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                                                                                                          Μαρούσι, 10 Μαρτίου  2017 
             Αρ. πρωτ.: 721      

 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

  αριθμ: 372/2016  
  

                  ((ΑΑΝΝΑΑΡΡΤΤΗΗΤΤΕΕΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ  ΔΔΙΙΑΑΔΔΙΙΚΚΤΤΥΥΟΟ))  
  
 

 
Θέμα: «Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία ‘…………..’, με αντικείμενο τον έλεγχο 
της ενδεχόμενης παραβάσεως της κείμενης νομοθεσίας κατόπιν της από 10.12.2015 ‘Έκθεσης 
Διενέργειας Τακτικού Ελέγχου στις εγκαταστάσεις της «.........»’, η οποία εγκρίθηκε με την από 
18.05.2016 Απόφαση της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε.».  
 

 
 

Η ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΔΑΕ) 
κατά τη συνεδρίαση της 21ης Δεκεμβρίου 2016 

 
 
 
 
Σήμερα, την 21η Δεκεμβρίου 2016, η Ολομέλεια της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των 

Επικοινωνιών, παρισταμένων του Προέδρου της Αρχής κ. Χρήστου Ζαμπίρα, του Αντιπροέδρου κ. 

Μιχαήλ Σακκά, των τακτικών μελών κ.κ. Μιχαήλ Γεωργιακόδη, Παναγιώτη Ριζομυλιώτη και 

Γεωργίου Μπακάλη, και των αναπληρωματικών μελών κ.κ. Γεώργιου Μισαηλίδη και Δημοσθένη 

Βουγιούκα, οι οποίοι παρέστησαν σε αναπλήρωση των τακτικών μελών κ.κ. Αικατερίνης 

Παπανικολάου και Ιωάννη Ασκοξυλάκη αντίστοιχα, οι οποίοι δεν παρέστησαν αν και είχαν νομίμως 

και εμπροθέσμως προσκληθεί, συνήλθε σε συνεδρίαση προκειμένου να αποφασίσει επί της 

ενδεχόμενης κλήσης σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία ««.........», με αντικείμενο τον έλεγχο 

της ενδεχόμενης παραβάσεως της κείμενης νομοθεσίας κατόπιν της από 10.12.2015 «Έκθεσης 

Διενέργειας Τακτικού Ελέγχου στις εγκαταστάσεις της «.........»», η οποία εγκρίθηκε με την από 

18.05.2016 Απόφαση της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε. 

Ειδικότερα, προκύπτουν τα ακόλουθα: 
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Α. Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ), κατόπιν της υπ’ αριθμ. 149/2015 

Απόφασης της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ και της υπ’ αριθμ. Απόφασης 262/2015 του Αντιπροέδρου της 

Αρχής, πραγματοποίησε τακτικό έλεγχο στην εταιρεία με την επωνυμία ««.........» , (εφεξής καλούμενη 

για λόγους συντομίας «........»), με σκοπό να εξετάσει την εφαρμογή της εγκριθείσας με την υπ’ αριθμ. 

77/2014 Απόφαση της ΑΔΑΕ Πολιτικής Ασφάλειας της εταιρείας. Επισημαίνεται ότι η υπ’ αριθμ. 

77/2014 Απόφαση παρελήφθη από την εταιρεία την 08.04.2014, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 

ΑΔΑΕ 999/08.04.2014 Πρωτόκολλο Παράδοσης-Παραλαβής.  

Η Ομάδα Ελέγχου κατέγραψε τις ενέργειες, στις οποίες προέβη κατά τη διάρκεια του ελέγχου στην 

εταιρεία, στην από 10.12.2015 «Έκθεση Διενέργειας Τακτικού Ελέγχου στις εγκαταστάσεις της 

«.........» (συνημ. 1 στην υπ’αριθμ.305/2016 εισήγηση), η οποία εγκρίθηκε με την από 18.05.2016 

υπ’αριθμ. 131/2016 Απόφαση της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ, και προωθήθηκε στη Νομική Υπηρεσία της 

Αρχής για πιθανή κλήση της εταιρείας σε ακρόαση.  

Η εταιρεία παρέλαβε την υπ’αριθμ. 131/2016 Απόφαση της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε., μετά της 

συνημμένης σε αυτήν από 10.12.2015 Έκθεσης Διενέργειας Τακτικού Ελέγχου, την 11η Ιουλίου 2016 

(υπ’αριθμ.πρωτ. ΑΔΑΕ 1548/11.07.2016 απόδειξη παράδοσης-παραλαβής).  

Κατόπιν των παραπάνω, προέκυψαν τα ακόλουθα: 

 

Β. Στο κεφάλαιο  Γ («Εξέταση Στοιχείων») της από 10.12.2015 «Έκθεσης Διενέργειας Τακτικού 

Ελέγχου στις εγκαταστάσεις της «.........», αναφέροντα τα ακόλουθα:  

 

«Γ. ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  
Η Ο.Ε. εξέτασε τα έγγραφα και τα αρχεία που παρέδωσε η εταιρεία κατά τη διάρκεια των δύο (2) 

επιτόπιων ελέγχων (Πρακτικά Διενέργειας Επιτόπιων Ελέγχων με αρ. πρωτ. ΑΔΑΕ 2190/09.10.2015 και 

ΑΔΑΕ 2431/29.10.2015) καθώς και τα στοιχεία που κατέθεσε η εταιρεία με την υπ. αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 

ΕΜΠ150/30.10.2015 επιστολή, σε συνάρτηση με την υπ’αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ6/13.01.2014 Πολιτική 

Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών της εταιρείας, όπως εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμ. 77/2014 

Απόφαση της ΑΔΑΕ.  

Πιο συγκεκριμένα, προκύπτουν τα ακόλουθα: 

 

1. Γενικές Παρατηρήσεις ως προς την εφαρμογή της υπ’αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ6/13.01.2014 

Πολιτικής Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών (σελίδες 8-10 της 
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υπ’αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ6/13.01.2014 Πολιτικής Ασφάλειας της εταιρείας, Άρθρο 3 της 

Απόφασης 165/2011, ΦΕΚ 2715/Β/17.11.2011). 

1.1. Αναφορικά με την καταγραφή αδυναμιών συμμόρφωσης, όπως προβλέπεται στo άρθρο 3 παρ.3.2.3 

της Απόφασης 165/2011, η εταιρεία κατά τη διάρκεια του από 8.10.2015 επιτόπιου ελέγχου δήλωσε ότι 

δεν έχει προβεί σε καταγραφή των αδυναμιών συμμόρφωσης και δεσμεύθηκε ότι θα παραδώσει το 

σχετικό αρχείο κατά τον επιτόπιο έλεγχο που θα ακολουθούσε. Κατά τη διάρκεια του από 26.10.2015 

επιτόπιου ελέγχου, η εταιρεία παρέδωσε τον «Πίνακα Καταγραφής Εξαιρέσεων και Αδυναμιών 

Συμμόρφωσης» (συνημμένο 7 του από 26.10.2015 Πρακτικού Διενέργειας Επιτόπιου Ελέγχου), ο 

οποίος επικαιροποιήθηκε με το συνημμένο 1 του υπ.αριθμ. πρωτ ΑΔΑΕ ΕΜΠ150/30.10.2015 

εγγράφου. Πλην όμως, στη σελίδα 8 της εγκριθείσας με την υπ’ αριθμ. 77/2014 Απόφαση της ΑΔΑΕ 

Πολιτικής Ασφάλειας της εταιρείας  προβλέπεται ότι «Κάθε αδυναμία συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις 

που ορίζονται στον παρόντα Κανονισμό της Πολιτικής Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου 

των Επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των επιμέρους πολιτικών και των διαδικασιών που την 

υλοποιούν, η οποία, ενδεικτικά, μπορεί να οφείλεται σε μη εφαρμοσιμότητα ή σε τεχνική αδυναμία 

κάλυψης συγκεκριμένων απαιτήσεων,  καταγράφεται και τεκμηριώνεται επαρκώς. Η Εταιρεία ως  

υπόχρεο πρόσωπο βάση του άρθρου 1 παρ.2  του παρόντος Κανονισμού Αρ.165/2011,  προβλέπεται 

και εφαρμόζει εσωτερική διαδικασία καταγραφής και τεκμηρίωσης των αδυναμιών της παρούσας 

παραγράφου». Στο δε άρθρο 16.3 της Απόφασης της ΑΔΑΕ 165/2011 αναφέρεται ότι «τα υπόχρεα 

πρόσωπα ... υποχρεούνται εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη γνωστοποίηση σε αυτά της 

απόφασης της ΑΔΑΕ περί έγκρισης της Πολιτικής Ασφάλειας για τη διασφάλιση του Απορρήτου των 

Επικοινωνιών να την υλοποιήσουν...». Σημειώνεται ότι  η υπ’ αριθμ. 77/2014 Απόφαση περί έγκρισης 

της Πολιτικής Ασφάλειας της εταιρείας «.........» από την ΑΔΑΕ παρελήφθη από την εταιρεία την 

08.04.2014, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 999/08.04.2014 Πρωτόκολλο Παράδοσης-

Παραλαβής, και άρα η κατά τα ως άνω υποχρέωση της εταιρείας ίσχυε ήδη το αργότερο από την 

08.10.2014.    

