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Μαρούσι, 3 Ιανουαρίου 2019
Αρ. πρωτ.: 36
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ
(αριθμ: 191/2018)
Θέμα: Απόφαση επί της κλήσης σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «……..», δυνάμει της
υπ’ αριθμ. 107/2017 Απόφασης της Αρχής, με αντικείμενο τον έλεγχο ενδεχόμενης παραβίασης
της υπ’ αριθμ. 165/2011 Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. «Κανονισμός για την Διασφάλιση του
Απορρήτου των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (ΦΕΚ Β’ 2715/17-11-2011), σχετικά με τις
αποκλίσεις από την εγκεκριμένη με την υπ’ αριθμ. 168/2012 απόφαση της Α.Δ.Α.Ε. Πολιτική
Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών, όπως αυτές αναφέρονται στην
από 26 Νοεμβρίου 2015 Έκθεση Διενέργειας τακτικού Ελέγχου στην εν λόγω εταιρεία, αναφορικά
με την εφαρμογή της Πολιτικής διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών.

Την Τετάρτη, 13η Ιουνίου 2018, η Ολομέλεια της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των
Επικοινωνιών, παρισταμένων του Προέδρου της Αρχής κ. Χρήστου Ζαμπίρα, του Αντιπροέδρου
της Αρχής κ. Μιχαήλ Σακκά, των τακτικών μελών κ.κ. Μιχαήλ Γεωργιακόδη και Γεωργίου
Μπακάλη, καθώς και των αναπληρωματικών μελών κ.κ. Δημοσθένη Βουγιούκα, Γεωργίου Μισαηλίδη
και Χρήστου Καλλονιάτη, οι οποίοι προσήλθαν προς αναπλήρωση αντιστοίχως των τακτικών μελών
κ.κ. Ιωάννη Ασκοξυλάκη, Αικατερίνης Παπανικολάου και Παναγιώτη Ριζομυλιώτη, οι οποίοι δεν
παρέστησαν λόγω κωλύματος, αν και είχαν νομίμως και εμπροθέσμως προσκληθεί, συνήλθε σε
συνεδρίαση προκειμένου να αποφασίσει σε συνέχεια της κλήσης σε ακρόαση της εταιρείας με την
επωνυμία «…...», η οποία πραγματοποιήθηκε την 10-05-2017 κατόπιν της υπ’ αριθμ. 107/2017
απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. με αντικείμενο τον έλεγχο ενδεχόμενης παραβάσεως της κείμενης
νομοθεσίας περί απορρήτου των επικοινωνιών.
Τα μέλη της Ολομέλειας δήλωσαν ότι ενημερώθηκαν για τη μέχρι σήμερα εξέλιξη της υπόθεσης
και ότι έλαβαν πλήρη γνώση αυτής. Ειδικότερα, τα μέλη της Ολομέλειας κ.κ. Δημοσθένης
Βουγιούκας, Γεώργιος Μισαηλίδης και Χρήστος Καλλονιάτης οι οποίοι δεν ήταν παρόντες κατά την
ακρόαση της εταιρείας δήλωσαν ότι μελέτησαν το σχετικό Πρακτικό Ακρόασης και ενημερώθηκαν
για τα διαλαμβανόμενα σε αυτό. Η συζήτηση της υπόθεσης έλαβε χώρα αυθημερόν, καθώς και η
λήψη της σχετικής απόφασης. Ειδικότερα:
Α. Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.), με την υπ’ αριθμ.
107/2017 απόφασή της, κάλεσε σε ακρόαση την εταιρεία με την επωνυμία «……..» την 10η Μαΐου
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2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ., με αντικείμενο τον έλεγχο ενδεχόμενης παραβίασης της
κείμενης νομοθεσίας περί απορρήτου των επικοινωνιών εκ μέρους της ελεγχόμενης εταιρείας. Η
υπ’ αριθμ. 107/2017 Απόφαση κλήσης σε ακρόαση επεδόθη στην εταιρεία νομίμως και
εμπροθέσμως, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ. 8515/20-04-2017 έκθεση επίδοσης της
Δικαστικής Επιμελήτριας στο Εφετείο Αθηνών κας Γεωργίας Γιωτοπούλου. Η εταιρεία παρέστη
κατά την ακρόαση της 10ης Μαΐου 2017 διά των κ.κ. …….
Ακολούθως, τα πρακτικά της διενεργηθείσας την 10η Μαΐου 2017 ακρόασης της εταιρείας
«……….» κοινοποιήθηκαν στην εταιρεία συνημμένα στο υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 2998/20-102017 έγγραφο της Α.Δ.Α.Ε., το οποίο επεδόθη στην εταιρεία, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ.
9487/10-01-2018 έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας στο Εφετείο Αθηνών κας
Γεωργίας Γιωτοπούλου. Όπως προκύπτει από το εν λόγω έγγραφο χορηγήθηκε στην εταιρεία
προθεσμία είκοσι ημερών προκειμένου να προσκομίσει έγγραφο υπόμνημα. Εν συνεχεία, η
εταιρεία υπέβαλε ενώπιον της Αρχής το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 320/31-01-2018 έγγραφο
υπόμνημά της.

Β. Η Α.Δ.Α.Ε, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της εκδίδει κανονιστικές πράξεις, δημοσιευόμενες
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δια των οποίων ρυθμίζεται κάθε διαδικασία και λεπτομέρεια σε
σχέση με τις αρμοδιότητες, καθώς και με την εν γένει Διασφάλιση του Απορρήτου των
Επικοινωνιών, κατ΄ εφαρμογήν της διατάξεως της περ.ιβ΄ της παρ.1 του άρθρου 6 του Ν.3115/2003
(ΦΕΚ Α’ 47). Με βάση την ως άνω νομοθετική εξουσιοδότηση εκδόθηκε ο Κανονισμός για τη
Διασφάλιση του Απορρήτου των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (υπ’ αριθμ. 165/2011 Απόφαση της
Α.Δ.Α.Ε., ΦΕΚ Β΄ 2715/17-11-2011).
Στο πλαίσιο της ανωτέρω αρμοδιότητας της Α.Δ.Α.Ε., υπεβλήθη στην Αρχή από την εταιρεία
«………..» η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 136/16-05-2012 Πολιτική Ασφάλειας για τη
Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών, η οποία ελέγχθηκε και εγκρίθηκε από την
Α.Δ.Α.Ε. με την υπ’ αριθμ. 168/2012 Απόφαση της Αρχής.
Εν συνεχεία, με την υπ’ αριθμ. 149/2015 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε. αποφασίσθηκε η διενέργεια
τακτικού ελέγχου στην εταιρεία «……….», με σκοπό τον έλεγχο της εφαρμογής της Πολιτικής
Ασφάλειας για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών και την εν γένει προστασία του
απορρήτου των επικοινωνιών από την εν λόγω εταιρεία. Στην από 26 Νοεμβρίου 2015 Έκθεση
Διενέργειας Τακτικού Ελέγχου στην εταιρεία «……...» αναφέρονται αναλυτικά τα αποτελέσματα
του ελέγχου, όπως αυτά προέκυψαν τόσο από τον επιτόπιο έλεγχο της Α.Δ.Α.Ε. στις εγκαταστάσεις
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της εν λόγω εταιρείας, όσο και από την αξιολόγηση των παραληφθέντων από την Α.Δ.Α.Ε.
εγγράφων. Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα του τακτικού ελέγχου έχουν ως εξής:
«Γ. ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Η Ο.Ε. κατά τους επιτόπιους ελέγχους αλλά και από την εξέταση των στοιχείων που παρέλαβε έλεγξε
δειγματοληπτικά την εφαρμογή της εγκριθείσας Πολιτικής Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου
των επικοινωνιών. Ειδικότερα, έλεγξε συγκεκριμένα σημεία των επιμέρους πολιτικών και διαδικασιών όπως
αναλύεται παρακάτω:

1.

Συμμόρφωση με τις παρατηρήσεις που περιλαμβάνονται στην από 10.8.2012 Έκθεση Ελέγχου
Συμμόρφωσης Πολιτικής (συνημμένη στην υπ’ αριθμ. 168/2012 Απόφαση της ΑΔΑΕ με αρ. πρωτ.
ΑΔΑΕ 1833/03.10.2012).
Η εταιρεία, κατά τον πρώτο επιτόπιο έλεγχο, παρέδωσε νέα έκδοση της Πολιτικής Ασφάλειας
(Συνημμένο 1 του Σχετικού 3), ενώ στον δεύτερο επιτόπιο έλεγχο παρέδωσε και σχετικό έγγραφο στο
οποίο περιγράφονται οι τροποποιήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί.
Η Ο.Ε. έλεγξε την επικαιροποιημένη πολιτική ασφάλειας για τη διασφάλιση του απορρήτου των
επικοινωνιών που παρέλαβε από την εταιρεία και διαπίστωσε ότι έχουν ενσωματωθεί οι παρατηρήσεις
της από 10.8.2012 Έκθεσης Ελέγχου Συμμόρφωσης Πολιτικής.

2.

Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών
Παράγραφος 3.2
Η εταιρεία παρέδωσε ως διαδικασία αποτίμησης πληροφοριακού κινδύνου το έγγραφο «Διαδικασία
Αποτίμησης και Αξιολόγησης Πληροφοριακού Κινδύνου v2» (περιλαμβάνεται στο συνημμένο 1 του
σχετικού 3). Στη διαδικασία αυτή περιγράφονται τα βήματα για την αξιολόγηση και αποτίμηση του
πληροφοριακού κινδύνου και αναφέρονται τα αρχεία τα οποία τηρούνται.
Η εταιρεία παρέδωσε την Αναφορά Αποτίμησης και Αξιολόγησης Πληροφοριακού Κινδύνου (Risk
Assessment Report (ADAE) for …… συνημμένο 4 του σχετικού 3). Η Ο.Ε. έλεγξε την εν λόγω
αναφορά και διαπίστωσε ότι έχουν πραγματοποιηθεί οι ενέργειες, και έχουν καταγραφεί τα
αποτελέσματα αυτών, που ορίζονται στην σχετική διαδικασία.
Η εταιρεία παρέδωσε κατάλογο με τα ΠΕΣ με συνοπτική περιγραφή της λειτουργίας τους (συνημμένο 2
του σχετικού 3).
Παράγραφος 3.5
Η εταιρεία παρέδωσε ως διαδικασία καταγραφής και τεκμηρίωσης των αδυναμιών συμμόρφωσης το
έγγραφο «Διαδικασία Παρέκκλισης από την Πολιτική Ασφάλειας v2» (περιλαμβάνεται στο συνημμένο
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1 του σχετικού 3). Στη διαδικασία αυτή προβλέπεται η συμπλήρωση και η έγκριση της φόρμας αίτησης
παρέκκλισης από την Πολιτική Ασφάλειας. Η εταιρεία παρέδωσε τις σχετικές φόρμες αίτησης
παρέκκλισης (συνημμένο 3 του σχετικού 3). Στις εν λόγω φόρμες αναφέρονται τα εξής:
- Αιτιολογία για μη συμμόρφωση
- Απειλές και ευπάθειες/αδυναμίες καθώς και ο επιχειρησιακός αντίκτυπος από την παρέκκλιση
- Μέτρα εξισορρόπησης ή διορθωτικές ενέργειες
- Χρόνος ή κόστος που απαιτούνται για τη συμμόρφωση εφόσον δεν εγκριθεί η αίτηση
Από την εξέταση των παρεκκλίσεων διαπιστώθηκαν τα εξής:
 Για την παρέκκλιση από την παρ. 2.5.5 της Πολιτικής Πρόσβασης σε ΠΕΣ:
Η εταιρεία δηλώνει στην αιτιολογία ότι για επιχειρησιακούς λόγους δεν έχει υλοποιηθεί ο
μηχανισμός ο οποίος να εξασφαλίζει ότι οι χρήστες/συνδρομητές των υπηρεσιών της θα αλλάζουν
τους κωδικούς πρόσβασης περιοδικά. Ωστόσο, η απαίτηση της εν λόγω παραγράφου της Πολιτικής
Πρόσβασης σε ΠΕΣ είναι η υλοποίηση της διαδικασίας του περιοδικού ελέγχου σχετικά με την
αλλαγή του κωδικού πρόσβασης που αποδίδει η εταιρεία στους συνδρομητές και την εκ νέου
ενημέρωση των πελατών και όχι η εξασφάλιση ότι οι χρήστες/συνδρομητές αλλάζουν τους
κωδικούς. Κατά συνέπεια, υπάρχει ασάφεια ως προς τη διατύπωση και την αιτιολόγηση της εν
λόγω παρέκκλισης.
 Για την παρέκκλιση από την παρ. 2.1.3 της Πολιτικής Ασφάλειας Δικτύου:
Η εταιρεία δηλώνει στην αιτιολογία ότι εξαιτίας πόρων και τεχνικών δυσκολιών δεν έχει
υλοποιηθεί επαρκής μηχανισμός καταγραφής και παρακολούθησης ΠΕΣ. Όμως, στην
συγκεκριμένη παράγραφο της Πολιτικής Ασφάλειας Δικτύου δεν αναφέρεται η υλοποίηση
μηχανισμών για την καταγραφή και παρακολούθηση των ΠΕΣ. Η υλοποίηση μηχανισμών και
συστημάτων για τους σκοπούς της Πολιτικής Ασφάλειας Δικτύου γίνεται σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1. Κατά συνέπεια, υπάρχει ασάφεια ως προς τη διατύπωση

και αιτιολόγηση της εν λόγω παρέκκλισης.
 Για τις παρεκκλίσεις από την παρ. 2.1 της Πολιτικής Κρυπτογραφίας και την παρ. 2.3.3 της
Πολιτικής Διαχείρισης και Εγκατάστασης ΠΕΣ, η εταιρεία έχει καταγράψει στις φόρμες αίτησης
Παρέκκλισης (στο πεδίο «αιτιολογία για μη συμμόρφωση») ότι εξαιτίας έλλειψης πόρων και
τεχνικών δυσκολιών δεν έχουν υλοποιηθεί οι σχετικές απαιτήσεις της Πολιτικής.
Παρατήρηση 1: Η εταιρεία, αναφορικά με τις παρεκκλίσεις από την παρ. 2.5.5 της Πολιτικής Πρόσβασης
σε ΠΕΣ και την παρ. 2.1.3 της Πολιτικής Ασφάλειας Δικτύου, οφείλει να διατυπώσει με μεγαλύτερη
ακρίβεια και σαφήνεια τις παρεκκλίσεις και τις σχετικές αιτιολογήσεις.
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Επίσης σημειώνεται ότι οι φόρμες αίτησης παρέκκλισης οι οποίες αναφέρονται σε παρέκκλιση από α) την
παρ. 1.2.2 της Πολιτικής Ασφάλειας Συστήματος Διατήρησης Δεδομένων, β) την παρ. 1.7 της Πολιτικής
Ασφάλειας Συστήματος Διατήρησης Δεδομένων, γ) την παρ. 1.10 της Πολιτικής Ασφάλειας Συστήματος
Διατήρησης Δεδομένων και δ) την παρ. 1.5.3 της Πολιτικής για την Ασφάλεια και την Ακεραιότητα
Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών δεν ελήφθησαν υπόψη δεδομένου ότι αναφέρονται
σε Πολιτικές οι οποίες συμμορφώνονται με άλλους κανονισμούς της ΑΔΑΕ.
Η εταιρεία παρέδωσε ως Ειδικό Σχέδιο Αρχείων Καταγραφής το έγγραφο «Ειδικό Σχέδιο Αρχείων
Καταγραφής …..» (συνημμένο 17 του σχετικού 4). Το έγγραφο αυτό καλύπτει τις σχετικές απαιτήσεις της
παραγράφου 3.2.9 της Απόφασης 165/2011. Επισημαίνεται ότι, επειδή η υποχρέωση για τη διατήρηση
του Ειδικού Σχεδίου Αρχείων Καταγραφής, σύμφωνα με την παράγραφο 3.2.9 της Απόφασης 165/2011,
δεν αναφέρεται στην Πολιτική Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών, η
εταιρεία οφείλει να ενσωματώσει την εν λόγω αναφορά.
3.

Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης (Άρθρο 4 της Απόφασης 165/2011, ΦΕΚ 2715/Β/17.11.2011)
Παράγραφος 3.4
Η Ο.Ε. έλεγξε δειγματοληπτικά τις φόρμες αποδοχής της Πολιτικής Ασφάλειας. Η εταιρεία παρέδωσε τις
φόρμες αποδοχής Πολιτικής Ασφάλειας για 4 εργαζομένους (συνημμένο 1 του σχετικού 4) και αναφορικά
με τους συνεργάτες δήλωσε ότι για τον μοναδικό συνεργάτη (προμηθευτής του τηλεφωνικού κέντρου)
δεν υπάρχει υπογεγραμμένη τέτοια φόρμα δεδομένου ότι η σύμβαση υπογράφτηκε το 2007. Ωστόσο, η
εταιρεία δήλωσε ότι ο συνεργάτης έχει ενημερωθεί σχετικά με την Πολιτική Ασφάλειας της εταιρείας.
Παρατήρηση 2: Η εταιρεία οφείλει να έχει υπογεγραμμένη τη φόρμα αποδοχής της Πολιτικής Ασφάλειας
για όλους τους συνεργάτες, ακόμα και για αυτούς που έχει συνάψει συμβάσεις πριν την εφαρμογή της
Πολιτικής Ασφάλειας.
Παράγραφος 3.5
Η εταιρεία δήλωσε ότι πραγματοποιείται ετησίως ενημέρωση και εκπαίδευση για το σύνολο της
Πολιτικής και παρέδωσε το έγγραφο «Information Security Training and Awareness Attendances»
(συνημμένο 2 του σχετικού 4) αναφορικά με την εκπαίδευση για το έτος 2014. Όσον αφορά στο 2015,
δήλωσε ότι η εκπαίδευση επρόκειτο να πραγματοποιηθεί το Νοέμβριο του 2015.
Παράγραφος 3.8
Η Ο.Ε. παρέλαβε το αρχείο (συνημμένο 3 του σχετικού 4) στο οποίο καταγράφει τους συνεργάτες της οι
οποίοι αποκτούν πρόσβαση σε δεδομένα επικοινωνίας. Από την εξέταση του εν λόγω αρχείου
διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν 2 συνεργάτες, η εταιρεία … και η εταιρεία ….
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Η εταιρεία παρέδωσε τη σύμβαση που έχει συνάψει με την εταιρεία … (συνημμένο 4 του σχετικού 4).
Από την εξέταση της σύμβασης διαπιστώθηκε ότι δεν περιλαμβάνονται οι αναφερόμενοι, στην
παράγραφο 3.8 της Πολιτικής Αποδεκτής Χρήσης, όροι.
Η Ο.Ε. ζήτησε και παρέλαβε τη σύμβαση συνεργασίας που διατηρεί η ….. με την εταιρεία
…..(συνημμένο 17 του σχετικού 5). Από την εξέταση της σύμβασης προκύπτει ότι έχει ληφθεί μέριμνα
αναφορικά με ζητήματα τήρησης της εμπιστευτικότητας και μη διαρροής πληροφοριών και δεδομένων.
Απόκλιση 1: Δεν εφαρμόζεται για όλες τις συμβάσεις η παράγραφος 3.8 αναφορικά με το ελάχιστο
περιεχόμενο των συμβάσεων που συνάπτει η εταιρεία με συνεργάτες (παράγραφος 4.3.2 του άρθρου 4 της
Απόφασης 165/2011).
4.

