

6. Τις διατάξεις του Κανονισμού για τη Διασφάλιση του Απορρήτου κατά την Παροχή 
Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών μέσω Ασύρματων Δικτύων (υπ’ αριθ. 631α/2004 Απόφαση της 
Α.Δ.Α.Ε., ΦΕΚ Β΄ 87/2005),  

7. Τις διατάξεις του Κανονισμού «για τη Διασφάλιση του Απορρήτου στις Διαδικτυακές Επικοινωνίες 
και τις συναφείς Υπηρεσίες και Εφαρμογές» (υπ’ αριθ. 632α/2005  Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε., ΦΕΚ 
Β΄88/26.1.2005), 

8.  Τις διατάξεις του Κανονισμού για τη Διασφάλιση του Απορρήτου Διαδικτυακών Υποδομών» (υπ’ 
αριθ. 633α/2005  Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε., ΦΕΚ Β΄ 88/26.1.2005),  

9. Τις διατάξεις του Κανονισμού για τη Διασφάλιση του Απορρήτου Εφαρμογών και Χρήστη Διαδικτύου 
(υπ’ αριθ. 634α/2005  Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε., ΦΕΚ Β΄ 88/26.1.2005), 

10. Το ν. 4055/2012 «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής» (ΦΕΚ 51/Α/2012), όπως ισχύει και ιδίως 
το άρθρο 61 παρ. 1 αυτού, σύμφωνα με το οποίο : «Η παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 3051/2002 (Α΄ 
220) αντικαθίσταται ως εξής : 7. Η λειτουργία κάθε ανεξάρτητης αρχής ρυθμίζεται από εσωτερικό 
κανονισμό, ο οποίος εκδίδεται από την ίδια και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο 
Κανονισμός ακολουθεί τις ρυθμίσεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Παρεκκλίσεις επιτρέπονται 
μόνο ως προς τη δημοσιότητα των συνεδριάσεων, ανάλογα με τη φύση και αποστολή της κάθε 
αρχής. Κατά τη διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων, οι συνεδριάσεις των ανεξαρτήτων 
αρχών είναι μυστικές, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από άλλη διάταξη νόμου ή τον κανονισμό 
τους. Αν ο κανονισμός δεν προβλέπει δημόσια συνεδρίαση κατά τη διαδικασία επιβολής κυρώσεων, 
ο έχων δικαιολογημένο ενδιαφέρον μπορεί, με γραπτή αίτησή του, να ζητήσει την έκδοση της 
απόφασης ύστερα από δημόσια συνεδρίαση, στην οποία παρίστανται, εκτός από τα ενδιαφερόμενα 
μέρη και τρίτοι. Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει, επί ποινή απαραδέκτου, τους λόγους που 
στηρίζουν το αίτημα. Η αρχή αποφαίνεται επί του αιτήματος, πριν από την έναρξη της διαδικασίας 
για την οποία ζητείται η δημόσια συνεδρίαση, χωρίς να απαιτείται η τήρηση οποιασδήποτε άλλης 
προϋπόθεσης ή πρόσκληση των ενδιαφερόμενων να ακουστούν. Η απόφαση γνωστοποιείται 
προφορικά στον αιτούντα και στους ενδιαφερόμενους, εφόσον παρίστανται και καταχωρίζεται στο 
πρακτικό ή την απόφαση της αρχής. Η δημόσια συνεδρίαση της αρχής αποκλείεται : α. αν 
παραβλάπτεται το συμφέρον απονομής της δικαιοσύνης, β. εφόσον συντρέχουν λόγοι προστασίας : 
αα) των συμφερόντων των ανηλίκων, ββ) του ιδιωτικού βίου, γγ) της εθνικής άμυνας και 
ασφάλειας, δδ) της δημόσιας τάξης, εε) του επιχειρηματικού απορρήτου και γ. όταν, κατά την κρίση 
της αρχής, η δημόσια συνεδρίαση παρεμποδίζει ουσιωδώς τη διερεύνηση της υπόθεσης. Εάν ο 
κανονισμός της αρχής προβλέπει δημόσια συνεδρίαση, η αρχή μπορεί, για τους ανωτέρω λόγους, να 
συνεδριάσει μυστικά. Αν κατά τη διάρκεια της δημόσια συνεδρίασης παρακωλύεται η διαδικασία από 
την παρουσία  τρίτων προσώπων ή διαπιστωθεί ότι συντρέχουν οι παραπάνω λόγοι, με απόφαση της 
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αρχής που λαμβάνεται παραχρήμα και καταχωρίζεται στο πρακτικό ή την απόφαση, μπορεί να 
διακοπεί η δημόσια διαδικασία και να συνεχισθεί με την παρουσία μόνο των ενδιαφερομένων...».   