Απόκλιση 1: Η εταιρεία κατά τη διάρκεια του από 8.10.2015 επιτόπιου ελέγχου δήλωσε ότι δεν έχει 

προβεί σε καταγραφή των αδυναμιών συμμόρφωσης, όπως προβλέπεται στη σελίδα 8 της εγκριθείσας 

με την υπ’ αριθμ. 77/2014 Απόφαση της ΑΔΑΕ Πολιτικής Ασφάλειας της εταιρείας και στο άρθρο 3.2.3 

της Απόφασης 165/2011 της ΑΔΑΕ, και παρά το γεγονός ότι το άρθρο 16.3 της Απόφασης 165/2011, 

ορίζει ότι «τα υπόχρεα πρόσωπα ... υποχρεούνται εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη 

γνωστοποίηση σε αυτά της απόφασης της ΑΔΑΕ περί έγκρισης της Πολιτικής Ασφάλειας για τη 

διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών να την υλοποιήσουν...» και ότι η υπ’ αριθμ. 77/2014 
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Απόφαση της ΑΔΑΕ περί έγκρισης της Πολιτικής Ασφάλειας της εταιρείας «.........» παρελήφθη από την 

εταιρεία την 08.04.2014.  

 

Επισημαίνεται ότι οι επιμέρους εξαιρέσεις που αναφέρονται στο υπ.αριθμ. πρωτ ΑΔΑΕ 

ΕΜΠ150/30.10.2015 έγγραφο που παρέδωσε η εταιρεία «.........», εξετάζονται στις αντίστοιχες 

ενότητες στις οποίες αφορούν. 

 

1.2. Αναφορικά με την υποχρέωση διατήρησης Ειδικού Σχεδίου Αρχείων Καταγραφής, όπως 

προβλέπεται στη σελίδα 9 της εγκριθείσας με την υπ’ αριθμ. 77/2014 Απόφαση της ΑΔΑΕ Πολιτικής 

Ασφάλειας της εταιρείας και στο άρθρο 3 παρ. 3.2.9 της Απόφασης 165/2011 της ΑΔΑΕ, η εταιρεία 

παρέδωσε δύο αρχεία (συνημμένο 9 του από 26.10.2015 Πρακτικού Διενέργειας Επιτόπιου Ελέγχου 

και συνημμένο 3 του υπ’αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ150/30.10.2015 εγγράφου). Πλην όμως, από την 

εξέταση των εν λόγω αρχείων προκύπτει ότι δεν εφαρμόζονται πλήρως τα προβλεπόμενα στη σελίδα 9 

της εγκριθείσας με την υπ’ αριθμ. 77/2014 Απόφαση της ΑΔΑΕ Πολιτικής Ασφάλειας της εταιρείας. 

Ειδικότερα, αν και στη σελίδα 9 της εγκριθείσας με την υπ’ αριθμ. 77/2014 Απόφαση της ΑΔΑΕ 

Πολιτικής Ασφάλειας της εταιρείας «.........» προβλέπεται ότι «Η Εταιρεία διατηρεί Ειδικό Σχέδιο 

Αρχείων Καταγραφής, το οποίο, κατ’ ελάχιστον, περιλαμβάνει την αρχιτεκτονική και τις επιμέρους 

μεθόδους δημιουργίας, συλλογής, αποθήκευσης και διαχείρισης των αρχείων καταγραφής, πλήρη 

περιγραφή του περιεχομένου αυτών, καθώς και τα μέτρα για τη διασφάλισης της ακεραιότητας, της 

εμπιστευτικότητας και της διαθεσιμότητας αυτών», στα εν λόγω αρχεία δεν περιλαμβάνονται οι 

μέθοδοι δημιουργίας, συλλογής, αποθήκευσης και διαχείρισης των αρχείων καταγραφής στις 

εφαρμογές. 

 

Απόκλιση 2: Στα αρχεία (συνημμένο 9 του από 26.10.2015 Πρακτικού Διενέργειας Επιτόπιου Ελέγχου 

και συνημμένο 3 του υπ’αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ150/30.10.2015 εγγράφου), που παρέδωσε η 

εταιρεία δεν περιλαμβάνονται οι μέθοδοι δημιουργίας, συλλογής, αποθήκευσης και διαχείρισης των 

αρχείων καταγραφής στις εφαρμογές, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σελίδα 9 της εγκριθείσας με 

την υπ’ αριθμ. 77/2014 Απόφαση της ΑΔΑΕ Πολιτικής Ασφάλειας της εταιρείας και το άρθρο 3.2.9 της 

Απόφασης 165/2011 της ΑΔΑΕ. 

 

1.3. Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3.3.1. της Απόφασης 165/2011 της ΑΔΑΕ (Διαδικασία Αποτίμησης 

Πληροφοριακού Κινδύνου), το  υπόχρεο πρόσωπο οφείλει να διατηρεί και να εφαρμόζει διαδικασία 
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αποτίμησης πληροφοριακού κινδύνου σχετικά με το απόρρητο της επικοινωνίας, η οποία 

πραγματοποιείται κατ’ ελάχιστον κάθε δύο (2) έτη και περιλαμβάνει τουλάχιστον τη διατήρηση 

καταλόγου των ΠΕΣ με συνοπτική περιγραφή της λειτουργίας τους.    

Κατά τη διάρκεια του από 08.10.2015 επιτόπιου ελέγχου, η εταιρεία δήλωσε ότι δεν έχει προβεί σε 

αποτίμηση πληροφοριακού κινδύνου, με βάση τα εργαλεία που αναφέρονται στη σελίδα 2 της 

Διαδικασίας Αποτίμησης Πληροφοριακού Κινδύνου (συν. 1 του σχετ. 6). Επίσης, η εταιρεία δεν 

παρέδωσε κατάλογο των ΠΕΣ, με συνοπτική περιγραφή της λειτουργίας τους, σύμφωνα με την 

προαναφερόμενη Διαδικασία και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 3 παρ.3.3.1.1 της Απόφασης 

165/2011.  

Κατά τη διάρκεια του από 26.10.2015 επιτόπιου ελέγχου, η εταιρεία επέδειξε τα αποτελέσματα 

εσωτερικού ελέγχου που είχε πραγματοποιήσει ο εκπρόσωπος της εταιρείας την 25.10.2015 με χρήση 

του «……….», τα οποία και παραδόθηκαν (συνημμένο 8 του από 26.10.2015 Πρακτικού Διενέργειας 

Επιτόπιου Ελέγχου), ενώ με το συνημμένο 4 του υπ.αριθμ.πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ150/30.10.2015 

εγγράφου, η εταιρεία παρέδωσε κατάλογο των ΠΕΣ, με συνοπτική περιγραφή της λειτουργίας τους. 

Διαπιστώνεται ότι η εν λόγω αποτίμηση κινδύνου πραγματοποιήθηκε εντός της προβλεπόμενης στον 

άρθρο 3 της Απόφασης 165/2011 διετούς περιόδου από την ημερομηνία παραλαβής από την εταιρεία 

της απόφασης της ΑΔΑΕ περί έγκρισης της Πολιτικής Ασφάλειας της εταιρείας, δεδομένου ότι η 

παραλαβή της Απόφασης 77/2014 έλαβε χώρα την 08.04.2014 (πρωτόκολλο Παράδοσης-Παραλαβής 

με αρ. πρωτ. ΑΔΑΕ 999/08.04.2014) και η αποτίμηση κινδύνου πραγματοποιήθηκε την 25.10.2015. 

 

2. Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης (σελίδες 11-12 της υπ’αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ6/13.01.2014 

Πολιτικής Ασφάλειας της εταιρείας, Άρθρο 4 της Απόφασης 165/2011, ΦΕΚ 2715/Β/17.11.2011) 

2.1. Αναφορικά με τα προβλεπόμενα στη σελίδα 11 της εγκριθείσας με την υπ’ αριθμ. 77/2014 

Απόφαση της ΑΔΑΕ Πολιτικής Ασφάλειας της εταιρείας (κατ’αντιστοιχία με το άρθρο 4 παρ. 4.2.1 της 

Απόφασης 165/2011), κατά τη διάρκεια του από 08.10.2015 επιτόπιου ελέγχου η εταιρεία δήλωσε ότι 

το εν λόγω άρθρο δεν έχει πρακτική εφαρμογή, δεδομένου ότι μόνο ο διαχειριστής έχει πρόσβαση στα 

συστήματα. Το ίδιο επισημαίνεται και στον «Πίνακα Καταγραφής Εξαιρέσεων και Αδυναμιών 

Συμμόρφωσης», ο οποίος εστάλη με το υπ.αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ150/30.10.2015 έγγραφο. Έχοντας 

υπόψη τα παραπάνω, καθώς και τη δήλωση του εκπροσώπου της εταιρείας κατά τη διάρκεια του από 

08.10.2015 επιτόπιου ελέγχου ότι «...στην εταιρεία εργάζεται ο ίδιος και μία υπάλληλος για 

γραμματειακή υποστήριξη...», η αδυναμία συμμόρφωσης προς το άρθρο 4 παρ. 4.2.1 της Απόφασης 

165/2011 αναφορικά με τους εργαζόμενους της εταιρείας δύναται να θεωρηθεί τεκμηριωμένη. 
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Παρατήρηση 1:  

Αναφορικά με τους συνεργάτες, η εταιρεία «.........» παρέδωσε τις συμβάσεις με τις εταιρείες «….» και 

«…..». 