Πολιτική Φυσικής Ασφάλειας (Άρθρο 5 της Απόφασης 165/2011, ΦΕΚ 2715/Β/17.11.2011)
Παράγραφος 2.2.1
Η εταιρεία παρέδωσε ως διαδικασία φυσικής πρόσβασης το έγγραφο «Διαδικασία Διαχείρισης Φυσικής
Πρόσβασης v2» (περιλαμβάνεται στο συνημμένο 1 του σχετικού 3). Στη διαδικασία αυτή περιγράφονται
οι ενέργειες για την παροχή φυσικής πρόσβασης στις εγκαταστάσεις και σε χώρους που είναι
εγκατεστημένα ΠΕΣ.
Παράγραφος 2.2.2
Η εταιρεία παρέδωσε το αρχείο με το ιστορικό όλων των εγκεκριμένων φυσικών προσβάσεων στις
εγκαταστάσεις της εταιρείας καθώς και το αρχείο καταγραφής των προσβάσεων σε αυτές (συνημμένο 2
του σχετικού 5). Από την εξέταση του αρχείου διαπιστώθηκε ότι σε αυτό δεν περιλαμβάνεται το ιστορικό
όλων των εγκεκριμένων φυσικών προσβάσεων στις εγκαταστάσεις της εταιρείας.
Απόκλιση 2: Δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 2.2.2 αναφορικά με τη διατήρηση αρχείου με το ιστορικό
όλων των φυσικών προσβάσεων που έχουν εγκριθεί για τις εγκαταστάσεις της εταιρείας (παράγραφος
5.2.3 του άρθρου 5 της Απόφασης 165/2011).
Παράγραφος 2.2.3
Η εταιρεία παρέδωσε, αναφορικά με τους χώρους τους οποίους έχει ορίσει ως ασφαλείς, το έγγραφο
«…….» (συνημμένο 5 του σχετικού 4). Από την εξέταση του αρχείου διαπιστώθηκε ότι αναφέρονται οι
ασφαλείς χώροι και πιο συγκεκριμένα ένας χώρος στις εγκαταστάσεις του ……. Επίσης, αναφέρονται οι
μηχανισμοί ασφάλειας και ελεγχόμενης πρόσβασης για το χώρο αυτόν.
Η εταιρεία παρέδωσε το αρχείο καταγραφής των προσβάσεων για τον ασφαλή χώρο στις εγκαταστάσεις
του ……, για το χρονικό διάστημα από 1.9.2015 έως 23.10.2015, (συνημμένο 6 του σχετικού 5).
Παράγραφος 3.1.4 της Διαδικασίας Διαχείρισης Φυσικής Πρόσβασης v2
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Η εταιρεία παρέδωσε τις «Αιτήσεις Φυσικής Πρόσβασης σε εγκαταστάσεις εκτός της ……» (συνημμένο
7 του σχετικού 4). Από την εξέταση των αιτήσεων διαπιστώθηκε ότι 2 εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα
πρόσβασης στον χώρο της εταιρείας στις εγκαταστάσεις του ……..
5.

Πολιτική Πρόσβασης σε Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα (Άρθρο 6 της Απόφασης
165/2011, ΦΕΚ 2715/Β/17.11.2011)
Παράγραφος 2.1
Η εταιρεία παρέδωσε ως διαδικασία διαχείρισης της πρόσβασης το έγγραφο «Διαδικασία Διαχείρισης
Πρόσβασης v2» (περιλαμβάνεται στο συνημμένο 1 του σχετικού 3)
Η εταιρεία παρέδωσε το αρχείο «Αρχείο Μεταβολών Δικαιωμάτων Λογικής Πρόσβασης.xls» (συνημμένο
8 του σχετικού 4) στο οποίο καταγράφονται τα πρόσωπα, οι λογαριασμοί χρηστών που τους αντιστοιχούν,
τα δικαιώματα πρόσβασης των λογαριασμών στα ΠΕΣ και το ιστορικό όλων των δικαιωμάτων που έχουν
εγκριθεί και ενεργοποιηθεί στα ΠΕΣ.
Παράγραφος 2.2
Η εταιρεία παρέδωσε ως διαδικασία για τον έλεγχο Ορθής Εφαρμογής της Πολιτικής Λογικής
Πρόσβασης το έγγραφο «Διαδικασία Ελέγχου Ορθής Εφαρμογής της Πολιτικής Λογικής Πρόσβασης v2»
(περιλαμβάνεται στο συνημμένο 1 του σχετικού 3).
Η εταιρεία παρέδωσε (συνημμένο 9 του σχετικού 4) τις Αναφορές Ανασκόπησης Δικαιωμάτων
Πρόσβασης (παράγραφος 4.2.2 της Διαδικασίας Ελέγχου Ορθής Εφαρμογής της Πολιτικής Λογικής
Πρόσβασης) από τον Σεπτέμβριο του 2013. Από την εξέταση των Αναφορών διαπιστώθηκε ότι σε όλους
τους ελέγχους της εταιρείας δεν εντοπίστηκαν παρατυπίες.
Παράγραφος 2.3
Η εταιρεία παρέδωσε το αρχείο με τους μηχανισμούς ελέγχου πρόσβασης για κάθε ΠΕΣ (συνημμένο 10
του σχετικού 4), καθώς και το αρχείο με τις κατηγορίες των χρηστών ΠΕΣ και τα δικαιώματα αυτών για
κάθε ΠΕΣ (συνημμένο 11 του σχετικού 4). Από την εξέταση των αρχείων αυτών διαπιστώθηκε ότι στο
αρχείο με τις κατηγορίες χρηστών και τα δικαιώματα αυτών για κάθε ΠΕΣ δεν είναι συμπληρωμένη η
στήλη με τα δικαιώματα του κάθε ρόλου.
Παρατήρηση 3: Η εταιρεία οφείλει να συμπληρώσει το αρχείο της παραγράφου 2.3, στο οποίο
καταγράφονται οι κατηγορίες των χρηστών και τα δικαιώματα αυτών, με τα δικαιώματα του ρόλου σε
κάθε ΠΕΣ.
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Αναφορικά με την καταγραφή των προσβάσεων σε δεδομένα επικοινωνίας, η εταιρεία δήλωσε ότι στις
βάσεις δεδομένων δεν καταγράφονται οι ενέργειες των χρηστών και διαχειριστών. Σε επίπεδο
λειτουργικού ή εφαρμογής καταγράφονται οι ενέργειες των χρηστών (ΠΕΣ: …….).
Η εταιρεία παρέδωσε το αρχείο με το οποίο γίνεται η αντιστοίχιση με το φυσικό πρόσωπο που
πραγματοποίησε την πρόσβαση (συνημμένο 4 του σχετικού 5). Στο αρχείο αυτό περιγράφεται ο
μηχανισμός αντιστοίχισης του λογαριασμού με το φυσικό πρόσωπο που πραγματοποίησε την πρόσβαση.
Η εταιρεία παρέδωσε τα αρχεία καταγραφής της πρόσβασης (access logs) για τα ΠΕΣ ……., για το
χρονικό διάστημα από 1.10.2015 έως 23.10.2015 (συνημμένο 5 του σχετικού 5). Όσον αφορά στο …. η
εταιρεία δήλωσε ότι η καταγραφή της πρόσβασης γίνεται στο firewall. Από την εξέταση των αρχείων
καταγραφής διαπιστώθηκε ότι για το σύστημα …. καταγράφεται η διεύθυνση IP μέσω του firewall.
Απόκλιση 3: Δεν εφαρμόζεται για όλα τα ΠΕΣ η παράγραφος 2.3 αναφορικά με την καταγραφή της
πρόσβασης (access logs) (παράγραφος 6.2.5 του άρθρου 6 της Απόφασης 165/2011).
Παράγραφος 2.4
Η εταιρεία παρέδωσε τους κανόνες δημιουργίας κωδικών πρόσβασης από τα συστήματα στα οποία οι
κανόνες επιβάλλονται αυτοματοποιημένα μέσω του Active Directory (ΠΕΣ: ……) (συνημμένο 12 του
σχετικού 4). Αναφορικά με τα υπόλοιπα συστήματα, σύμφωνα με τη διαδικασία Διαχείρισης της
Πρόσβασης, η εταιρεία παρέδωσε τις φόρμες αλλαγής με ημερομηνία 15/9/2015 (συνημμένο 13 του
σχετικού 4). Από την εξέταση των παραπάνω αρχείων διαπιστώθηκε ότι τηρούνται οι κανόνες στο Active
Directory και τηρείται η διαδικασία ως προς τα υπόλοιπα συστήματα.
Παράγραφος 2.5.1
Η εταιρεία παρέδωσε το αρχείο με τους μηχανισμούς πρόσβασης και αυθεντικοποίησης των
συνδρομητών, καθώς και τους μηχανισμούς αυθεντικοποίησης και κρυπτογράφησης κατά την πρόσβαση
των συνδρομητών σε δεδομένα επικοινωνίας τους (περιλαμβάνεται στο συνημμένο 10 του σχετικού 4).
Διαδικασία Διαχείρισης Πρόσβασης
Η εταιρεία παρέδωσε τις αιτήσεις παροχής και κατάργησης πρόσβασης (σε ηλεκτρονική μορφή χωρίς τις
υπογραφές, συνημμένο 14 του σχετικού 4), αφού ελέγχθηκε δειγματοληπτικά η συμπλήρωση και έγκριση
των αιτήσεων.
Η εταιρεία παρέδωσε τις φόρμες περιοδικού ελέγχου για τα έτη 2013 - 2015 (συνημμένο 15 του σχετικού
4), σύμφωνα με την παράγραφο 4.4 της διαδικασίας. Από την εξέτασή τους διαπιστώθηκε ότι σε όλους
τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν δεν εντοπίστηκαν παρατυπίες.
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6.