11. Την υπ’ αριθ. 97Α/2012 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε. «Τροποποίηση της απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. 44/31-10-
2003 Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. «Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας της Αρχής Διασφάλισης του 
Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.)» (ΦΕΚ1642/Β/07-11-2003), όπως ισχύει» (ΦΕΚ 1650/Β/11-
05-2012 και 1751/Β/25-05-2012) και ιδίως : α) το άρθρο 1 αυτής, σύμφωνα με το οποίο «Το 
τελευταίο εδάφιο της διάταξης του άρθρου 4 παρ. 1 της απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. 44/31.10.2003 …, 
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως : Οι ακροάσεις της Αρχής είναι μυστικές, με την 
επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 3 της παρούσης, όπως ισχύει.», β) το άρθρο 2 αυτής, 
σύμφωνα με το οποίο «Το άρθρο 6 της απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. 44/31.10.2003, όπως ισχύει, 
αντικαθίσταται ως ακολούθως : ….3. Οι συνεδριάσεις της Αρχής είναι μυστικές. Ειδικώς κατά τη 
διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων, ο έχων δικαιολογημένο ενδιαφέρον μπορεί με γραπτή 
αίτησή του να ζητήσει τη διενέργεια της διαδικασίας ακρόασης για την έκδοση της απόφασης σε 
δημόσια συνεδρίαση, στην οποία παρίστανται, εκτός από τα ενδιαφερόμενα μέρη και τρίτοι. Η 
αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει, επί ποινή απαραδέκτου, τους λόγους που στηρίζουν το αίτημα. Η 
Αρχή αποφαίνεται επί του αιτήματος πριν από την έναρξη της διαδικασίας για την οποία ζητείται η 
δημόσια συνεδρίαση, χωρίς να απαιτείται η τήρηση οποιαδήποτε άλλης προϋπόθεσης ή πρόσκληση 
των ενδιαφερόμενων να ακουστούν. Η απόφαση γνωστοποιείται προφορικά στον αιτούντα και στους 
ενδιαφερόμενους, εφόσον παρίστανται και καταχωρίζεται στο πρακτικό ή την απόφαση της Αρχής. Η 
δημόσια συνεδρίαση της Αρχής αποκλείεται : α) αν παραβλάπτεται το συμφέρον απονομής της 
δικαιοσύνης, β) εφόσον συντρέχουν λόγοι προστασίας : αα) των συμφερόντων των ανηλίκων, ββ) 
του ιδιωτικού βίου, γγ) της εθνικής άμυνας και ασφάλειας, δδ) της δημόσιας τάξης, εε) του 
επιχειρηματικού απορρήτου και γ. όταν, κατά την κρίση της Αρχής, η δημόσια συνεδρίαση 
παρεμποδίζει ουσιωδώς τη διερεύνηση της υπόθεσης…»,  

12. Τις διατάξεις της υπ’αριθ. 44/31.10.2003 Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. «Κανονισμός Εσωτερικής 
Λειτουργίας της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.)» (ΦΕΚ Β΄ 
1642/7.11.2003), όπως ισχύει,  

13. Τις υπ’ αριθ. 3319/2010 και 1361/2013 Αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, 
14. Το άρθρο 20 παρ. 2 του Συντάγματος, περί δικαιώματος προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου,  
15. Την υπ’ αριθ.Πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. ΕΜΠ: 145/19-09-2007 Πολιτική Διασφάλισης του Απορρήτου των 