Από την εξέταση των προαναφερόμενων συμβάσεων, και πιο συγκεκριμένα: 

(α) από την ενότητα 11, με τίτλο «Εμπιστευτικότητα και Προσωπικά Δεδομένα» της «Σύμβασης 

Ανταλλαγής Υπηρεσιών Φωνής» με την εταιρεία «…..» (συν. 1 του σχετ. 7) και  

(β) από τα έγγραφα (συν. 2 του σχετ. 7) με τίτλους: «Privacy Statement» (version: ….._ENG_V2015.1, 

24.09.2015), «General Conditions» (version: ….._ENG_B2C_V2015.2, 04.09.2015) και «….. 

Policies» (version: ….._ENG_B2B_V2015.2, 04.09.2015), 

δεν προκύπτει τεκμηρίωση της επικαλούμενης αδυναμίας συμμόρφωσης προς το άρθρο 4 παρ. 4.2.1 

της Απόφασης 165/2011 ως προς τις απαιτήσεις που αφορούν στους συνεργάτες της εταιρείας «.........», 

και η σχετική  αναφορά στην «Πίνακα Καταγραφής Εξαιρέσεων και Αδυναμιών Συμμόρφωσης» θα 

πρέπει να διαγραφεί. 

Επισημαίνεται ότι η εταιρεία, στη σελίδα 11 (κατ’ αντιστοιχία με το άρθρο 4 παρ.4.2.1 της Απόφασης 

165/2011) της εγκριθείσας με την υπ’ αριθμ. 77/2014 Απόφαση της ΑΔΑΕ Πολιτικής Ασφάλειας της 

εταιρείας, δεν επικαλείται αδυναμία συμμόρφωσης ως προς το εν λόγω άρθρο της Απόφασης 

165/2011. 

 

2.2. Αναφορικά με τα προβλεπόμενα στη σελίδα 11 (κατ’αντιστοιχία με το άρθρο 4 παρ.4.2.2 της 

Απόφασης 165/2011) της εγκριθείσας με την υπ’ αριθμ. 77/2014 Απόφαση της ΑΔΑΕ Πολιτικής 

Ασφάλειας της εταιρείας, ο εκπρόσωπος της εταιρείας, κατά τη διάρκεια του από 08.10.2015 επιτόπιου 

ελέγχου, επικαλέσθηκε αδυναμία συμμόρφωσης, δεδομένου ότι «στην εταιρεία εργάζεται ο ίδιος και 

μία υπάλληλος για γραμματειακή υποστήριξη» και ότι επιπλέον «μόνο ο διαχειριστής έχει πρόσβαση 

στα συστήματα». Τα προαναφερόμενα επισημαίνονται και στον «Πίνακα Καταγραφής Εξαιρέσεων και 

Αδυναμιών Συμμόρφωσης», ο οποίος εστάλη με το υπ.αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ150/30.10.2015 

έγγραφο. Η κατά τα ως άνω επικαλούμενη αδυναμία συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις του άρθρου 4 

παρ. 4.2.2 της Απόφασης 165/2011 δύναται να θεωρηθεί τεκμηριωμένη. 

2.3. Στον «Πίνακα Καταγραφής Εξαιρέσεων και Αδυναμιών Συμμόρφωσης», ο οποίος εστάλη με το 

υπ.αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ150/30.10.2015 έγγραφο, η εταιρεία επικαλείται αδυναμία συμμόρφωσης 

προς το άρθρο 4 παρ. 4.2.3 της Απόφασης 165/2011, προσκομίζοντας ως τεκμηρίωση τις συμβάσεις με 

τις εταιρείες «……….» και «………».  
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Παρατήρηση 2: Η κατά τα ως άνω αδυναμία συμμόρφωσης, έχοντας υπόψη και τη δήλωση του 

εκπροσώπου της εταιρείας, κατά τη διάρκεια του από 08.10.2015 επιτόπιου ελέγχου, ότι «στην εταιρεία 

εργάζεται ο ίδιος και μία υπάλληλος για γραμματειακή υποστήριξη» και ότι επιπλέον «μόνο ο 

διαχειριστής έχει πρόσβαση στα συστήματα», δεν δύναται να θεωρηθεί τεκμηριωμένη αναφορικά με 

τους εργαζόμενους της εταιρείας, δεδομένου ότι οι απαιτήσεις του άρθρου 4 παρ.4.2.3 της Απόφασης 

165/2011 ισχύουν και για τον διαχειριστή (administrator), ο οποίος υφίσταται στην εταιρεία.  Επίσης, 

από τις συμβάσεις με τις εταιρείες «…..» («Σύμβαση Ανταλλαγής Υπηρεσιών Φωνής», ενότητα 11 με 

τίτλο «Εμπιστευτικότητα και Προσωπικά Δεδομένα», συν. 1 του σχετ. 7) και «………..» (συν. 2 του 

σχετ. 7,………………………..),  δεν προκύπτει τεκμηρίωση της επικαλούμενης αδυναμίας 

συμμόρφωσης προς το άρθρο 4 παρ. 4.2.3 της Απόφασης 165/2011, ως προς τις απαιτήσεις που 

αφορούν στους συνεργάτες της εταιρείας «.........». 

Η σχετική  αναφορά στην «Πίνακα Καταγραφής Εξαιρέσεων και Αδυναμιών Συμμόρφωσης» θα πρέπει 

να διαγραφεί. 

Επισημαίνεται ότι η εταιρεία, στη σελίδα 11 (κατ’αντιστοιχία με το άρθρο 4 παρ. 4.2.3 της Απόφασης 

165/2011) της εγκριθείσας με την υπ’ αριθμ. 77/2014 Απόφαση της ΑΔΑΕ Πολιτικής Ασφάλειας της 

εταιρείας, δεν επικαλείται αδυναμία συμμόρφωσης ως προς το εν λόγω άρθρο της Απόφασης 

165/2011.  

 

2.4. Στον «Πίνακα Καταγραφής Εξαιρέσεων και Αδυναμιών Συμμόρφωσης», ο οποίος εστάλη με το 

υπ.αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ150/30.10.2015 έγγραφο, η εταιρεία επικαλείται αδυναμία συμμόρφωσης 

προς το άρθρο 4 παρ. 4.2.4 της Απόφασης 165/2011, προσκομίζοντας ως τεκμηρίωση τις συμβάσεις με 

τις εταιρείες «……….» και «………..». Η κατά τα ως άνω αδυναμία συμμόρφωσης, έχοντας υπόψη και 

τη δήλωση του εκπροσώπου της εταιρείας, κατά τη διάρκεια του από 08.10.2015 επιτόπιου ελέγχου, ότι 

«στην εταιρεία εργάζεται ο ίδιος και μία υπάλληλος για γραμματειακή υποστήριξη» και ότι επιπλέον 

«μόνο ο διαχειριστής έχει πρόσβαση στα συστήματα», δύναται να θεωρηθεί τεκμηριωμένη αναφορικά 

με τους εργαζόμενους της εταιρείας. 

Παρατήρηση 3: Δεδομένου ότι στη σύμβαση με την εταιρεία «……………» («…………», 

version:…………. «Abuse Procedure», σελίδα 3, συν. 2 του σχετ. 7) υπάρχει αναφορά στην απαίτηση 

του άρθρου 4 παρ. 4.2.4 της Απόφασης 165/2011, δεν προκύπτει τεκμηρίωση αδυναμίας συμμόρφωσης 

όσον αφορά στους συνεργάτες που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο. Η σχετική  αναφορά στην 

«Πίνακα Καταγραφής Εξαιρέσεων και Αδυναμιών Συμμόρφωσης» θα πρέπει να διαγραφεί. 
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Επισημαίνεται ότι η εταιρεία, στη σελίδα 11 (κατ’αντιστοιχία με το άρθρο 4.2.4 της Απόφασης 

165/2011) της εγκριθείσας με την υπ’ αριθμ. 77/2014 Απόφαση της ΑΔΑΕ Πολιτικής Ασφάλειας της 

εταιρείας, δεν επικαλείται αδυναμία συμμόρφωσης ως προς το εν λόγω άρθρο της Απόφασης 

165/2011. 

 

2.5. Στον «Πίνακα Καταγραφής Εξαιρέσεων και Αδυναμιών Συμμόρφωσης», ο οποίος εστάλη με το 

υπ.αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ150/30.10.2015 έγγραφο, η εταιρεία επικαλείται αδυναμία συμμόρφωσης 

προς το άρθρο 4 παρ. 4.3 της Απόφασης 165/2011, προσκομίζοντας ως τεκμηρίωση τις συμβάσεις με 

τις εταιρείες «……..» και «……….». 

Παρατήρηση 4: Από την εξέταση των όρων των συμβάσεων της εταιρείας «.........» με τις εταιρείες 

«……»(συν. 1 του σχετ. 7) και «………» (συν. 2 του σχετ. 7) προκύπτει ότι καλύπτονται οι απαιτήσεις 

του άρθρου 4 παρ. 4.3 της Απόφασης 165/2011. Ως εκ τούτου, δεν τίθεται ζήτημα αδυναμίας 

συμμόρφωσης προς το άρθρο 4 παρ. 4.3 της Απόφασης 165/2011. Η  σχετική αναφορά στην «Πίνακα 

Καταγραφής Εξαιρέσεων και Αδυναμιών Συμμόρφωσης» θα πρέπει να διαγραφεί. 