Πολιτική Απομακρυσμένης Πρόσβασης σε Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα (Άρθρο
7 της Απόφασης 165/2011, ΦΕΚ 2715/Β/17.11.2011)
Παράγραφος 2.1
Η εταιρεία, αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο επιτρέπεται η απομακρυσμένη πρόσβαση για
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στην απομακρυσμένη πρόσβαση, δήλωσε ότι η απομακρυσμένη
πρόσβαση γίνεται μέσω του …… και απενεργοποίηση του λογαριασμού με το πέρας των εργασιών.
Παράγραφος 2.2.1
Η εταιρεία παρέδωσε το αρχείο στο οποίο καταγράφονται τα ΠΕΣ και οι τεχνικοί τρόποι
απομακρυσμένης πρόσβασης (συνημμένο 16 του σχετικού 4). Στο εν λόγω αρχείο περιγράφεται ο τρόπος
της απομακρυσμένης πρόσβασης στα ΠΕΣ και περιλαμβάνεται κατάλογος χρηστών με δικαίωμα
απομακρυσμένης πρόσβασης.
Παράγραφος 2.2.2
Η εταιρεία διατηρεί αρχείο με τα στοιχεία όλων των χρηστών που έχουν εξουσιοδοτηθεί για χρήση
απομακρυσμένης πρόσβασης (περιλαμβάνεται στο συνημμένο 3 του σχετικού 4).
Από την εξέταση του εν λόγω αρχείου σε αντιπαραβολή με τον κατάλογο χρηστών με δικαίωμα
απομακρυσμένης πρόσβασης, ο οποίος περιλαμβάνεται στο αρχείο στο οποίο καταγράφονται τα ΠΕΣ και
οι τεχνικοί τρόποι απομακρυσμένης πρόσβασης (συνημμένο 16 του σχετικού 4), διαπιστώθηκε ότι στον
κατάλογο αυτόν καταγράφονται 3 χρήστες με δικαίωμα απομακρυσμένης πρόσβασης οι οποίοι δεν
αναφέρονται στο αρχείο της παρούσης παραγράφου. Ως εκ τούτου, δημιουργείται ασάφεια αναφορικά με
τους χρήστες που έχουν δικαίωμα απομακρυσμένης πρόσβασης.
Παρατήρηση 4: Η εταιρεία οφείλει να διορθώσει το ως άνω αναφερόμενο αρχείο με τα στοιχεία όλων των
χρηστών που έχουν εξουσιοδοτηθεί για χρήση απομακρυσμένης πρόσβασης, ώστε να προκύπτουν με
σαφήνεια, αλλά και σε συμφωνία με τον κατάλογο χρηστών με δικαίωμα απομακρυσμένης πρόσβασης
(συνημμένο 16 του σχετικού 4), οι χρήστες οι οποίοι έχουν δικαίωμα απομακρυσμένης πρόσβασης.
Παράγραφος 2.2.3
Η εταιρεία παρέδωσε τα αιτήματα απομακρυσμένης πρόσβασης των συνεργατών της εταιρείας για τα
τελευταία 2 έτη (συνημμένο 7 του σχετικού 5).
Παράγραφος 2.3
Η εταιρεία δήλωσε ότι πραγματοποιούνται οι έλεγχοι της παρούσας παραγράφου μέσω της διαδικασίας
ελέγχου ορθής εφαρμογής της πολιτικής Λογικής πρόσβασης.
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7.

Διαχείριση και Εγκατάσταση ΠΕΣ (Άρθρο 8 της Απόφασης 165/2011, ΦΕΚ 2715/Β/17.11.2011)
Παράγραφος 2.2
Η εταιρεία παρέδωσε το Αρχείο Αλλαγών Συστημάτων, καθώς και τις σχετικές φόρμες αίτησης αλλαγών
(συνημμένο 9 του σχετικού 5). Η Ο.Ε. ήλεγξε δειγματοληπτικά το αρχείο αλλαγών συστημάτων και
διαπίστωσε ότι για κάποιες από τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα 2013-2015,
δε διατίθενται οι αντίστοιχες φόρμες αίτησης αλλαγών. Επίσης, στο σύνολο των συμπληρωμένων φορμών
που παραδόθηκαν και οι οποίες αφορούσαν σε εγκεκριμένες και υλοποιημένες αλλαγές σε ΠΕΣ,
παρατηρείται η απουσία της υπογραφής του Υπευθύνου Ασφάλειας Πληροφοριών.
Παρατήρηση 5: Η εταιρεία οφείλει να καταγράφει την αιτιολόγηση για τις αλλαγές υλικού ή λογισμικού
ΠΕΣ που πραγματοποιεί, καθώς και να φροντίζει ώστε οι σχετικές φόρμες αίτησης αλλαγών να
συμπληρώνονται επαρκώς και να υπογράφονται από τον Υπεύθυνο Ασφάλειας Πληροφοριών.
Παράγραφος 2.3.1
Αναφορικά με τη Διαδικασία Προμήθειας-Ανάπτυξης Υλικού και Λογισμικού ΠΕΣ, η εταιρεία παρέδωσε
τη Διαδικασία με τίτλο «Διαχείριση και Εγκατάσταση ΠΕΣ» (περιλαμβάνεται στο συνημμένο 1 του
σχετικού 3). Όπως δήλωσε η εταιρεία, στο χρονικό διάστημα 2013-2015 έχουν πραγματοποιηθεί
προμήθειες υλικού και λογισμικού ΠΕΣ και παρέδωσε τις σχετικές φόρμες «Αίτησης Προμήθειας –
Ανάπτυξης Υλικού και Λογισμικού ΠΕΣ» (συνημμένο 10 του σχετικού 5). Από την εξέταση των
παραπάνω φορμών διαπιστώθηκε ότι προβλέπεται η σύνταξη καταλόγου απαιτήσεων που αφορούν
ρυθμίσεις ή χαρακτηριστικά του υπό προμήθεια/ανάπτυξη ΠΕΣ, σχετικά με τη διασφάλιση του
απορρήτου των επικοινωνιών, σύμφωνα με τη σχετική διαδικασία. Παρ’ όλα αυτά, παρατηρείται ότι η
συμπλήρωση των φορμών είναι ελλιπής ως προς την καταγραφή των απαιτήσεων και προδιαγραφών
ασφάλειας ακόμα και για ΠΕΣ τα οποία έχουν χαρακτηριστεί υψηλής κρισιμότητας από τον Υπεύθυνο
Ασφάλειας Πληροφοριών.
Απόκλιση 4: Δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 2.3.1 αναφορικά με τη σύνταξη του καταλόγου απαιτήσεων
που αφορούν ρυθμίσεις ή χαρακτηριστικά του υπό προμήθεια/ανάπτυξη ΠΕΣ, σχετικά με τη διασφάλιση
του απορρήτου των επικοινωνιών (παράγραφος 8.3.1.2 του άρθρου 8 της Απόφασης 165/2011)
Παράγραφος 2.3.2
Αναφορικά με τη Διαδικασία Δοκιμών, Αποδοχής και Ελέγχου Ορθής Λειτουργίας Υλικού και
Λογισμικού των ΠΕΣ, η εταιρεία παρέδωσε τη Διαδικασία με τίτλο «Διαχείριση και Εγκατάσταση ΠΕΣ»
(περιλαμβάνεται στο συνημμένο 1 του σχετικού 3). Από την εξέταση της σχετικής Υποδιαδικασίας
«Δοκιμών, Αποδοχής και Ελέγχου Ορθής Λειτουργίας Υλικού και Λογισμικού ΠΕΣ», διαπιστώνεται ότι
προβλέπεται η πραγματοποίηση δοκιμών για τις απαιτήσεις που έχουν καθοριστεί στο στάδιο της
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περιγραφής απαιτήσεων για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών και ότι ελέγχεται η
συμμόρφωση με αυτές τις απαιτήσεις πριν ενταχθεί το νέο ΠΕΣ στο περιβάλλον παραγωγής. Η εταιρεία
παρέδωσε τις αναφορές ελέγχων, οι οποίοι πραγματοποιούνται πριν ενταχθεί το υπό προμήθεια/ανάπτυξη
ΠΕΣ στο παραγωγικό περιβάλλον. Τόσο η Αναφορά Ελέγχων με τους ελέγχους αποδοχής συστήματος και
επαλήθευσης της εφαρμογής των απαιτούμενων μέτρων ασφάλειας, όσο και η Τελική Αναφορά Ελέγχων,
επισυνάπτονται στις σχετικές φόρμες «Αίτησης Προμήθειας – Ανάπτυξης Υλικού και Λογισμικού ΠΕΣ»
(συνημμένο 10 του σχετικού 5) και το σχετικό αρχείο τηρείται για δύο έτη. Από την εξέταση των
Αναφορών ελέγχου διαπιστώθηκε ότι δεν καταγράφονται αναλυτικά οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν
σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές ασφάλειας που οφείλει να θέτει η εταιρεία.
Παρατήρηση 6: Η καταγραφή της Αναφοράς των Ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν από την εταιρεία θα
πρέπει να είναι πιο αναλυτική, με περισσότερα στοιχεία όσον αφορά στα στοιχεία που ελέγχθηκαν και τα
σχετικά αποτελέσματα.
Η Ο.Ε. εξετάζοντας τα αρχεία που παρέδωσε η εταιρεία διαπίστωσε ότι δε διατηρείται αρχείο με
αποτελέσματα των ελέγχων παρακολούθησης της ορθής λειτουργίας των ΠΕΣ κατά το αρχικό στάδιο
λειτουργίας του ΠΕΣ. Ωστόσο, όπως διευκρίνισε η εταιρεία, δεν έχει υπάρξει κάποιο σφάλμα ή κενό
ασφάλειας κατά το αρχικό στάδιο της λειτουργίας κάποιου νέου ΠΕΣ στο περιβάλλον παραγωγής γι’ αυτό
και δεν υπάρχει κάποιο σχετικό αρχείο.
Παράγραφος 2.3.3
Αναφορικά με τη Διαδικασία Ελέγχου Συντήρησης – Υποστήριξης – Λειτουργίας Υλικού και Λογισμικού
των ΠΕΣ, η εταιρεία παρέδωσε τη Διαδικασία με τίτλο «Διαχείριση και Εγκατάσταση ΠΕΣ»
(περιλαμβάνεται στο συνημμένο 1 του σχετικού 3). Από την εξέταση της σχετικής Υποδιαδικασίας
«Ελέγχου Συντήρησης – Υποστήριξης – Λειτουργίας Υλικού και Λογισμικού ΠΕΣ», διαπιστώνεται ότι
προβλέπεται η παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας των ΠΕΣ μέσω του ελέγχου των συμβάντων και
των συναγερμών κάθε συστήματος, καθώς και η καταγραφή και διατήρηση σε αρχείο των ενεργειών στο
λειτουργικό σύστημα και στις εφαρμογές των ΠΕΣ, καθώς και των συμβάντων συστήματος των ΠΕΣ.
Σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία, για κάθε ΠΕΣ ορίζεται ο τύπος των καταχωρήσεων (log entries)
που θα καταγράφονται, αναλόγως της κρισιμότητας, των δυνατοτήτων και των περιορισμών του κάθε
ΠΕΣ. Η Ο.Ε. επέλεξε δειγματοληπτικά το σύστημα ……. και έλεγξε το αρχείο καταγραφής ενεργειών
(syslog file) για το χρονικό διάστημα 8.10.2015 έως και 5.11.2015, το οποίο η εταιρεία παρέδωσε κατά
τον τρίτο επιτόπιο έλεγχο (συνημμένο 11 του σχετικού 5). Από τον έλεγχο του παραπάνω αρχείου η Ο.Ε.
διαπίστωσε ότι πράγματι καταγράφονται και διατηρούνται σε αρχείο οι ενέργειες στο λειτουργικό
σύστημα του ΠΕΣ …….
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Αναφορικά με τις ειδοποιήσεις που παράγονται από τα ΠΕΣ, η εταιρεία δήλωσε, κατά τον τρίτο επιτόπιο
έλεγχο, ότι αυτές παρακολουθούνται από το σύστημα …. το οποίο επέδειξε στην Ο.Ε.
Αναφορικά με την παράγραφο 4.3.3 της Διαδικασίας Ελέγχου Συντήρησης – Υποστήριξης – Λειτουργίας
Υλικού και Λογισμικού των ΠΕΣ, όπου η εταιρεία δηλώνει ότι οι Διαχειριστές Συστημάτων και ο
Διαχειριστής Ασφάλειας Πληροφοριών επιθεωρούν τα αρχεία καταγραφής ασφάλειας που παράγονται
από τα ΠΕΣ, η εταιρεία δήλωσε, κατά τον επιτόπιο έλεγχο, ότι αυτό επιτυγχάνεται αφενός μέσω του
συστήματος ….., το οποίο υποστηρίζει την ανάλυση των αρχείων καταγραφής, τους ελέγχους
ακεραιότητας και παράγει σχετικές ειδοποιήσεις, οι οποίες στέλνονται αυτόματα στον Διαχειριστή
Ασφάλειας Πληροφοριών για περαιτέρω διερεύνηση και αφετέρου μέσω της σύμβασης που διατηρεί η
……. με την εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφάλειας πληροφοριών ……, η οποία παρακολουθεί σε
24ώρη βάση το syslog server.
Ως προς τον έλεγχο ενημερώσεων συστημάτων και ασφάλειας των ΠΕΣ (system updates, security
updates), η εταιρεία δήλωσε ότι σε ορισμένα ΠΕΣ υπάρχει η δυνατότητα να γίνονται αυτόματα οι
ενημερώσεις και έχουν διαμορφωθεί κατάλληλα για το σκοπό αυτό, ενώ σε άλλα ΠΕΣ οι ενημερώσεις
πραγματοποιούνται κατόπιν ενεργειών του διαχειριστή.
Συγκεκριμένα, σε κρίσιμα ΠΕΣ ή/και ΠΕΣ που δεν υπάρχει δυνατότητα αυτόματης ενημέρωσης, οι
Διαχειριστές των Συστημάτων είναι υπεύθυνοι να ενημερώνονται για τις νέες ενημερώσεις που
ανακοινώνουν οι κατασκευαστές / προμηθευτές. Αν η ενημέρωση είναι υψηλής κρισιμότητας τότε η
ενημέρωση πραγματοποιείται το πολύ μέσα σε 48 ώρες. Ανάλογα με την πολυπλοκότητα της ενημέρωσης
δύναται να εκκινηθεί η Διαδικασία Διαχείρισης Αλλαγών για να ελεγχθεί σε Περιβάλλον Δοκιμής πριν
πραγματοποιηθεί στα ΠΕΣ του Περιβάλλοντος Παραγωγής, όπου αυτό είναι εφικτό.
Η εταιρεία ενημέρωσε την Ο.Ε. ότι τα ΠΕΣ στα οποία γίνονται αυτόματα οι ενημερώσεις είναι τα …….
και η Ο.Ε. έλεγξε δειγματοληπτικά για το …… τις πρόσφατες ενημερώσεις. Ακολούθως, για τα υπόλοιπα
ΠΕΣ που δε διαθέτουν αυτόματες ενημερώσεις, η Ο.Ε. έλεγξε δειγματοληπτικά τις πρόσφατες
ενημερώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στο ΠΕΣ …….
Παράγραφος 2.3.4
Αναφορικά με τη Διαδικασία Διαγραφής – Απόσυρσης Υλικού και Λογισμικού των ΠΕΣ, η εταιρεία
παρέδωσε τη Διαδικασία με τίτλο «Διαχείριση και Εγκατάσταση ΠΕΣ» (περιλαμβάνεται στο συνημμένο 1
του σχετικού 3).
Μέσω της διαδικασίας αυτής, η εταιρεία ορίζει συγκεκριμένες ενέργειες προκειμένου να διασφαλίσει ότι,
με επιφύλαξη των νομικών και κανονιστικών υποχρεώσεών της, όταν διαγράφεται και αποσύρεται υλικό
ή λογισμικό των ΠΕΣ, η πληροφορία που έχει εγγραφεί στον εξοπλισμό των ΠΕΣ (π.χ. σε μνήμες ROM,
σκληρούς δίσκους, μαγνητικές ταινίες, κλπ) διαγράφεται οριστικά και δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί από
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τρίτους. Επίσης, κάθε ενέργεια διαγραφής των δεδομένων των ΠΕΣ καταγράφεται σε σχετικό αρχείο,
όπως επίσης διατηρούνται σε αρχείο, για δύο έτη, τα ΠΕΣ τα οποία αποσύρονται.
Η Ο.Ε. έλεγξε τις Αιτήσεις Απόσυρσης Υλικού / Λογισμικού, τις οποίες παρέλαβε κατά τον τρίτο
επιτόπιο έλεγχο (συνημμένο 12 του σχετικού 5), και διαπίστωσε πως οι ρόλοι, οι οποίοι αναφέρονται στη
διαδικασία ως εμπλεκόμενοι, δεν συμπίπτουν με αυτούς που παρουσιάζονται στις αιτήσεις.
Συγκεκριμένα, στην Υποδιαδικασία Διαγραφής / Απόσυρσης Υλικού και Λογισμικού ΠΕΣ φαίνεται ότι
το Λογιστήριο εγκρίνει / απορρίπτει την αίτηση απόσυρσης του υλικού ή λογισμικού ΠΕΣ (βήμα 4.4.2),
ενώ κάτι τέτοιο δε φαίνεται στις αιτήσεις. Επίσης, σε όλες τις συμπληρωμένες αιτήσεις έχει παραληφθεί η
υπογραφή του Υπεύθυνου Ασφάλειας Πληροφοριών.
Παρατήρηση 7: Η εταιρεία οφείλει να καταγράφει στις Αιτήσεις Απόσυρσης Υλικού / Λογισμικού όσα
προβλέπονται στην ορισμένη Υποδιαδικασία Διαγραφής – Απόσυρσης Υλικού και Λογισμικού των ΠΕΣ,
καθώς και να φροντίζει ώστε οι σχετικές αιτήσεις να συμπληρώνονται επαρκώς και να υπογράφονται από
τον Υπεύθυνο Ασφάλειας Πληροφοριών.
8.

