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                                                                                                                                               Μαξνύζη, 19 Οθησβξίνπ 2018 

    Αξ. πξση.: 3268   

     ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 

 

ΑΠΟΦΑΖ 

 (αριθμ: 214/2018)  

 

Θέμα:   
Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «……..» θαη ην δηαθξηηηθό 

ηίηιν «….» (εθεμήο «…….») κε αληηθείκελν ηνλ έιεγρν ελδερόκελεο 

παξαβάζεσο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί πξνζηαζίαο ηνπ απνξξήηνπ ησλ 

επηθνηλσληώλ.  
 

 

 

Σελ Σεηάξηε, 4
ε
 Ηνπιίνπ 2018, ε Οινκέιεηα ηεο Αξρήο Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ 

Δπηθνηλσληώλ, παξηζηακέλσλ ηνπ Πξνέδξνπ, θ. Υξήζηνπ Εακπίξα, ηνπ Αληηπξνέδξνπ θ. Μηραήι 

αθθά, θαζώο θαη ησλ ηαθηηθώλ κειώλ θ.θ. Μηραήι Γεσξγηαθόδε, Γεσξγίνπ Μπαθάιε, Αηθαηεξίλεο 

Παπαληθνιάνπ θαη Παλαγηώηε Ρηδνκπιηώηε, θαζώο θαη ηνπ αλαπιεξσκαηηθνύ κέινπο θνπ Γεκνζζέλε 

Βνπγηνύθα, ν νπνίνο πξνζήιζε πξνο αλαπιήξσζε ηνπ ηαθηηθνύ κέινπο θνπ Ησάλλε Αζθνμπιάθε, ν 

νπνίνο δελ πξνζήιζε ιόγσ θσιύκαηνο, αλ θαη είρε λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο πξνζθιεζεί, ζπλήιζε ζε 

ζπλεδξίαζε πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη επί ηεο ελδερόκελεο θιήζεο ζε αθξόαζε ηεο εηαηξείαο 

«……..», κε αληηθείκελν ηνλ έιεγρν ηεο ελδερόκελεο παξαβάζεσο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί 

πξνζηαζίαο ηνπ απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληώλ.  

Δηδηθόηεξα: 

Α. ηελ Α.Γ.Α.Δ. ππνβιήζεθαλ νη ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 186/25-11-2015, ΔΜΠ 187/25-11-

2015 θαη ΔΜΠ 188/25-11-2015 αλαθνξέο πεξηζηαηηθώλ αζθάιεηαο ηεο εηαηξείαο «…….», ζύκθσλα 

κε ηηο νπνίεο ……….. ιεηηνπξγνύζαλ παξάλνκνη ηζηόηνπνη, νη νπνίνη πξνζνκνίσλαλ ηζηνηόπνπο 

δηάθνξσλ ηξαπεδηθώλ ηδξπκάησλ.  

Γηα ηε δηεξεύλεζε ησλ ελ ιόγσ πεξηζηαηηθώλ αζθάιεηαο απνθαζίζηεθε, κε ηελ ππ’ αξηζκ. 134/2016 

Απόθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηεο Α.Γ.Α.Δ. θαη ηελ ππ’ αξηζκ. 155/2016 Απόθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο 

Αξρήο, ε ζύζηαζε νκάδαο ειέγρνπ, ε νπνία δηελήξγεζε ην ζρεηηθό έιεγρν ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο 

εηαηξείαο  «……..». Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ, όπσο απηά απνηππώζεθαλ ζηελ από 30.06.2017  

«Έθζεζε Γηελέξγεηαο Δθηάθηνπ Διέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο …….. θαηόπηλ 

πεξηζηαηηθώλ αζθάιεηαο κε αξηζκ. πξση. ΔΜΠ187/25.11.2015, ΔΜΠ188/25.11.2015 θαη 

ΔΜΠ186/25.11.2015» θαη εγθξίζεθαλ από ηελ Οινκέιεηα ηεο Αξρήο, θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο 27
εο

 

επηεκβξίνπ 2017, έρνπλ σο εμήο: 
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«Γ. ΕΞΕΣΑΗ ΣΩΝ ΣΟΙΥΕΙΩΝ – ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΣΟΤ ΕΛΕΓΥΟΤ 

Από ηνλ επηηόπην έιεγρν ζηελ εηαηξεία ………. θαη από ηελ εμέηαζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ απέζηεηιε 

ε εηαηξεία κε ηα ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 1517/07.07.2016, 2427/18.10.2016 θαη 

ΔΜΠ278/23.12.2016, 3213/28.12.2016 θαη 2/02.01.2017 έγγξαθα, θαζώο θαη ην ππ’αξηζκ. 