 

2.6. Αναφορικά με την απαίτηση ενημέρωσης των συνδρομητών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη 

σελίδα 12 της εγκριθείσας με την υπ’ αριθμ. 77/2014 Απόφαση της ΑΔΑΕ Πολιτικής Ασφάλειας της 

εταιρείας (κατ’ αντιστοιχία με το άρθρο 4 παρ.4.4 της Απόφασης 165/2011), ο εκπρόσωπος της 

εταιρείας, κατά τη διάρκεια του από 08.10.2015 επιτόπιου ελέγχου, δήλωσε ότι σχετικοί όροι 

περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.».........».gr/docs/oroi_internet.pdf). Από την 

εξέταση των όρων που περιλαμβάνονται στην εν λόγω ιστοσελίδα, διαπιστώθηκε ότι είναι σύμφωνοι με 

τις προβλέψεις της εγκριθείσας με την υπ’ αριθμ. 77/2014 Απόφαση της ΑΔΑΕ Πολιτικής Ασφάλειας 

της εταιρείας. 

 

2.7. Αναφορικά με  τις προβλέψεις στη σελίδα 12 της εγκριθείσας με την υπ’ αριθμ. 77/2014 Απόφαση 

της ΑΔΑΕ Πολιτικής Ασφάλειας της εταιρείας (κατ’ αντιστοιχία με το άρθρο 4 παρ.4.5 της Απόφασης 

165/2011), ο εκπρόσωπος της εταιρείας, κατά τη διάρκεια του από 08.10.2015 επιτόπιου ελέγχου, 

δήλωσε ότι δεν υπάρχει ανάγκη σύνταξης και εφαρμογής της Διαδικασίας Διαχείρισης Αποθηκευτικών 

μέσων, δεδομένου ότι τα αντίγραφα της βάσης και του εξυπηρετητή αποθηκεύονται στο ίδιο φυσικό 

μέσο του εξυπηρετητή και επιπροσθέτως η πρόσβαση γίνεται με ssh και επιτρέπεται μόνο από την 

στατική IP που έχει ανατεθεί στο δίκτυο της έδρας της εταιρείας. Επίσης, ο εκπρόσωπος της εταιρείας, 

κατά τη διάρκεια του ίδιου επιτόπιου ελέγχου, δήλωσε ότι σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη 
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ανάκτησης των δεδομένων της βάσης, αυτή γίνεται με εντολές αναζήτησης (queries) και δεν 

αποθηκεύονται στον υπολογιστή του διαχειριστή. Τέλος, ο εκπρόσωπος δήλωσε ότι υπάρχει δυνατότητα 

εξαγωγής (export) δεδομένων, αλλά μόνο σε περίπτωση ύπαρξης εισαγγελικής παραγγελίας, γεγονός 

που δεν έχει λάβει χώρα έως σήμερα. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η αδυναμία συμμόρφωσης 

προς το άρθρο 4 παρ.4.5 της Απόφασης 165/2011 δύναται να θεωρηθεί τεκμηριωμένη.  

Επισημαίνεται ότι το άρθρο 4 παρ.4.5 της Απόφασης 165/20114.5 έχει συμπεριληφθεί στον «Πίνακα 

Καταγραφής Εξαιρέσεων και Αδυναμιών Συμμόρφωσης», ο οποίος εστάλη με το υπ.αριθμ. πρωτ. 

ΑΔΑΕ ΕΜΠ150/30.10.2015 έγγραφο.  

 

3. Πολιτική Φυσικής Ασφάλειας (σελίδες 13-14 της υπ’αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ6/13.01.2014 

Πολιτικής Ασφάλειας της εταιρείας, Άρθρο 5 της Απόφασης 165/2011, ΦΕΚ 2715/Β/17.11.2011) 

3.1. Αναφορικά με την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, ο εκπρόσωπος της εταιρείας, κατά 

τη διάρκεια του από 08.10.2015 επιτόπιου ελέγχου, δήλωσε ότι δεν διατηρεί αρχείο φυσικών 

προσβάσεων, όπως προβλέπεται στη σελίδα 13 της εγκριθείσας με την υπ’ αριθμ. 77/2014 Απόφαση 

της ΑΔΑΕ Πολιτικής Ασφάλειας της εταιρείας (κατ’ αντιστοιχία με τα άρθρο 5 παρ.5.2.2 και 5.2.3 της 

Απόφασης 165/2011), αναφέροντας ότι δεν δέχονται επισκέψεις στις εγκαταστάσεις της εταιρείας. 

Επίσης, στον «Πίνακα Καταγραφής Εξαιρέσεων και Αδυναμιών Συμμόρφωσης», ο οποίος εστάλη με 

το υπ.αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ150/30.10.2015 έγγραφο, η εταιρεία δηλώνει αδυναμία συμμόρφωσης 

με τις εν λόγω διατάξεις της Απόφασης 165/2011, με την αιτιολόγηση ότι «οι εγκαταστάσεις της 

εταιρείας δεν είναι επισκέψιμες από το κοινό». Πλην όμως, έχοντας υπόψη το γεγονός ότι η τήρηση 

αρχείου προσβάσεων υφίσταται ως  υποχρέωση του παρόχου ανεξαρτήτως της βούλησής του να μην 

είναι οι εγκαταστάσεις επισκέψιμες, δεδομένου ότι δεν είναι δυνατόν εκ των προτέρων να αποκλεισθεί 

η φυσική πρόσβαση προσώπων τουλάχιστον σε έκτακτες περιπτώσεις ανωτέρας βίας, η κατά τα ως 

άνω αιτιολογία δεν συνιστά τεκμηρίωση αδυναμίας συμμόρφωσης προς το άρθρο 5 παρ.5.2.2 και 5.2.3 

της Απόφασης 165/2011. Η  σχετική αναφορά στην «Πίνακα Καταγραφής Εξαιρέσεων και Αδυναμιών 

Συμμόρφωσης» θα πρέπει να διαγραφεί. 

  

Απόκλιση 1: Κατά τη διάρκεια του από 08.10.2015 επιτόπιου ελέγχου, ο εκπρόσωπος της εταιρείας 

δήλωσε ότι δεν διατηρεί αρχείο φυσικών προσβάσεων, αν και η διατήρηση του εν λόγω αρχείου 

προβλέπεται στη σελίδα 13 της εγκριθείσας με την υπ’ αριθμ. 77/2014 Απόφαση της ΑΔΑΕ Πολιτικής 

Ασφάλειας της εταιρείας (κατ’αντιστοιχία με το άρθρο 5 παρ.5.2.3 της Απόφασης 165/2011).  
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3.2. Στον «Πίνακα Καταγραφής Εξαιρέσεων και Αδυναμιών Συμμόρφωσης», ο οποίος εστάλη με το 

υπ.αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ150/30.10.2015 έγγραφο, η εταιρεία επικαλείται αδυναμία συμμόρφωσης 

προς το άρθρο 5 παρ.5.2.6 της Απόφασης 165/2011, αναφέροντας ότι για «...τα ΠΕΣ που 

φιλοξενούνται στον χώρο της «…….» ισχύει η Πολιτική που εφαρμόζει η ίδια η «……..». Από την 

εξέταση του συνημμένου 5, το οποίο παραδόθηκε κατά τη διάρκεια του από 26.10.2015 επιτόπιου 

ελέγχου, προκύπτει ότι τα μέτρα φυσικής ασφάλειας, τα οποία φέρεται να λαμβάνει η εταιρεία 

«………», είναι επαρκή και, ως εκ τούτου, η κατά τα ως άνω αδυναμία συμμόρφωσης δύναται να 

θεωρηθεί τεκμηριωμένη. 

 

4. Πολιτική Λογικής Πρόσβασης (σελίδες 15-17 της υπ’αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ6/13.01.2014 

Πολιτικής Ασφάλειας της εταιρείας, Άρθρο 6 της Απόφασης 165/2011, ΦΕΚ 2715/Β/17.11.2011) 

4.1. Αναφορικά με τις διαδικασίες και τα αρχεία που προβλέπονται στις σελίδες 15-17 της εγκριθείσας 

με την υπ’ αριθμ. 77/2014 Απόφαση της ΑΔΑΕ Πολιτικής Ασφάλειας της εταιρείας (κατ’ αντιστοιχία με 

το άρθρο 6 της Απόφασης 165/2011), η εταιρεία, κατά τη διάρκεια του από 08.10.2015 επιτόπιου 

ελέγχου, παρέδωσε διαδικασίες που αφορούσαν στο άρθρο 6 παρ. 6.3 και 6.4. Κατά τη διάρκεια του 

από 26.10.2015 επιτόπιου ελέγχου, η εταιρεία δήλωσε ότι, αν και αυτά προβλέπονται στην εγκριθείσα 

από την ΑΔΑΕ Πολιτική Ασφάλειας, ο λόγος που είχαν περιληφθεί στην Πολιτική Ασφάλειας αφορούσε 

τυχόν εφαρμογή τους στο μέλλον και όχι στην παρούσα κατάσταση, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα ο 

νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας είναι ο διαχειριστής του συστήματος και μοναδικός χρήστης αυτού. 