Διαχείριση Περιστατικών Ασφάλειας (Άρθρο 9 της Απόφασης 165/2011, ΦΕΚ 2715/Β/17.11.2011)
Παράγραφος 6.1
Αναφορικά με τη Διαδικασία Διαχείρισης Περιστατικών Ασφάλειας, η εταιρεία παρέδωσε τη Διαδικασία
με τίτλο «Διαχείριση και Αντιμετώπιση Περιστατικών Ασφάλειας» (περιλαμβάνεται στο συνημμένο 1
του σχετικού 3). Από την εξέταση της διαδικασίας διαπιστώνεται ότι περιγράφονται οι ενέργειες και η
τήρηση των σχετικών αρχείων που προβλέπονται στην Πολιτική.
Η Ο.Ε. εξέτασε τις φόρμες Αναφοράς Περιστατικού Ασφάλειας, τις οποίες παρέδωσε η εταιρεία κατά τον
τρίτο επιτόπιο έλεγχο και διαπίστωσε ότι είναι σύμφωνες με τη σχετική διαδικασία (συνημμένο 18 του
σχετικού 5). Σε περιπτώσεις περιστατικών ασφάλειας, η εταιρεία έχει μεριμνήσει ώστε να συντάσσεται η
σχετική “Έκθεση Άμεσης Αναφοράς Περιστατικού Ασφάλειας”, η οποία περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία
που σχετίζονται με το περιστατικό ασφάλειας, με βάση τα δεδομένα που είναι διαθέσιμα κατά τη στιγμή
πραγματοποίησης της ενημέρωσης. Αφού ολοκληρωθεί η αντιμετώπιση και η διερεύνηση του
περιστατικού, η εταιρεία καταγράφει λεπτομερώς όλα τα στοιχεία που σχετίζονται με το περιστατικό
στην “Τελική Έκθεση Αναφοράς Περιστατικού Ασφάλειας”. Τις δύο παραπάνω εκθέσεις υποβάλλει στην
ΑΔΑΕ.
Τέλος, στις φόρμες τις οποίες παρέδωσε η εταιρεία, περιλαμβάνονται και οι έλεγχοι ετοιμότητας
ενεργοποίησης της Διαδικασίας Διαχείρισης Περιστατικών Ασφάλειας με την πραγματοποίηση 2
εικονικών περιστατικών, όπως προβλέπεται στη σχετική Πολιτική Διαχείρισης και Εγκατάστασης ΠΕΣ.
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Παρατήρηση 8: Η εταιρεία θα πρέπει να τροποποιήσει τη φόρμα Αναφοράς Περιστατικού Ασφάλειας στο
βήμα της επικύρωσης, καθώς στη σχετική διαδικασία προβλέπεται η υπογραφή του Υπεύθυνου
Ασφάλειας Πληροφοριών και όχι του Διαχειριστή Ασφάλειας Πληροφοριών όπως αναφέρεται στη
φόρμα.
9.