πξση. ΑΓΑΔ 1822/15.06.2017 έγγξαθν ηεο ΔΔΤΤ, πξνέθπςαλ ηα αθόινπζα: 

1. Σην πιαίζην ηνπ από 27.06.2016 επηηόπηνπ ειέγρνπ, ε εηαηξεία δήισζε όηη παξέρεη 

ππεξεζία email ζηνπο πειάηεο ηεο, είηε σο κεκνλσκέλε ππεξεζία, είηε ζπλδπαζηηθά κε  

ηελ ππεξεζία web hosting θαη όηη έρεη μεθηλήζεη ηε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο Γεληθήο 

Άδεηαο γηα ηελ ππεξεζία email από ηελ ΔΔΤΤ από ηηο 25/05/2015, ρσξίο όκσο λα ηεο 

έρεη ρνξεγεζεί από ηελ ΔΔΤΤ κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ ειέγρνπ 

(ζπλεκκέλν 11 ηνπ Πξαθηηθνύ ηεο 27εο Ινπλίνπ 2016). Σε ζρεηηθό εξώηεκα ηεο Ο.Δ. 

πξνο ηελ ΔΔΤΤ  (ππ΄αξηζκ.πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ12/03.02.2017), ε ΔΔΤΤ απάληεζε όηη έσο 

ηελ 15.06.2017, ε εηαηξεία …….. δελ είρε πξνρσξήζεη ζηελ ππνβνιή Δήισζεο 

Καηαρώξεζεο ππό θαζεζηώο Γεληθήο Άδεηαο (ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 1822/15.06.2017 

έγγξαθν ηεο ΔΔΤΤ).     

2. Σην πιαίζην ηνπ από 27.06.2016 επηηόπηνπ ειέγρνπ ε εηαηξεία δήισζε όηη δε  

δηαρεηξηδόηαλ ην πεξηερόκελν θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ ηζηνζειίδσλ ησλ πειαηώλ ηεο γηα 

ηα 3 ππό εμέηαζε πεξηζηαηηθά θαη ελεκέξσζε ηελ Ο.Δ. όηη ε ίδηα πξαθηηθή αθνινπζείηαη 

γηα όινπο ηνπο πειάηεο web hosting ηεο εηαηξείαο. 

3. Σην πιαίζην ηνπ από 27.06.2016 επηηόπηνπ ειέγρνπ, ε εηαηξεία δήισζε όηη δηαζέηεη 

Πνιηηηθή Αζθάιεηαο γηα ηε Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ, ζύκθσλα κε 

ην Άξζξν 1, παξ. 1.1 ηεο Απόθαζεο 165/2011 ηεο ΑΓΑΔ (ΦΔΚ Β΄2715), θαη  παξέδσζε 

απηή ζηελ Ο.Δ. (ζπλεκκέλν 1 ηνπ Πξαθηηθνύ ηεο 27εο Ινπλίνπ 2016). Η εηαηξεία 

δήισζε επίζεο, όηη ε Πνιηηηθή Αζθάιεηαο μεθίλεζε λα πινπνηείηαη πεξί ηνλ Ινύιην ηνπ 

2015 (ζπλεκκέλν 2 ηνπ Πξαθηηθνύ ηεο 27εο Ινπλίνπ 2016) θαη ε ηειεπηαία έθδνζε ηνπ 

ελ ιόγσ εγγξάθνπ ρξνλνινγείηαη ηνλ Ινύλην ηνπ 2016. 