Τέλος, με το υπ’αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ150/30.10.2015 έγγραφο (σχετ. 8), η εταιρεία διευκρινίζει ότι 

«σκοπός και στόχος της εταιρείας παραμένει η πλήρης εφαρμογή όλων των διαδικασιών όπως αυτές 

έχουν φιλόδοξα καταγραφεί και περιληφθεί στην Πολιτική της εταιρείας, όμως αφενός λόγω του 

μικρού βαθμού ανάπτυξης της εταιρείας, αφετέρου της μη ύπαρξης τεχνικού προσωπικού άλλου πλην 

του διαχειριστή και εκπροσώπου της εταιρείας, σε ορισμένες περιπτώσεις δεν προέκυψαν πεδία 

εφαρμογής των διαδικασιών αυτών». Ως εκ τούτου, η εταιρεία στον «Πίνακα Καταγραφής Εξαιρέσεων 

και Αδυναμιών Συμμόρφωσης», ο οποίος εστάλη με το υπ.αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ150/30.10.2015 

έγγραφο, επικαλείται αδυναμία συμμόρφωσης προς το άρθρο 6 παρ. 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.6, 6.3.1, 

6.3.2, 6.4.1 της Απόφασης 165/2011. 
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Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, η επικαλούμενη αδυναμία συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις του 

άρθρου 6 της Απόφασης 165/2011 δύναται να θεωρηθεί τεκμηριωμένη. 

4.2. Σχετικά με το αρχείο που προβλέπεται στη σελίδα 15 της εγκριθείσας με την υπ’ αριθμ. 77/2014 

Απόφαση της ΑΔΑΕ Πολιτικής Ασφάλειας της εταιρείας (κατ’ αντιστοιχία με το άρθρο 6.2.5 της 

Απόφασης 165/2011), ο εκπρόσωπος της εταιρείας επέδειξε στην Ο.Ε. τις προσβάσεις των χρηστών 

του VoIP εξυπηρετητή για το χρονικό διάστημα από 19.10.2015 έως και 26.10.2015. 

 

5. Πολιτική Απομακρυσμένης Λογικής Πρόσβασης (σελίδες 18-19 της υπ’αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 

ΕΜΠ6/13.01.2014 Πολιτικής Ασφάλειας της εταιρείας, Άρθρο 7 της Απόφασης 165/2011, ΦΕΚ 

2715/Β/17.11.2011) 

5.1. Αναφορικά με τις διαδικασίες και τα αρχεία που προβλέπονται στις σελίδες 18-19 της εγκριθείσας 

με την υπ’ αριθμ. 77/2014 Απόφαση της ΑΔΑΕ Πολιτικής Ασφάλειας της εταιρείας (κατ’ αντιστοιχία με 

το άρθρο 7 της Απόφασης 165/2011), η εταιρεία, κατά τη διάρκεια του από 08.10.2015 επιτόπιου 

ελέγχου, παρέδωσε διαδικασία που αφορά στο άρθρο 7 παρ. 7.3.1 της Απόφασης 165/2011, στην οποία 

αναφέρεται ότι «Απομακρυσμένη Λογική Πρόσβαση στα ΠΕΣ της εταιρείας διαθέτει μόνο ο Υπεύθυνος 

Λογικής Πρόσβασης και μόνο από το εσωτερικό δίκτυο της εταιρείας με τη χρήση «…………». Κατά τη 

διάρκεια του από 26.10.2015 επιτόπιου ελέγχου, η εταιρεία δήλωσε ότι, αν και αυτά προβλέπονται 

στην εγκριθείσα από την ΑΔΑΕ Πολιτική Ασφάλειας, ο λόγος που είχαν περιληφθεί στην Πολιτική 

Ασφάλειας αφορούσε τυχόν εφαρμογή τους στο μέλλον και όχι στην παρούσα κατάσταση, δεδομένου 

ότι μέχρι σήμερα ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας είναι ο διαχειριστής του συστήματος και 

μοναδικός χρήστης αυτού. Τον ίδιο ισχυρισμό επικαλείται η εταιρεία και στο υπ’αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 

ΕΜΠ150/30.10.2015 έγγραφο (σχετ. 8), διευκρινίζοντας ότι «σκοπός και στόχος της εταιρείας 

παραμένει η πλήρης εφαρμογή όλων των διαδικασιών όπως αυτές έχουν φιλόδοξα καταγραφεί και 

περιληφθεί στην Πολιτική της εταιρείας, όμως αφενός λόγω του μικρού βαθμού ανάπτυξης της 

εταιρείας, αφετέρου της μη ύπαρξης τεχνικού προσωπικού άλλου πλην του διαχειριστή και 

εκπροσώπου της εταιρείας, σε ορισμένες περιπτώσεις δεν προέκυψαν πεδία εφαρμογής των 

διαδικασιών αυτών». Ως εκ τούτου, στον «Πίνακα Καταγραφής Εξαιρέσεων και Αδυναμιών 

Συμμόρφωσης», ο οποίος εστάλη με το υπ.αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ150/30.10.2015 έγγραφο, η 

εταιρεία επικαλείται αδυναμία συμμόρφωσης προς τo άρθρo 7 παρ. 7.2 και 7.3 της Απόφασης 

165/2011.  

ΑΔΑ: 6ΑΤ8ΙΔ1-Κ33
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Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, η επικαλούμενη αδυναμία συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις του 

άρθρου 7 της Απόφασης 165/2011 δύναται να θεωρηθεί τεκμηριωμένη. 

 

6. Πολιτική Διαχείρισης και Εγκατάστασης ΠΕΣ (σελίδες 20-21 της υπ’αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 

ΕΜΠ6/13.01.2014 Πολιτικής Ασφάλειας της εταιρείας, Άρθρο 8 της Απόφασης 165/2011, ΦΕΚ 

2715/Β/17.11.2011) 

6.1. Κατά τη διάρκεια του από 08.10.2015 επιτόπιου ελέγχου, ο εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε ότι 

στις εγκαταστάσεις της εταιρείας δεν υπάρχει εξοπλισμός, εκτός από έναν υπολογιστή, από τον οποίο ο 

διαχειριστής έχει πρόσβαση στο σύστημα, το οποίο βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας 

«…………..», με έδρα την Φρανκφούρτη. Η Ο.Ε. ζήτησε να ενημερωθεί για την ακριβή ημερομηνία 

που ο εξοπλισμός μεταφέρθηκε στις εγκαταστάσεις της «………» στην Φρανκφούρτη. Κατά τη διάρκεια 

του από 26.10.2015 επιτόπιου ελέγχου, η εταιρεία παρέδωσε φωτοαντίγραφο δελτίου αποστολής (συν. 

4 του από 26.10.2015 Πρακτικού Διενέργειας Επιτόπιου Ελέγχου), από το οποίο προκύπτει ότι ο 

εξοπλισμός της εταιρείας μεταφέρθηκε στην Φρανκφούρτη («……..») την 01.03.2011.  

6.2. Αναφορικά με τις διαδικασίες και τα αρχεία που προβλέπονται στις σελίδες 20-21 της εγκριθείσας 

με την υπ’ αριθμ. 77/2014 Απόφαση της ΑΔΑΕ Πολιτικής Ασφάλειας της εταιρείας (κατ’ αντιστοιχία με 

το άρθρο 8 της Απόφασης 165/2011), κατά τη διάρκεια του από 26.10.2015 επιτόπιου ελέγχου, η 

εταιρεία δήλωσε ότι εφαρμόζει τις σχετικές διαδικασίες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις σελίδες 20-

21 της εγκριθείσας με την υπ’ αριθμ. 77/2014 Απόφαση της ΑΔΑΕ Πολιτικής Ασφάλειας της εταιρείας, 

πλην όμως, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας είναι ο διαχειριστής του 

συστήματος και μοναδικός χρήστης αυτού, τα σχετικά κείμενα περιέχουν και άλλες εμπιστευτικές 

πληροφορίες, τις οποίες επιθυμούσε να διαγράψει προ της υποβολής των κειμένων ενώπιον της ΑΔΑΕ. 

Η εταιρεία, με το συνημμένο 5 του υπ’αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ150/30.10.2015 εγγράφου, δήλωσε ότι 

απέστειλε τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 8 της Απόφασης 165/2011 και το αρχείο που 

προβλέπεται στο άρθρο 8.3.3.2 της Απόφασης 165/2011. Από την εξέταση του αρχείου που παρέδωσε η 

εταιρεία, και το οποίο αφορά στις απαιτήσεις του άρθρου 8 παρ.3.3.2 της Απόφασης 165/2011 (σελ.21 

της εγκριθείσας με την υπ’ αριθμ. 77/2014 Απόφαση της ΑΔΑΕ Πολιτικής Ασφάλειας της εταιρείας), 

προκύπτει ότι στο εν λόγω αρχείο καταγράφονται οι ενέργειες στο λειτουργικό σύστημα των ΠΕΣ. 

Πλην όμως, στη σελίδα 21 της εγκριθείσας με την υπ’ αριθμ. 77/2014 Απόφαση της ΑΔΑΕ Πολιτικής 

Ασφάλειας της εταιρείας (κατ’ αντιστοιχία με το άρθρο 8 παρ.3.3.2 της Απόφασης 165/2011) 

ΑΔΑ: 6ΑΤ8ΙΔ1-Κ33
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προβλέπεται ότι «Η Εταιρεία καταγράφει και να διατηρεί σε αρχείο τις ενέργειες στο λειτουργικό 

σύστημα και στις εφαρμογές των ΠΕΣ, καθώς και τα συμβάντα συστήματος των ΠΕΣ». 

Απόκλιση 1: Από την εξέταση του αρχείου που παρέδωσε η εταιρεία προκύπτει ότι στο εν λόγω αρχείο 

δεν καταγράφονται οι ενέργειες στις εφαρμογές των ΠΕΣ και, κατά συνέπεια, δεν εφαρμόζονται 

πλήρως οι απαιτήσεις της σελίδας 21 της εγκριθείσας με την υπ’ αριθμ. 77/2014 Απόφαση της ΑΔΑΕ 

Πολιτικής Ασφάλειας της εταιρείας (κατ’αντιστοιχία με το άρθρο 8.3.3.2 της Απόφασης 165/2011). 