Ασφάλεια Δικτύου (Άρθρο 10 της Απόφασης 165/2011, ΦΕΚ 2715/Β/17.11.2011)
Παράγραφος 2.1
Η εταιρεία παρέδωσε το αρχείο στο οποίο ορίζονται οι μηχανισμοί και τα συστήματα που
χρησιμοποιούνται σε υλικό και λογισμικό για τους σκοπούς της Πολιτικής Ασφάλειας Δικτύου, καθώς
και οι τρόποι λειτουργίας και τεχνικής διαμόρφωσης αυτών, οι οποίοι βασίζονται στα αποτελέσματα της
Διαδικασίας Αξιολόγησης Πληροφοριακού Κινδύνου (συνημμένο 13 του σχετικού 5). Σύμφωνα με το
αρχείο, η περίμετρος του δικτύου προστατεύεται από την πλευρά του internet μέσω των αναχωμάτων
ασφάλειας (firewalls) …….., όπως φαίνεται και στο διάγραμμα δικτύου που παρέδωσε η εταιρεία
(συνημμένο 5 του σχετικού 3), καθώς και από …….., το οποίο λειτουργεί ως σημείο πρόσβασης για τους
εξωτερικούς συνεργάτες. Από πλευράς επικοινωνίας με τον ……. (διασύνδεση για συλλογή / τερματισμό
κλήσεων), η οριοθέτηση / προστασία του δικτύου γίνεται μέσω των ……. όπου όλες οι κλήσεις
τερματίζονται και επαναρχικοποιούνται προς τα εσωτερικά συστήματα της ……. Η επικοινωνία με τα
γραφεία …… πραγματοποιείται μέσω μισθωμένου κυκλώματος, ενώ οι …….. ορίζουν και πάλι το
επίπεδο πρόσβασης, περιορίζοντας ακόμα και σε επίπεδο πρωτοκόλλου / πόρτας / συστήματος τα
συστήματα που φαίνονται προσβάσιμα.
Σύμφωνα με το ίδιο αρχείο μηχανισμών ασφάλειας (συνημμένο 13 του σχετικού 5), η πρόσβαση στα
συστήματα προστατεύεται με τη χρήση firewall (layer 2), ενώ η αυθεντικοποίηση γίνεται με τη χρήση
ονόματος / συνθηματικού, εκτός από το …… για τους εξωτερικούς συνεργάτες. Η παρακολούθηση των
συστημάτων της εταιρείας πραγματοποιείται μέσω του ….. (security monitoring & log analysis) και του
…… όπου παρακολουθούνται οι παράμετροι λειτουργίας των συστημάτων (για παράδειγμα ……..) για τη
διαπίστωση συμπτωμάτων τόσο λειτουργικής αστάθειας ή ακόμα και περιστατικών ασφάλειας.
Περαιτέρω ανάλυση εκτελείται από το εργαλείο …..(log management) της εταιρείας ……., εξωτερικού
συνεργάτη που διατηρεί η εταιρεία ….. σε θέματα ασφάλειας. Το …….. λαμβάνει σε πραγματικό χρόνο
τα syslog/iis log των συστημάτων της εταιρείας. Τα παραπάνω ελέγχονται περιοδικά μέσω δοκιμών
παρείσδυσης (penetration tests) και αξιολόγησης αδυναμιών (vulnerability assessment) που εκτελεί ο
εξωτερικός συνεργάτης ……...
Τέλος, σύμφωνα με το ίδιο αρχείο μηχανισμών ασφάλειας (συνημμένο 13 του σχετικού 5), η επικοινωνία
των χρηστών με το διαχειριστικό του λογαριασμού τους μέσα από το ….. γίνεται πάνω από https με
χρήση …….
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Παρατήρηση 9: Η εταιρεία οφείλει να ενημερώσει το αρχείο όπου ορίζονται οι μηχανισμοί και τα
συστήματα που χρησιμοποιεί για τους σκοπούς της Πολιτικής Ασφάλειας Δικτύου περιγράφοντας με
μεγαλύτερη ανάλυση τα μέτρα που λαμβάνονται.
Παράγραφος 2.2
Σε ερώτηση της Ο.Ε. εάν τα ΠΕΣ είναι όλα τοποθετημένα σε έμπιστη ζώνη ή υπάρχουν κάποια που
βρίσκονται σε αποστρατικοποιημένη ζώνη (……), η εταιρεία απάντησε ότι όλα τα ΠΕΣ βρίσκονται σε
έμπιστες ζώνες, όπως προκύπτει και από το Διάγραμμα Δικτύου που παρέδωσε ή εταιρεία (συνημμένο 5
του σχετικού 3), αλλά και από το αρχείο με τους μηχανισμούς ασφάλειας (συνημμένο 13 του σχετικού 5).
Παράγραφος 2.3
Αναφορικά με τα ΠΕΣ που δεν τοποθετούνται σε αποστρατικοποιημένες ή έμπιστες ζώνες, η Ο.Ε. ζήτησε
το αρχείο με την πλήρη ανάλυση των μέτρων προστασίας και ασφάλειας που υλοποιεί η εταιρεία,
σύμφωνα με την παράγραφο 3.2 της Πολιτικής Ασφάλειας Δικτύου. Ωστόσο, η εταιρεία δήλωσε ότι,
επειδή δεν υπάρχουν ΠΕΣ που εμπίπτουν σε αυτή την περίπτωση, δε διατηρείται το σχετικό αρχείο.
10. Έλεγχος Εφαρμογής Πολιτικής Ασφάλειας (Άρθρο 11 της Απόφασης 165/2011, ΦΕΚ
2715/Β/17.11.2011)
Παράγραφος 2.1
Αναφορικά με τον έλεγχο της εφαρμογής της Πολιτικής Ασφάλειας, η Ο.Ε ρώτησε εάν έχουν
πραγματοποιηθεί τέτοιοι έλεγχοι και η εταιρεία δήλωσε ότι πραγματοποιούνται κάθε δύο έτη. Σύμφωνα
με τη σχετική πολιτική, ο έλεγχος περιλαμβάνει τη χρήση και την εξέταση των αρχείων καταγραφής κάθε
ΠΕΣ, κατά περίπτωση σε συσχετισμό με άλλα αρχεία που προβλέπονται στην πολιτική. Ο έλεγχος
εφαρμογής της Πολιτικής Ασφάλειας της εταιρείας καταγράφεται σε αρχείο, το οποίο διατηρείται για
χρονικό διάστημα 2 ετών.
Παράγραφος 2.2
Η Ο.Ε. ζήτησε το αρχείο που αφορά στην προετοιμασία των ελέγχων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2
της Πολιτικής Ελέγχου Εφαρμογής της Πολιτικής Ασφάλειας και την παράγραφο 3.1 της σχετικής
Διαδικασίας και η εταιρεία παρέδωσε το αρχείο «Έλεγχος Πολιτικής Ασφάλειας» για τον τελευταίο
έλεγχο που πραγματοποίησε (συνημμένο 15 του σχετικού 5). Από την εξέταση του εν λόγω αρχείου
προκύπτει ότι ο πιο πρόσφατος έλεγχος που διενήργησε η εταιρεία ήταν το 2014 με αναλυτικό
χρονοδιάγραμμα (εκκίνηση 22/09/2014, ολοκλήρωση 10/10/2014) και ……… για όλα τα ΠΕΣ. Επίσης,
όπως προκύπτει Κατά τον έλεγχο εξετάστηκαν αρχεία καταγραφής (log files), τα έγγραφα του ……,
συμπληρωμένες φόρμες, ερωτηματολόγια.
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Ο έλεγχος πραγματοποιείται από την …….., εξωτερικό συνεργάτη της εταιρείας σε θέματα ασφάλειας
πληροφοριών, πάντα υπό την επίβλεψη ειδικά εξουσιοδοτημένου προσωπικού της ……. Ωστόσο, το
πρόσωπο το οποίο έχει οριστεί υπεύθυνο για την εποπτεία της εταιρείας …… κατά την πραγματοποίηση
των ελέγχων εφαρμογής της Πολιτικής Ασφάλειας (όπως αναφέρεται στο συνημμένο 17 του σχετικού 5)
είναι το ίδιο με αυτό που έχει οριστεί Υπεύθυνος και Διαχειριστής Συστήματος για το μεγαλύτερο μέρος
των ΠΕΣ (όπως αναφέρεται στο συνημμένο 2 του σχετικού 3).
Παρατήρηση 10: Η εταιρεία οφείλει να μεριμνήσει ώστε οι ειδικά εξουσιοδοτημένοι εργαζόμενοι της
εταιρείας που εμπλέκονται στον έλεγχο εφαρμογής της Πολιτικής Ασφάλειας, δεν ανήκουν σε Τμήμα ή
Διεύθυνση της οποίας τα συστήματα ελέγχονται ή δεν έχουν συμμετάσχει στην εγκατάσταση ή τη
λειτουργία του υπό έλεγχο συστήματος, για λόγους αντικειμενικότητας και αμεροληψίας, όπως ορίζεται
στην Πολιτική Ελέγχου Εφαρμογής της Πολιτικής Ασφάλειας της ……. (περιλαμβάνεται στο συνημμένο
1 του σχετικού 3).
Παράγραφος 2.3
Η Ο.Ε. ζήτησε την αναφορά ελέγχου από τον τελευταίο έλεγχο εφαρμογής της Πολιτικής Ασφάλειας που
πραγματοποίησε η εταιρεία, στην οποία σύμφωνα με την εταιρεία αποτυπώνεται το ερωτηματολόγιο του
ελέγχου, η διεξαγωγή του ελέγχου, τα αποτελέσματα και τα συνιστώμενα μέτρα και η εταιρεία παρέδωσε
το αρχείο «ΑΔΑΕ gap analysis report» (συνημμένο 16 του σχετικού 5).
Από τον έλεγχο του παραπάνω αρχείου με ημερομηνία 10/10/2014 προκύπτει ότι προβλέπεται η
καταγραφή των αποτελεσμάτων του ελέγχου και των συνιστώμενων διορθωτικών μέτρων, ωστόσο, η
συμπλήρωση του ερωτηματολογίου δεν είναι πλήρης δεδομένου ότι δεν περιγράφονται ούτε
τεκμηριώνονται τα αποτελέσματα. Από το παραπάνω αρχείο δεν προκύπτει σαφής εικόνα για το πώς η
εταιρεία εφαρμόζει την Πολιτική Ασφάλειας ή συγκεκριμένα στοιχεία για το πώς προτίθεται να καλύψει
τα κενά που έχουν εντοπιστεί.
Παρατήρηση 11: Η εταιρεία οφείλει να συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο πληρέστερα, με περιγραφή των
αποτελεσμάτων, τεκμηρίωση των ευρημάτων και με ανάλυση των μέτρων που θα ληφθούν ώστε να
καλύψει τα κενά που έχουν εντοπιστεί. Επίσης, στα αποτελέσματα του ελέγχου θα πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη οι εξαιρέσεις και αδυναμίες συμμόρφωσης που έχει καταγράψει η εταιρεία στις σχετικές φόρμες
αίτησης παρέκκλισης (συνημμένο 3 του σχετικού 3).
11. Προστασία

από

Κακόβουλο

Λογισμικό

(Άρθρο

2715/Β/17.11.2011)
Παράγραφος 2.1.2
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της