4. Η εηαηξεία ….. δελ ελεκέξσζε ηελ ΑΓΑΔ γηα ηα πεξηζηαηηθά αζθάιεηαο πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζηα  ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 186/25.11.2015, ΑΓΑΔ ΔΜΠ 

187/25.11.2015 θαη  ΑΓΑΔ ΔΜΠ 188/25.11.2015   έγγξαθα ηεο εηαηξείαο ……..  Πιελ 

όκσο, ζηελ ελόηεηα «Γηαρείξηζε Πεξηζηαηηθώλ Αζθάιεηαο (ζει.20) ηεο Πνιηηηθήο 

αζθάιεηαο ηεο εηαηξείαο (παξ. 9.2.3., Απόθαζε 165/2011),  αλαθέξεηαη  όηη «…ζε 

πεξίπησζε πεξηζηαηηθνύ αζθάιεηαο πνπ ζα ππνπέζεη ζηελ αληίιεςή ηεο, ε εηαηξεία 

ελεκεξώλεη ηελ ΑΔΑΕ, ππνβάιινληαο γηα θάζε πεξηζηαηηθό, έγγξαθν κε ηίηιν «Έθζεζε 

Άκεζεο Αλαθνξάο Πεξηζηαηηθνύ Αζθάιεηαο», αλαθέξνληαο ηηο δηαζέζηκεο πνπ 
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πεξηγξάθνπλ ην πεξηζηαηηθό πιεξνθνξίεο ζύκθσλα κε ηα δεδνκέλα πνπ είλαη 

δηαζέζηκα θαηά ην ρξόλν πξαγκαηνπνίεζεο ηεο ελεκέξσζεο…». 

5. Ωο πξνο ηελ αλάιπζε ησλ πεξηζηαηηθώλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 

ΔΜΠ 187/25.11.2015 θαη ΑΓΑΔ ΔΜΠ 188/25.11.2015 έγγξαθα ηεο εηαηξείαο ………, ε 

εηαηξεία ………. δήισζε, ζην πιαίζην ηνπ από 27.06.2016 επηηόπηνπ ειέγρνπ, όηη ηα 

πεξηζηαηηθά πξνέθπςαλ εμαηηίαο ηνπ ………. Από ηε κειέηε ησλ σο άλσ ζπλεκκέλσλ 

πξνθύπηνπλ ηα αθόινπζα γηα ηε ρξνληθή εμέιημε ησλ σο άλσ πεξηζηαηηθώλ αζθάιεηαο:   

17.09.2015: 

 Πξαγκαηνπνηείηαη ελεκέξσζε από ηε ………. πξνο ηελ ……… γηα ηελ επίζεζε 

phising πνπ πεξηγξάθεηαη ζην ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 187/25.11.2015 

έγγξαθν (ζπλεκκέλν 4 ηνπ Πξαθηηθνύ ηεο 27εο Ινπλίνπ 2016). 

 Πξαγκαηνπνηείηαη ελεκέξσζε από ηελ …….. πξνο ηελ εηαηξεία  

……… γηα ηo πεξηζηαηηθό θαη παξνρή ζπκβνπιώλ αζθάιεηαο (ζπλεκκέλν 3 ηνπ 

Πξαθηηθνύ ηεο 27εο Ινπλίνπ 2016). 

 Γίλεηαη πξνζσξηλή απελεξγνπνίεζε ηνπ domain.  

 

21.09.2015: 

 Πξαγκαηνπνηείηαη ελεκέξσζε από ηελ …….. πξνο ηελ εηαηξεία  

…….. γηα αλαβάζκηζε ηνπ ……… (ζπλεκκέλν 3 ηνπ Πξαθηηθνύ ηεο 27εο Ινπλίνπ 

2016).  

 Η ……. ελεξγνπνηεί εθ λένπ ην domain (ζπλεκκέλν 3 ηνπ Πξαθηηθνύ ηεο 27εο 

Ινπλίνπ 2016). 

 

27.09.2015: 

 Πξαγκαηνπνηείηαη ελεκέξσζε από ηε …… πξνο ηελ …… γηα ηελ επίζεζε phising 

πνπ πεξηγξάθεηαη ζην ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 188/25.11.2015 έγγξαθν 

(ζπλεκκέλν 4 ηνπ Πξαθηηθνύ ηεο 27εο Ινπλίνπ 2016) 

28.09.2015: 

 Πξαγκαηνπνηείηαη ελεκέξσζε από ηελ ………. πξνο ηελ εηαηξεία  

……….. γηα ηo δεύηεξν πεξηζηαηηθό (ζπλεκκέλν 3 ηνπ Πξαθηηθνύ ηεο 27εο Ινπλίνπ 

2016).  