Επικοινωνιών της εταιρείας «ON TELECOMS A.E.», η οποία αναθεωρήθηκε με το υπ’ αριθ.Πρωτ. 
Α.Δ.Α.Ε. ΕΜΠ: 267/23-07-2008 έγγραφο και εγκρίθηκε ως προς το περιεχόμενο με την υπ’ αριθ. 
242/2008 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε., 

16. Την υπ’ αριθ. 31/2010 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε. για τη διενέργεια τακτικού ελέγχου της εταιρείας «ON 
TELECOMS A.E.», 

17. Την από 22 Ιουνίου 2010 Έκθεση Διενέργειας Τακτικού Ελέγχου στην εταιρεία «ON TELECOMS A.E.» 
αναφορικά με την εφαρμογή της πολιτικής διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών, 

18. Την υπ’ αριθ. 152/2010 Εισήγηση προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε., 
19. Το πρακτικό της από 08-09-2010 συνεδρίασης της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε.,  
20. Το πρακτικό της από 10-04-2013 συνεδρίασης της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε., 
21. Το υπ’ αριθ. Πρωτ. Α.Δ.Α.Ε.: 1042/24-04-2013 έγγραφο της Α.Δ.Α.Ε. προς την εταιρεία «ON 

TELECOMS A.E.», 
22. Την υπ’ αριθ. Πρωτ. Α.Δ.Α.Ε.: 1277/27-05-2013 απαντητική επιστολή της εταιρείας «ON TELECOMS 

A.E.», 
23. Την υπ’ αριθ. 129/2015 εισήγηση προς της Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε., 
24. Το πρακτικό της από 01-07-2015 συνεδρίασης της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε., 
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25. Την ανάγκη διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών, 
 

Η ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Α.Δ.Α.Ε.) 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Τη μη κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «ON TELECOMS A.E.», με αντικείμενο τον έλεγχο 
της ενδεχόμενης παραβάσεως των υπ’ αριθ. 630α/2004 «Κανονισμός για την Διασφάλιση Απορρήτου 
κατά την Παροχή Σταθερών Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών» (ΦΕΚ Β’ 87/26.1.2005), 631α/2004 
«Κανονισμός για την Διασφάλιση Απορρήτου κατά την Παροχή Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών μέσω 
Ασυρμάτων Δικτύων» (ΦΕΚ Β’ 87/26.1.2005), 632α/2005 «Κανονισμός για την Διασφάλιση του 
Απορρήτου στις Διαδικτυακές Επικοινωνίες και τις συναφείς Υπηρεσίες και Εφαρμογές» (ΦΕΚ Β’ 
88/26.1.2005), 633α /2005 «Κανονισμός για την Διασφάλιση του Απορρήτου Διαδικτυακών Υποδομών» 
(ΦΕΚ Β’ 88/26.1.2005) και 634α/2005 «Κανονισμός για την Διασφάλιση του Απορρήτου Εφαρμογών και 
Χρήστη Διαδικτύου» (ΦΕΚ Β’ 88/26.1.2005) Αποφάσεων της Α.Δ.Α.Ε., αναφορικά με τις αποκλίσεις κατά 
την εφαρμογή της εγκεκριμένης Πολιτικής Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των 
Επικοινωνιών της εταιρείας, όπως αυτές αναφέρονται στην από 22 Ιουνίου 2010 Έκθεση Διενέργειας 
τακτικού Ελέγχου στην εταιρεία «ON TELECOMS A.E.», συνεκτιμώντας το σύνολο των στοιχείων της 
υπόθεσης και ενόψει και των απαντήσεων που έχει δώσει η εν λόγω εταιρεία στο ανωτέρω υπ’ αριθ. 
Πρωτ. Α.Δ.Α.Ε.: 1277/27-05-2013 έγγραφό της.  

Η παρούσα απόφαση να επιδοθεί στην εταιρεία «ON TELECOMS A.E.» με Δικαστικό Επιμελητή. 

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 01-07-2015 και δημοσιεύτηκε την 30 Νοεμβρίου 2015, δυνάμει της υπ’ 
αριθ. 360/2015 Απόφασης της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε. και της υπ’ αριθ. 362/2015 Απόφασης του 
Αντιπροέδρου της. 

 

    

 

                

                                    

                                                 Ο Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος 

 

 

                                                  Χρήστος Ζαμπίρας 
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