Απόφασης

165/2011,
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Αναφορικά με την πραγματοποίηση ελέγχων ακεραιότητας λογισμικού, σύμφωνα με την παράγραφο
2.1.2 της Πολιτικής Προστασίας από Κακόβουλο Λογισμικό, η εταιρεία δήλωσε ότι πραγματοποιούνται
τέτοιοι έλεγχοι αυτοματοποιημένα μέσω του ΠΕΣ …….και παρέδωσε κατάλογο ειδοποιήσεων του ….. με
τις αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί στις 04/11/2015 (συνημμένο 14 του σχετικού 5).
Από τον έλεγχο του παραπάνω αρχείου προκύπτει ότι στη λίστα των ΠΕΣ που παρακολουθούνται μέσω
του ……..(agents) για τυχόν τροποποιήσεις δεν περιλαμβάνονται όλα τα ΠΕΣ της εταιρείας.
Παρατήρηση 12: Η εταιρεία οφείλει να πραγματοποιεί έλεγχο της ακεραιότητας του λογισμικού όλων
των ΠΕΣ με σκοπό τη διαπίστωση της μη ύπαρξης λογισμικού πέραν αυτού που η ……. έχει προμηθευτεί
επισήμως, σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.2 της Πολιτικής Προστασίας από Κακόβουλο Λογισμικό.
Παράγραφος 2.1.4
Η Ο.Ε. ζήτησε το αρχείο με τα μέτρα ασφάλειας που εφαρμόζονται, σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4
της Πολιτικής Προστασίας από Κακόβουλο Λογισμικό και η εταιρεία δήλωσε ότι τα μέτρα αυτά
περιλαμβάνονται στο αρχείο «Μηχανισμοί και μέτρα προστασίας και ασφάλειας ΠΕΣ» (συνημμένο 13
του σχετικού 5).
Από την εξέταση του παραπάνω αρχείου διαπιστώνεται ότι δεν περιλαμβάνονται τα μέτρα που
προβλέπονται στην Πολιτική Προστασίας από Κακόβουλο Λογισμικό.
Απόκλιση 5: Η εταιρεία οφείλει να διατηρεί σε αρχείο τις λεπτομέρειες εφαρμογής όλων των τεχνικών
και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας που απαιτούνται για την αποτροπή, ανίχνευση και αντιμετώπιση
κακόβουλου λογισμικού, σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4 της Πολιτικής Προστασίας από Κακόβουλο
Λογισμικό.
12. Χρήση Κρυπτογραφίας (Άρθρο 13 της Απόφασης 165/2011, ΦΕΚ 2715/Β/17.11.2011)
Αναφορικά με την Πολιτική Κρυπτογραφίας, η Ο.Ε. ρώτησε την εταιρεία εάν εφαρμόζονται συστήματα
κρυπτογράφησης κατά την μεταφορά και αποθήκευση των δεδομένων επικοινωνίας και η εταιρεία
δήλωσε ότι τα μέτρα που εφαρμόζονται περιλαμβάνονται στο αρχείο του συνημμένου 13 του σχετικού 5.
Συγκεκριμένα, η απομακρυσμένη πρόσβαση στα ΠΕΣ υλοποιείται μέσω ………, ενώ η επικοινωνία των
χρηστών με το διαχειριστικό του λογαριασμού τους στο …… πραγματοποιείται με τη χρήση ……..
Δ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Από τον δειγματοληπτικό έλεγχο εφαρμογής της Πολιτικής Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου
των Επικοινωνιών της εταιρείας …….. κατά τους επιτόπιους ελέγχους και με την εξέταση των
παρεληφθέντων στοιχείων διαπιστώθηκε ότι, η εταιρεία ………. κατά το χρόνο διεξαγωγής του τακτικού
ελέγχου δεν εφήρμοζε πλήρως την εγκριθείσα, με την Απόφαση 168/2012, Πολιτική Ασφάλειας για τη
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Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών, ως προς τα σημεία που αναφέρονται αναλυτικά στην
ενότητα Γ.»

Η εν λόγω Έκθεση διενέργειας τακτικού ελέγχου στην εταιρεία «………..» εγκρίθηκε από την
Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε. σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 18 Πρακτικό της από 29 Ιουνίου 2016
συνεδρίασης και η σχετική Απόφαση υπ’ αριθμ. 208/2016 περί έγκρισης της διενέργειας του εν
λόγω ελέγχου, μετά της συνημμένης έκθεσης, παρεδόθη στην εταιρεία «………», όπως προκύπτει
από την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 2151/23-09-2016 Απόδειξη παράδοσης - παραλαβής.

Γ. Από το πρακτικό της ακρόασης της 10ης Μαΐου 2017 της εταιρείας «…….», καθώς και από το
υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 320/31-01-2018 έγγραφο υπόμνημα που υπέβαλε η εν λόγω εταιρεία
ενώπιον της Αρχής, προκύπτουν τα ακόλουθα ως προς τις επιμέρους αποκλίσεις κατά την
εφαρμογή της Πολιτικής Ασφάλειας της εταιρείας, όπως αυτές αναλυτικά παρουσιάζονται
ανωτέρω:

1. Αναφορικά με την απόκλιση σχετικά με τη μη εφαρμογή στη σύμβαση της εταιρείας
«…….» με την εταιρεία …. των απαιτήσεων της παρ. 4.3.2 του Κανονισμού της Α.Δ.Α.Ε.,
η ελεγχόμενη εταιρεία ανέφερε, κατά την ενώπιον της Αρχής ακρόαση, ότι είχε
προμηθευτεί από την εν λόγω εταιρεία ένα λογισμικό το έτος 2007, χωρίς την υπογραφή
συγκεκριμένης σύμβασης υποστήριξης αυτού, δεδομένου ότι αυτό απαιτούσε μια τεράστια
επένδυση για την εταιρεία. Ενόψει αυτού, η «……..» αγόρασε μόνο 20 ώρες εργασίας για
την περίπτωση που χρειαζόταν υποστήριξη αναφορικά με το εν λόγω λογισμικό, χωρίς
ουδέποτε να τις χρησιμοποιήσει. Κατά δήλωση της εταιρείας, είχαν αναλάβει εσωτερικά τη
συντήρηση του εν λόγω λογισμικού και συνεπώς, δεν υφίσταται η εν λόγω απόκλιση,
δεδομένου ότι η εν λόγω εταιρεία …… δεν ήταν συνεργάτης της με την έννοια της παρ. 4.3
του Κανονισμού της Αρχής, ενόψει του ότι δεν είχε πρόσβαση σε δεδομένα επικοινωνίας
συνδρομητών ή χρηστών των υπηρεσιών της «…..». Πλην όμως, η ίδια η ελεγχόμενη
εταιρεία κατά το διενεργηθέντα έλεγχο της 23.10.2015 παρέδωσε στην Α.Δ.Α.Ε. αρχείο,
στο οποίο είχε συμπεριλάβει την εν λόγω εταιρεία ως συνεργάτη της που δύναται να αποκτά
πρόσβαση σε δεδομένα επικοινωνίας (βλ. σελ 13 της από 26-11-2015 Έκθεσης διενέργειας
τακτικού ελέγχου στην εταιρεία «……»).
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2. Σχετικά με την απόκλιση περί μη εφαρμογής της παρ. 2.2.2 της Πολιτικής Ασφάλειας της
εταιρείας (παρ. 5.2.3 του Κανονισμού της Αρχής) αναφορικά με την ταύτιση των φυσικών
προσβάσεων στις εγκαταστάσεις της εταιρείας με το ιστορικό των εγκεκριμένων
προσβάσεων σε αυτές, η εταιρεία αναφέρει, τόσο κατά την ενώπιον της Α.Δ.Α.Ε. ακρόαση,
όσο και στο υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 320/31-01-2018 έγγραφο υπόμνημά της ότι «…οι
χώροι φυσικής τοποθέτησης των συστημάτων ΠΕΣ και του χώρου απομακρυσμένης εργασίας
των διαχειριστών διέθεταν σύστημα ελέγχου και καταγραφής πρόσβασης. Το εύρημα
αφορούσε στις υπόλοιπες εγκαταστάσεις του κτιρίου και των γραφείων των υπαλλήλων, που
ωστόσο δεν διέθεταν πρόσβαση στο ΠΕΣ.». Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία υποστηρίζει ότι
πλέον υπάρχει έλεγχος φυσικής πρόσβασης σε όλους τους χώρους της εταιρείας. Πλην
όμως, από τον έλεγχο που διενεργήθηκε των στοιχείων που παρέδωσε η εταιρεία κατά τον
επιτόπιο έλεγχο της 05-11-2015 προέκυψε ότι δεν είχε παραδοθεί το ιστορικό των
εγκεκριμένων προσβάσεων στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, όπως της είχε ζητηθεί, παρά
το γεγονός ότι η εταιρεία αναφέρει ότι το παρέδωσε.
3. Αναφορικά με την απόκλιση σχετικά με τη μη καταγραφή της πρόσβασης των χρηστών σε
βάσεις δεδομένων που περιέχουν δεδομένα επικοινωνίας, σύμφωνα με την παρ. 2.3 της
Πολιτικής Ασφάλειας της εταιρείας (παρ. 6.2.5 του Κανονισμού της Αρχής), η εταιρεία
«……….» αναφέρει στο έγγραφο υπόμνημά της ότι «…υφίστατο δικαιολογημένος τεχνικός
λόγος για τον οποίο δεν μπορούσαμε να ενεργοποιήσουμε την καταγραφή, ωστόσο υπήρχε
κάλυψη του μηχανισμού ελέγχου πρόσβασης μέσω παρακολούθησης των δικτυακών
συνδέσεων σε επίπεδο firewall και σε συσχετισμό με την ταυτότητα των συστημάτων, από τα
οποία πραγματοποιούσαν είσοδο οι μηχανικοί μας.» και ότι, επομένως, δεν υφίστατο το
σχετικό εύρημα. Πλην όμως, ο ισχυρισμός αυτός της εταιρείας δεν αίρει τη συγκεκριμένη
διαπίστωση – απόκλιση από την εγκεκριμένη Πολιτική Ασφάλειας της εταιρείας, θα
δύνατο, εξάλλου, η εταιρεία να είχε δηλώσει ως εξαίρεση την αδυναμία συμμόρφωσής της
με τη συγκεκριμένη απαίτηση του Κανονισμού της Αρχής για το εν λόγω σύστημα,
δεδομένων των τεχνικών δυσχερειών που υποστηρίζει ότι υφίστανται, γεγονός όμως που
δεν έπραξε.
4. Σχετικά με τις ελλείψεις που παρατηρήθηκαν στις φόρμες προμήθειας υλικού και
λογισμικού ΠΕΣ και οι οποίες παραδόθηκαν κατά τη διάρκεια του ελέγχου, κατά παράβαση
της παρ. 2.3.1 της Πολιτικής Ασφάλειας της εταιρείας (παρ. 8.3.1.2 του Κανονισμού της
Αρχής), η εταιρεία «…….» αναφέρει στο έγγραφο υπόμνημά της ότι οι εν λόγω προμήθειες
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«…περιλαμβάνουν στο σύνολό τους υλικό (hardware) και περιφερειακό λογισμικό (software),
που εμπίπτει κατ’ αποκλειστικότητα σε αναβάθμιση της χωρητικότητας (capacity) της
υποδομής χωρίς καμία αλλαγή στην αρχιτεκτονική της λύσης ή στο λογισμικό, το οποίο
χρησιμοποιείται για τη λειτουργία των υπηρεσιών τηλεφωνίας» και ότι «…δεδομένης της
απουσίας οποιωνδήποτε αλλαγών στις προδιαγραφές ασφαλείας, δεν κρίθηκε από τους
μηχανικούς μας αναγκαίο να συμπληρωθούν τα πεδία που αφορούν στην ασφάλεια της
αρχιτεκτονικής.». Πλην όμως, πρέπει να επισημανθεί ότι στην Πολιτική Ασφάλειας της
εταιρείας δεν γίνεται λόγος για μη εφαρμογή της συγκεκριμένης απαίτησης σε περίπτωση
αναβάθμισης λογισμικού ή αύξησης χωρητικότητας, ούτε, άλλωστε, αυτή η αιτιολογία
προκύπτει από τις ίδιες τις φόρμες προμήθειας του εν λόγω εξοπλισμού.
5. Τέλος, αναφορικά με την απόκλιση σχετικά με την έλλειψη αρχείου όπου να καταγράφονται
τα μέτρα ασφάλειας για την αποτροπή, ανίχνευση και αντιμετώπιση κακόβουλου
λογισμικού, κατά παράβαση της παρ. 2.1.4 της Πολιτικής Προστασίας από Κακόβουλο
λογισμικό (άρθρο 12 του Κανονισμού της Αρχής), η εταιρεία ανέφερε κατά την ακρόασή
της ότι δεν είχε αντιληφθεί ότι τα μέτρα αυτά θα έπρεπε να περιλαμβάνονται σε ξεχωριστό
έντυπο και ότι αυτό πλέον έχει πραγματοποιηθεί. Στο δε έγγραφο υπόμνημά της αναφέρει
ότι «…κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου σχετικά με τους μηχανισμούς ασφαλείας για το υπό
έλεγχο ΠΕΣ, μας ζητήθηκε και παραδόθηκε κείμενο στο οποίο υπήρξε ξεκάθαρη αναφορά στο
μηχανισμό αποτροπής, ανίχνευσης και αντιμετώπισης κακόβουλου λογισμικού, απλώς δεν
διατέθηκε σε ξεχωριστό αρχείο.». Πλην όμως, το ζήτημα που τίθεται εν προκειμένω δεν
είναι το ξεχωριστό ή μη αρχείο με τη συγκεκριμενοποίηση των εν λόγω μέτρων, αλλά το
γεγονός ότι από το έγγραφο που προσκομίστηκε από την εταιρεία, κατά το διενεργηθέντα
τακτικό έλεγχο, δεν προκύπτουν οι λεπτομέρειες εφαρμογής των τεχνικών και οργανωτικών
μέτρων ασφάλειας που απαιτούνται για την αποτροπή, ανίχνευση και αντιμετώπιση
κακόβουλου λογισμικού, δεδομένου ότι δεν γίνεται καμία αναφορά στις περιπτώσεις
κακόβουλου λογισμικού.