7. Πολιτική Διαχείρισης Περιστατικών Ασφάλειας (σελίδες 22-23 της υπ’αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 

ΕΜΠ6/13.01.2014 Πολιτικής Ασφάλειας της εταιρείας, Άρθρο 9 της Απόφασης 165/2011, ΦΕΚ 

2715/Β/17.11.2011) 

7.1. Αναφορικά με τη Διαδικασία Διαχείρισης Περιστατικών Ασφάλειας που προβλέπεται στις σελίδες 

22-23 της εγκριθείσας με την υπ’ αριθμ. 77/2014 Απόφαση της ΑΔΑΕ Πολιτικής Ασφάλειας της 

εταιρείας (κατ’αντιστοιχία με το άρθρο 9.2 της Απόφασης 165/2011), κατά τη διάρκεια του από 

08.10.2015 επιτόπιου ελέγχου η εταιρεία έδωσε αναλυτικότερη περιγραφή του τρόπου που 

ακολουθείται προκειμένου να διαπιστωθεί πιθανό περιστατικό ασφάλειας (μέσω ελέγχου των log files). 

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του από 26.10.2015 επιτόπιου ελέγχου, ο εκπρόσωπος της εταιρείας 

εξειδίκευσε (συν. 11 του από 26.10.2015 Πρακτικού Διενέργειας Επιτόπιου Ελέγχου) τη διαδικασία της 

σελίδας 22 της εγκριθείσας με την υπ’ αριθμ. 77/2014 Απόφαση της ΑΔΑΕ Πολιτικής Ασφάλειας της 

εταιρείας (κατ’αντιστοιχία με το άρθρο 9.2.1 της Απόφασης 165/2011). 

7.2. Αναφορικά με την απαίτηση σύνταξης και διατήρησης αρχείου, όπως προβλέπεται στις σελίδες 22-

23 της εγκριθείσας με την υπ’ αριθμ. 77/2014 Απόφαση της ΑΔΑΕ Πολιτικής Ασφάλειας της εταιρείας 

(κατ’αντιστοιχία με το άρθρο 9.2.2 της Απόφασης 165/2011), κατά τη διάρκεια του από 08.10.2015 

επιτόπιου ελέγχου, η εταιρεία δήλωσε ότι, δεν τηρεί το προαναφερόμενο αρχείο, δεδομένου ότι δεν έχει 

περιστατικά ασφάλειας. Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια του από 26.10.2015 επιτόπιου ελέγχου, η 

εταιρεία παρέδωσε (συν. 12 του από 26.10.2015 επιτόπιου ελέγχου) τα έγγραφα με τίτλους «Έκθεση 

Άμεσης Αναφοράς Περιστατικού Ασφάλειας» και «Τελική Έκθεση Περιστατικού Ασφάλειας» που 

προβλέπονται στη σελίδα 22 της εγκριθείσας με την υπ’ αριθμ. 77/2014 Απόφαση της ΑΔΑΕ Πολιτικής 

Ασφάλειας της εταιρείας (κατ’αντιστοιχία με τα άρθρα 9.2.2 και 9.2.3 της Απόφασης 165/2011). 

7.3. Αναφορικά με τη δυνατότητα που πρέπει να παρέχει η εταιρεία στους συνδρομητές ή χρήστες των 

δικτύων ή υπηρεσιών της να καταγγέλλουν με απλά μέσα την ενδεχόμενη παραβίαση του απορρήτου 

των επικοινωνιών τους, όπως αναφέρεται στη σελίδα 23 της εγκριθείσας με την υπ’ αριθμ. 77/2014 

ΑΔΑ: 6ΑΤ8ΙΔ1-Κ33



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

 

 
 

14

Απόφαση της ΑΔΑΕ Πολιτικής Ασφάλειας της εταιρείας (κατ’αντιστοιχία με το άρθρο 9.2.5 της 

Απόφασης 165/2011), κατά τη διάρκεια του από 26.10.2015 επιτόπιου ελέγχου, η εταιρεία δήλωσε ότι 

η απαίτηση του συγκεκριμένου άρθρου καλύπτεται μέσω της ιστοσελίδας 

(www.».........».gr/index.php?option=com_chronocontact&Itemid=.......). 

8. Πολιτική Ασφάλειας Δικτύου (σελίδες 24-25 της υπ’αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ6/13.01.2014 

Πολιτικής Ασφάλειας της εταιρείας, Άρθρο 10 της Απόφασης 165/2011, ΦΕΚ 2715/Β/17.11.2011) 

8.1. Κατά τη διάρκεια του από 26.10.2015 επιτόπιου ελέγχου, η Ο.Ε. ζήτησε από την εταιρεία τα 

αρχεία που προβλέπονται στις σελίδες 24-25 της εγκριθείσας με την υπ’ αριθμ. 77/2014 Απόφαση της 

ΑΔΑΕ Πολιτικής Ασφάλειας της εταιρείας (κατ’αντιστοιχία με τα άρθρα 10.2.1 και 10.3.1 της 

Απόφασης 165/2011), τα οποία η εταιρεία απέστειλε με το υπ’αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 

ΕΜΠ150/30.10.2015 έγγραφο (συνημμένα 3 και 4 του σχετ. 8). Διαπιστώθηκε ότι με τα εν λόγω αρχεία 

εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στις σελίδες 24-25 της εγκριθείσας με την υπ’ αριθμ. 77/2014 

Απόφαση της ΑΔΑΕ Πολιτικής Ασφάλειας της εταιρείας.  

9.  Πολιτική Ελέγχου Εφαρμογής της Πολιτικής Ασφάλειας (σελίδες 26-27 της υπ’αριθμ. πρωτ. 

ΑΔΑΕ ΕΜΠ6/13.01.2014 Πολιτικής Ασφάλειας της εταιρείας, Άρθρο 11 της Απόφασης 165/2011, 

ΦΕΚ 2715/Β/17.11.2011) 

9.1. Στον «Πίνακα Καταγραφής Εξαιρέσεων και Αδυναμιών Συμμόρφωσης», ο οποίος εστάλη με το 

υπ.αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ150/30.10.2015 έγγραφο, η εταιρεία επικαλείται αδυναμία εφαρμογής του 

άρθρου 11 παρ.11.2.4 της Απόφασης 165/2011, με την αιτιολογία ότι «η εταιρεία δεν έχει προσωπικό 

που να ασχολείται με τη διενέργεια ελέγχων». Δεδομένου ότι κατά τη διάρκεια του από 08.10.2015 

επιτόπιου ελέγχου, ο εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε ότι «στην εταιρεία εργάζεται ο ίδιος και μία 

υπάλληλος για γραμματειακή υποστήριξη» και ότι επιπλέον «μόνο ο διαχειριστής έχει πρόσβαση στα 

συστήματα», η κατά τα ως άνω αδυναμία συμμόρφωσης προς το άρθρο 11 παρ.11.2.4 της Απόφασης 

165/2011 δύναται να θεωρηθεί τεκμηριωμένη. 

9.2. Κατά τη διάρκεια του από 26.10.2015 επιτόπιου ελέγχου και κατόπιν σχετικού αιτήματος της Ο.Ε., 

η εταιρεία παρέδωσε (συν. 10 του από 26.10.2015 Πρακτικού Διενέργειας Επιτόπιου Ελέγχου) την 

τροποποιημένη Διαδικασία Ελέγχου Εφαρμογής της Πολιτικής Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του 

Απορρήτου των Επικοινωνιών που προβλέπεται στη σελίδα 27 της εγκριθείσας με την υπ’ αριθμ. 

77/2014 Απόφαση της ΑΔΑΕ Πολιτικής Ασφάλειας της εταιρείας (κατ’ αντιστοιχία με το άρθρο 11 

παρ.11.6 της Απόφασης 165/2011). 

ΑΔΑ: 6ΑΤ8ΙΔ1-Κ33
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Απόκλιση 1: Από την εξέταση της τροποποιημένης διαδικασίας που παραδόθηκε, διαπιστώθηκε ότι η 

εν λόγω διαδικασία δεν είναι πλήρης, δεδομένου ότι δεν αποτυπώνονται σε αυτήν τα στάδια 

προετοιμασίας, διεξαγωγής, αποτελεσμάτων και διορθωτικών ενεργειών ελέγχου που προβλέπονται 

στη σελίδα 27 της εγκριθείσας με την υπ’ αριθμ. 77/2014 Απόφαση της ΑΔΑΕ Πολιτικής Ασφάλειας της 

εταιρείας (κατ’αντιστοιχία με το άρθρο 11.6 της Απόφασης 165/2011). 

10.  Πολιτική Αντιμετώπισης Κακόβουλου Λογισμικού (σελίδα 28 της υπ’αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 

ΕΜΠ6/13.01.2014 Πολιτικής Ασφάλειας της εταιρείας, Άρθρο 12 της Απόφασης 165/2011, ΦΕΚ 

2715/Β/17.11.2011) 

10.1 Στον «Πίνακα Καταγραφής Εξαιρέσεων και Αδυναμιών Συμμόρφωσης», ο οποίος εστάλη με το 

υπ.αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ150/30.10.2015 έγγραφο, η εταιρεία επικαλείται αδυναμία συμμόρφωσης 

προς το άρθρο 12 της Απόφασης 165/2011 συνολικά, με την αιτιολόγηση ότι «στον εξυπηρετητή δεν 

έχει εγκατασταθεί και λειτουργήσει λογισμικό antivirus δεδομένου ότι τα λογισμικά του εξυπηρετητή 

δεν αναβαθμίζονται ως πολιτική επιλογή της εταιρείας».  