Δ. Ενόψει των παραπάνω και έχοντας υπόψη:
1.

τη διάταξη του άρθρου 19 του Συντάγματος,

2.

τις διατάξεις του Ν.3115/2003 «Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών»
(ΦΕΚ Α΄ 47), και ιδίως των άρθρων 1 παρ.1 και 6 παρ.1 του νόμου αυτού,
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3.

τις διατάξεις του Ν. 3674/2008 «Ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου του απορρήτου της
τηλεφωνικής επικοινωνίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄136) και ιδίως τα άρθρα 2 και 11
αυτού,

4.

Τις διατάξεις του Κανονισμού για την Διασφάλιση του Απορρήτου των Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών (υπ’ αριθμ. 165/2011 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε., ΦΕΚ Β’ 2715/17-11-2011),

5. 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,
6. Το ν. 4055/2012 «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής» (ΦΕΚ Α’51/2012), όπως ισχύει, και
ιδίως τα άρθρα 61 και 110 παρ. 12 αυτού,
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 (Α.Δ.Α.Ε.) (ΦΕΚ1642/Β/7.11.2003)”, όπως
ισχύει» (ΦΕΚ 1650/Β/11-05-2012 και 1751/Β/25-05-2012),
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. Το άρθρο 20 παρ. 2 του Συντάγματος, περί δικαιώματος προηγούμενης ακρόασης του
διοικουμένου,
10. 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),
11. 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»,
12. 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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13. 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,
14. Τη διάταξη του άρθρου εικοστού τρίτου του Ν. 4411/2016 (ΦΕΚ Α΄ 142/03-08-2016),
15. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 136/16-05-2012 Πολιτική Ασφάλειας για τη Διασφάλιση
του Απορρήτου των Επικοινωνιών της εταιρείας «………..», όπως αυτή εγκρίθηκε με την
υπ’ αριθμ. 168/2012 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε.,
16. Την υπ’ αριθμ. 149/2015 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε. σχετικά με τη διενέργεια τακτικού ελέγχου
στην εταιρεία «……..»,
17. Την υπ’ αριθμ. 252/2015 Απόφαση του Αντιπροέδρου της Α.Δ.Α.Ε. σχετικά με τη σύσταση
της Ομάδας Ελέγχου για τη διενέργεια τακτικού ελέγχου στην εταιρεία «…….»,
18. το Πρακτικό Διενέργειας Επιτόπιου Ελέγχου στις εγκαταστάσεις της εταιρείας «…….», με
αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 2275/15.10.2015,
19. το Πρακτικό Διενέργειας Επιτόπιου Ελέγχου στις εγκαταστάσεις της εταιρείας «……..», με
αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 2385/26.10.2015,
20. το Πρακτικό Διενέργειας Επιτόπιου Ελέγχου στις εγκαταστάσεις της εταιρείας «…….», με
αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 162/05.11.2015,
21. την από 26.11.2015 «Έκθεση Διενέργειας Τακτικού Ελέγχου στις εγκαταστάσεις της
«…….» με τα σχετικά αυτής,
22. Την υπ’ αριθμ. 136/2016 Εισήγηση προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε.,
23. Το υπ’ αριθμ. 18 πρακτικό της από 29 Ιουνίου 2016 συνεδρίασης της Ολομέλειας της
Α.Δ.Α.Ε.,
24. Την υπ’ αριθμ. 208/2016 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε. περί έγκρισης της ως άνω από 26-11-2015
Έκθεσης διενέργειας τακτικού ελέγχου στην εταιρεία «……», η οποία παραδόθηκε στην
εταιρεία «…..», όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 2151/23-09-2016
Απόδειξη παράδοσης – παραλαβής,
25. Την υπ’ αριθμ. 112/2017 εισήγηση προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε.,
26. Το πρακτικό της από 15 Μαρτίου 2017 συνεδρίασης της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε.,
27. Την υπ’ αριθμ. 107/2017 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε. για την κλήση σε ακρόαση της εταιρείας
«……..», που επιδόθηκε στην εταιρεία νομίμως και εμπροθέσμως, όπως προκύπτει από την
υπ’ αριθμ. 8515/20-04-2017 έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας στο Εφετείο
Αθηνών κας Γεωργίας Γιωτοπούλου,
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28. Τους ισχυρισμούς της εταιρείας «……..» κατά την Ακρόαση της 10ης Μαΐου 2017, όπως
αποτυπώνονται στο υπ’ αριθμ. 39 πρακτικό της διεξαχθείσης ακρόασης, το οποίο
κοινοποιήθηκε στην εν λόγω εταιρεία συνημμένο στην υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 2998/20-102017 επιστολή της Αρχής, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ. 9487/10-01-2018 έκθεση
επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας στο Εφετείο Αθηνών, κας Γεωργίας Γιωτοπούλου,
29. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 320/31-01-2018 έγγραφο υπόμνημα της εταιρείας «…..» προς
την Α.Δ.Α.Ε. που υπεβλήθη στην Αρχή μετά τη διενέργεια της ακρόασης,
30. Τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας «……..», όπως αυτά προκύπτουν από τον τελευταίο
δημοσιευμένο ισολογισμό αυτής,
31. Την υπ’ αριθμ. 184/2018 εισήγηση προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε.,
32. Το υπ’ αριθμ. 29 Πρακτικό της από 13 Ιουνίου 2018 συνεδρίασης της Ολομέλειας της
Α.Δ.Α.Ε.,
33. Την ανάγκη διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Την ύπαρξη ευθύνης της εταιρείας με την επωνυμία «…...» για τις αποδιδόμενες σε αυτήν
παραβάσεις, όπως αναλύεται ανωτέρω στις ενότητες Β και Γ της παρούσας.
Β) Την επιβολή στην εταιρεία με την επωνυμία «…….» της διοικητικής κύρωσης της
σύστασης για τις ως άνω αποδιδόμενες παραβάσεις. Προκειμένου για την επιβολή της εν λόγω
διοικητικής κύρωσης, η Ολομέλεια της Αρχής έλαβε ιδίως υπόψη της την αρχή της
αναλογικότητας, τη βαρύτητα των αποδιδόμενων παραβάσεων, καθώς και τα πρόσφατα
οικονομικά στοιχεία της εταιρείας, όπως αυτά προκύπτουν από τον τελευταίο δημοσιευμένο
ισολογισμό αυτής.
Η παρούσα απόφαση της Α.Δ.Α.Ε. να επιδοθεί στην εταιρεία «……..» με Δικαστικό Επιμελητή.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε την Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2018.

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Ζαμπίρας
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