Πλην όμως, έχοντας υπόψη το γεγονός ότι η λήψη τεχνικών και οργανωτικών μέτρων κατ’ άρθρο 12 

της Απόφασης 165/2011 της ΑΔΑΕ, προκειμένου να προστατεύονται τα ΠΕΣ του παρόχου, υφίσταται 

ως υποχρέωση του παρόχου, ανεξαρτήτως της πολιτικής επιλογής του να μην αναβαθμίζονται τα 

λογισμικά του εξυπηρετητή, λόγω της κρισιμότητας των ΠΕΣ και της ανάγκης προστασίας τους, η κατά 

τα ως άνω αιτιολογία δεν συνιστά τεκμηρίωση αδυναμίας συμμόρφωσης προς το άρθρο 12 της 

Απόφασης 165/2011. Η  σχετική αναφορά στην «Πίνακα Καταγραφής Εξαιρέσεων και Αδυναμιών 

Συμμόρφωσης» θα πρέπει να διαγραφεί. 

Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια του από 08.10.2015 επιτόπιου ελέγχου, η εταιρεία δήλωσε ότι στον 

υπολογιστή, ο οποίος χρησιμοποιείται για απομακρυσμένη πρόσβαση στον εξυπηρετητή, έχει 

εγκατασταθεί και λειτουργεί σχετικό λογισμικό (antivirus). 

Απόκλιση 1:  

Η εταιρεία επικαλείται με το υπ.αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ150/30.10.2015 έγγραφο αδυναμία 

συμμόρφωσης προς το άρθρο 12 της Απόφασης 165/2011, παρά το γεγονός ότι στη σελίδα 28 της 

εγκριθείσας με την υπ’ αριθμ. 77/2014 Απόφαση της ΑΔΑΕ Πολιτικής Ασφάλειας της εταιρείας (κατ’ 

αντιστοιχία με το άρθρο 12 της Απόφασης 165/2011) προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι η εταιρεία 

λαμβάνει όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφάλειας, τα οποία αποσκοπούν στην 

αποτροπή, ανίχνευση και αντιμετώπιση του κακόβουλου λογισμικού, και ότι η εταιρεία ορίζει τους 
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κατάλληλους μηχανισμούς για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κακόβουλου λογισμικού, σε 

περίπτωση ανίχνευσής του. Έχοντας υπόψη ότι το άρθρο 16.3 της Απόφασης 165/2011, ορίζει ότι «τα 

υπόχρεα πρόσωπα ... υποχρεούνται εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη γνωστοποίηση σε αυτά της 

απόφασης της ΑΔΑΕ περί έγκρισης της Πολιτικής Ασφάλειας για τη διασφάλιση του Απορρήτου των 

Επικοινωνιών να την υλοποιήσουν...», και ότι η υπ’ αριθμ. 77/2014 Απόφαση της ΑΔΑΕ περί έγκρισης 

της Πολιτικής Ασφάλειας της εταιρείας «.........» παρελήφθη από την εταιρεία την 08.04.2014, η κατά 

τα ως άνω υποχρέωση της εταιρείας να εφαρμόσει τα προβλεπόμενα στη σελίδα 28 της Πολιτικής της 

ίσχυε ήδη από την 08.10.2014 το αργότερο.   

Η αναφερόμενη στο υπ.αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ150/30.10.2015 έγγραφο αιτιολογία περί μη 

αναβάθμισης των λογισμικών του εξυπηρετητή δεν συνιστά τεκμηρίωση αδυναμίας συμμόρφωσης προς 

το άρθρο 12 της Απόφασης 165/2011 και η σχετική αναφορά στην «Πίνακα Καταγραφής Εξαιρέσεων 

και Αδυναμιών Συμμόρφωσης» θα πρέπει να διαγραφεί. 

Επίσης, η εταιρεία οφείλει να εγκαταστήσει αντίστοιχο λογισμικό antivirus και στον εξυπηρετητή της 

εταιρείας, προκειμένου να καλύψει την απαίτηση που αναφέρεται στη σελίδα 28 της εγκριθείσας με την 

υπ’ αριθμ. 77/2014 Απόφαση της ΑΔΑΕ Πολιτικής Ασφάλειας της εταιρείας (κατ’ αντιστοιχία με το 

άρθρο 12.2.4 της Απόφασης 165/2011).  

11.  Πολιτική Χρήσης Κρυπτογραφίας (σελίδα 29 της υπ’αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ6/13.01.2014 

Πολιτικής Ασφάλειας της εταιρείας, Άρθρο 13 της Απόφασης 165/2011, ΦΕΚ 2715/Β/17.11.2011) 

11.1. Αναφορικά με τις απαιτήσεις της σελίδας 29 της εγκριθείσας με την υπ’ αριθμ. 77/2014 Απόφαση 

της ΑΔΑΕ Πολιτικής Ασφάλειας της εταιρείας (κατ’ αντιστοιχία με το άρθρο 13 της Απόφασης 

165/2011), κατά τη διάρκεια του από 08.10.2015 επιτόπιου ελέγχου, η εταιρεία δήλωσε ότι η 

υλοποίηση της υποβληθείσας πολιτικής αποτελούσε στόχο της, πλην όμως αυτό δεν κατέστη δυνατό 

ελλείψει οικονομικών και ανθρώπινων πόρων. 

Απόκλιση 1: Κατά τη διάρκεια του από 08.10.2015 επιτόπιου ελέγχου, η εταιρεία δεν εφάρμοζε τα 

προβλεπόμενα στη σελίδα 29 της εγκριθείσας με την υπ’ αριθμ. 77/2014 Απόφαση της ΑΔΑΕ Πολιτικής 

Ασφάλειας της εταιρείας (κατ’ αντιστοιχία με το άρθρο 13 της Απόφασης 165/2011). 

Επισημαίνεται ότι, παρά την από 08.10.2015 δήλωσή της περί αδυναμίας υλοποίησης της 

υποβληθείσας πολιτικής, η εταιρεία δεν έχει συμπεριλάβει τις απαιτήσεις της σελίδας 29 της 

εγκριθείσας με την υπ’ αριθμ. 77/2014 Απόφαση της ΑΔΑΕ Πολιτικής Ασφάλειας της εταιρείας 

(κατ’αντιστοιχία με το άρθρο 13 της Απόφασης 165/2011) στον «Πίνακα Καταγραφής Εξαιρέσεων και 
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Αδυναμιών Συμμόρφωσης», ο οποίος εστάλη με το υπ.αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ150/30.10.2015 

έγγραφο. 

Έχοντας υπόψη ότι το άρθρο 16.3 της Απόφασης 165/2011, ορίζει ότι «τα υπόχρεα πρόσωπα ... 

υποχρεούνται εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη γνωστοποίηση σε αυτά της απόφασης της ΑΔΑΕ 

περί έγκρισης της Πολιτικής Ασφάλειας για τη διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών να την 

υλοποιήσουν...», και ότι η υπ’ αριθμ. 77/2014 Απόφαση της ΑΔΑΕ περί έγκρισης της Πολιτικής 

Ασφάλειας της εταιρείας «.........» παρελήφθη από την εταιρεία την 08.04.2014, η κατά τα ως άνω 

υποχρέωση της εταιρείας να εφαρμόσει τα προβλεπόμενα στη σελίδα 29 της Πολιτικής Ασφάλειάς της 

ίσχυε ήδη από την 08.10.2014 το αργότερο. 

12. Άλλες Παρατηρήσεις 

12.1. Κατά τη διάρκεια του από 08.10.2015 επιτόπιου ελέγχου, η Ο.Ε. επεσήμανε στην εταιρεία τις 

ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (ν.3471/2006, 3917/2011) αναφορικά με τις 

υποχρεώσεις των παρόχων για τον χρόνο διατήρησης και την καταστροφή δεδομένων επικοινωνίας 

και η εταιρεία δήλωσε ότι θα προχωρήσει αμελλητί στην εφαρμογή των κατά νόμο υποχρεώσεών της, 

συντάσσοντας, όπου απαιτείται, σχετικό πρωτόκολλο καταστροφής, το οποίο θα παραδώσει κατά τον 

επόμενο επιτόπιο έλεγχο. Επίσης, επισημάνθηκε στην εταιρεία ότι οι παραπάνω υποχρεώσεις αφορούν 

και στα δεδομένα επικοινωνίας που διατηρούνται στις ενεργές βάσεις δεδομένων (“………”) και η 

εταιρεία δήλωσε ότι πρόκειται να προχωρήσει αμελλητί σε ανωνυμοποίηση των σχετικών δεδομένων 

επικοινωνίας με διαγραφή των τελευταίων ψηφίων των καλούντων και καλούμενων αριθμών, ώστε να 

καταστούν στατιστικά στοιχεία.  

Κατά τη διάρκεια του από 26.10.2015 επιτόπιου ελέγχου, η εταιρεία παρέδωσε το από 20.10.2015 

έγγραφο με τίτλο «Πρωτόκολλο Καταστροφής Δεδομένων Επικοινωνίας» (συν. 6 του σχετ. 7) στο 

οποίο αναφέρεται ότι «την 20.10.2015 ο Νόμιμος Εκπρόσωπος της εταιρείας «.........» ,”………..”, 

βάσει της κείμενης νομοθεσίας 3471/2006 και 3917/2011 προχώρησε όπου απαιτείται στην 

ανωνυμοποίηση όλων των δεδομένων επικοινωνίας που διατηρούνται στην βάση δεδομένων της 

εταιρείας». 

Τέλος, στο κεφάλαιο  Δ («ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ») της από 10.12.2015 «Έκθεσης Διενέργειας Τακτικού 

Ελέγχου στις εγκαταστάσεις της «.........»», αναφέρονται τα ακόλουθα:  
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«Από τα στοιχεία του φακέλου που εξετάστηκαν κατά τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου στην εταιρεία 

«.........» και ειδικότερα: 

α. από τη μελέτη της Πολιτικής Ασφάλειας της εταιρείας, όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 77/2014 

Απόφαση και παρελήφθη από την εταιρεία σύμφωνα με την υπ’αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 999/08.04.2014 

Απόδειξη Παράδοσης-Παραλαβής, και του συνόλου των εγγράφων και στοιχείων του φακέλου, 

β. από τον δειγματοληπτικό έλεγχο, ο οποίος πραγματοποιήθηκε βάσει της υπ’αριθμ. 149/2015 Απόφασης 

της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ, και  

γ. από τα Πρακτικά των επιτόπιων ελέγχων και τα συνημμένα αυτών,  

διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία «.........», κατά το χρόνο διεξαγωγής του παρόντος τακτικού ελέγχου, δεν 

εφήρμοζε πλήρως την εγκριθείσα με την υπ’αριθμ.77/2014 Απόφαση της ΑΔΑΕ Πολιτική Ασφάλειας για 

τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών, ως προς τα σημεία που αναφέρονται αναλυτικά στην 

ενότητα Γ της παρούσας έκθεσης.». 

 

Γ. 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.3471/2006 «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον 
τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών», ΦΕΚ Α’133, όπως ισχύει, 

4. 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, 

5. Το ν.4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 82), όπως ισχύει, 

6. Την Οδηγία 2002/58 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 12ης Ιουλίου 2002 

σχετικά µε την επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής 

ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις 

ηλεκτρονικές επικοινωνίες), όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2009/136/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009 και ισχύει, 
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7. Την υπ’ αριθμ. 97Α/2012 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε. «Τροποποίηση της απόφασης της ΑΔΑΕ 44/31-
10-2003 Απόφασης της ΑΔΑΕ “Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας της Αρχής Διασφάλισης 
του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) (ΦΕΚ1642/Β/7.11.2003)”, όπως ισχύει» (ΦΕΚ 
1650/Β/11-05-2012 και 1751/Β/25-05-2012) και ιδίως τα άρθρα 1 και 2 αυτής,  

8. Τις διατάξεις της υπ’αριθμ. 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,  

9. Τις υπ’ αριθμ. 3319/2010 και 1361/2013 Αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, 

10. Την υπ’ αριθμ. 1593/2016 Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (Δ’ Τμήμα), 

11. Το άρθρο 20 παρ. 2 του Συντάγματος, περί δικαιώματος προηγούμενης ακρόασης του 
διοικουμένου,  

12. Το ν.3051/2002 «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και 
συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α’ 
220/2002), όπως ισχύει, 

13. Το ν.4055/2012 «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής» (ΦΕΚ Α’51/2012), όπως ισχύει, και 
ιδίως τα άρθρα 61 και 110 αυτού,  

14. Tην από 19-12-2013 παραίτηση του τότε Προέδρου της ΑΔΑΕ, η οποία έγινε αποδεκτή από τον 

Υπουργό Δικαιοσύνης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 175/20-01-2014 Απόφασή του (ΦΕΚ 

Υ.Ο.Δ.Δ. 19/22-01-2014), 

15. 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’ 47/2015), 

16. Τη διάταξη του άρθρου 55 παρ.10 του ν.4339/2015  (ΦΕΚ Α’ 133/2015) «Αδειοδότηση παρόχων 
περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση 
συνδεδεμένης με την E.P.Τ. Α.Ε. ανώνυμης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής 
ευρυεκπομπής - Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 
(Ε.Ε.Τ. Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωματίας - 
Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου 
Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης - Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4070/2012 
(Α' 82) και άλλες διατάξεις», 

17. Τη διάταξη του άρθρου 73 του ν. 4369/2016 (ΦΕΚ Α΄ 33/2016) «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών 
Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, 
προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια – αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της 
Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις», 
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18. Την υπ’ αριθμ. 16887/17-03-2016 Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 151/21-03-2016), περί συγκρότησης της Αρχής 
Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, 

19. Το ν. 4411/2016 (ΦΕΚ Α΄ 142/03-08-2016), 

20. Την Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε. υπ’ αριθμ. 165/2011 (ΦΕΚ Β’ 2715/17-11-2011), 

21. Την Πολιτική Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών της εταιρείας 

«.........», όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 77/2014 Απόφαση της ΑΔΑΕ, 

22. Την υπ’ αριθμ. 77/2014 Απόφαση της ΑΔΑΕ, η οποία παρελήφθη από την εταιρεία «.........» την 

08.04.2014, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 999/08.04.2014 Πρωτόκολλο Παράδοσης-

Παραλαβής.  

23. Την υπ’ αριθμ. 149/2015 Απόφαση της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ,  

24. Την υπ.αριθμ. 262/2015 Απόφαση του Αντιπροέδρου της ΑΔΑΕ, 

25. Το Πρακτικό Διενέργειας Επιτόπιου Ελέγχου στις εγκαταστάσεις της εταιρείας «.........», με αριθμ. 

πρωτ. ΑΔΑΕ 2190/09.10.2015, 

26. Το Πρακτικό Διενέργειας Επιτόπιου Ελέγχου στις εγκαταστάσεις της εταιρείας «.........», με αριθμ. 

πρωτ. ΑΔΑΕ 2431/29.10.2015, 

27. Την υπ. αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ150/30.10.2015 επιστολή της εταιρείας «.........» με θέμα 

«Συμπληρωματικά Έγγραφα», 

28. Την από 10.12.2015 «Έκθεση Διενέργειας Τακτικού Ελέγχου στις εγκαταστάσεις της «.........»», 

μετά των σχετικών αυτής εγγράφων,  

29. Την υπ’αριθμ. 64/2016 εισήγηση προς την Ολομέλεια της ΑΔΑΕ,  

30. Το πρακτικό της από 18.05.2016 συνεδρίασης της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ, 

31. Την υπ’αριθμ. 131/2016 Απόφαση της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ, την οποία η εταιρεία παρέλαβε, 

μετά της συνημμένης σε αυτήν από 10.12.2015 Έκθεσης Διενέργειας Τακτικού Ελέγχου, την 11η 

Ιουλίου 2016, 

32. Την υπ’αριθμ.πρωτ. ΑΔΑΕ 1548/11.07.2016 απόδειξη παράδοσης-παραλαβής,  

33. Την υπ’αριθμ.305/2016 εισήγηση προς την Ολομέλεια της ΑΔΑΕ, 

34. Το πρακτικό της από 21.12.2016 συνεδρίασης της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ, 

35. Την ανάγκη διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών, 
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Και αφού όλα τα μέλη της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε. δήλωσαν ότι ενημερώθηκαν πλήρως για τη μέχρι 

σήμερα εξέλιξη της υποθέσεως και ότι έχουν λάβει γνώση όλων των εγγράφων αυτής, 

 
Η ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΔΑΕ) 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 

 

Ομοφώνως την κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία ««.........», την Τετάρτη, 26 

Απριλίου 2017 και ώρα 1 μ.μ., με αντικείμενο τον έλεγχο της ενδεχόμενης παραβάσεως της 

κείμενης νομοθεσίας περί απορρήτου των επικοινωνιών και, ειδικότερα, του άρθρου 19 του 

Συντάγματος, την Οδηγίας 2002/58/ΕΚ, του ν.3115/2003, του ν.3471/2006, του  ν.3674/2008 και της 

Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. υπ’ αριθμ. 165/2011, όπως ισχύουν,  αναφορικά με τις αποκλίσεις από την 

εγκεκριμένη με την υπ’ αριθμ. 77/2014 Απόφαση της ΑΔΑΕ Πολιτική Ασφάλειας για τη 

Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών της εταιρείας, όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά 

στο κεφάλαιο  Γ της από 10.12.2015 «Έκθεσης Διενέργειας Τακτικού Ελέγχου στις εγκαταστάσεις 

της «.........»», που εγκρίθηκε με την από 18.05.2016 υπ’αριθμ.131/2016 Απόφαση της Ολομέλειας 

της ΑΔΑΕ. 

Εισηγητής ορίζεται το τακτικό μέλος της ΑΔΑΕ κ.Παναγιώτης Ριζομυλιώτης. Η ακρόαση θα 

διεξαχθεί στην έδρα της Α.Δ.Α.Ε., Ιερού Λόχου 3, Μαρούσι. 

Η παρούσα απόφαση να επιδοθεί στην εταιρεία με την επωνυμία ««.........» με Δικαστικό Επιμελητή. 

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2016 και δημοσιεύτηκε την Παρασκευή, 10 

Μαρτίου 2017.  

 

  

 

 Χρήστος Ζαμπίρας 

 

 

       Πρόεδρος 

 

 
 

ΑΔΑ: 6ΑΤ8ΙΔ1-Κ33


		2017-03-16T13:45:30+0200
	Athens