 Γίλεηαη εθ λένπ απελεξγνπνίεζε ηνπ domain  

04.10.2015: 

 Τα phising αξρεία δηαγξάθνληαη από ην site ηεο …….. από ηελ ……., έπεηηα από 

ζρεηηθό αίηεκα ηεο πξώηεο πξνο ηελ δεύηεξε. 
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 Τν site ελεξγνπνηείηαη εθ λένπ από ………. (ζπλεκκέλν 3 ηνπ Πξαθηηθνύ ηεο 27εο 

Ινπλίνπ 2016). 

Από ηε δηεξεύλεζε ηνπ αξρείνπ ……. πνπ απέζηεηιε ε ……. κε ηελ  ππ΄αξηζκ. πξση. 

ΑΓΑΔ 1517/07.07.2016 επηζηνιή θαη πεξηέρεη ην plesk action log ηνπ ππό εμέηαζε 

server πνπ εμππεξεηνύζε ηελ πεξίνδν εθείλε ηνπο ηζηνηόπνπο, ζηνπο νπνίνπο 

αλαθέξνληαη ηα πεξηζηαηηθά, δελ επαιεζεύεηαη ε απελεξγνπνίεζε ησλ ηζηνηόπσλ ζηηο 

17.09.2015 θαη 28.09.2015, όπσο αλαθέξεηαη ζηηο επηθνηλσλίεο ηεο …….. κε ηνλ 

πειάηε (ζπλεκκέλα 3, 4 ηνπ Πξαθηηθνύ ηεο 27εο Ινπλίνπ 2016).  

Από ηε δηεξεύλεζε ηνπ αξρείνπ ……. πνπ απέζηεηιε ε …….. κε ηελ ππ΄αξηζκ. πξση. 

ΑΓΑΔ 2/02.01.2017278 επηζηνιή, ην νπνίν πεξηέρεη, θαηά δήισζε ηεο, ηα logs ηνπ 

server ζε επίπεδν δηαρεηξηζηή (root πξόζβαζε) γηα ηελ πεξίνδν ηνπ Σεπηεκβξίνπ ηνπ 

2015, δελ θαηέζηε δπλαηή ε ζύλδεζε ησλ ελεξγεηώλ πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί ζην ελ 

ιόγσ αξρείν κε ηα ζπγθεθξηκέλα πεξηζηαηηθά.   

6. Ωο πξνο ηελ αλάιπζε ηνπ πεξηζηαηηθνύ αζθάιεηαο πνπ πεξηγξάθεηαη ζην  ππ’ αξηζκ. 

πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 186/25.11.2015 έγγξαθν ηεο εηαηξείαο …….., ε εηαηξεία …….. 

δήισζε, ζην πιαίζην ηνπ από 27.06.2016 επηηόπηνπ ειέγρνπ, όηη ην ελ ιόγσ 

πεξηζηαηηθό νθεηιόηαλ ζε θαθόβνπια αξρεία πνπ πξνζέβαιαλ …….. θαη παξέδσζε ηε 

ζρεηηθή αιιεινγξαθία κε ηελ εηαηξεία (ζπλεκκέλν 12 ηνπ Πξαθηηθνύ ηεο 27εο Ινπλίνπ 

2016). Από ηε κειέηε ηνπ ελ ιόγσ εγγξάθνπ ζπλεκκέλσλ πξνθύπηνπλ ηα αθόινπζα 

γηα ηε ρξνληθή εμέιημε ηνπ πεξηζηαηηθνύ αζθάιεηαο:   

07.09.2015: 

 Πξαγκαηνπνηείηαη ελεκέξσζε από ηελ ….. πξνο ηελ εηαηξεία  

…….. γηα ηo πεξηζηαηηθό.  

 Γίλεηαη πξνζσξηλή απελεξγνπνίεζε ηνπ domain.  

08.09.2015:  

 Γίλεηαη ελεξγνπνίεζε ηνπ domain.  

 

Από ηε δηεξεύλεζε ηνπ αξρείνπ ….. πνπ απέζηεηιε ε ……. κε ηελ  ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 

1517/07.07.2016 επηζηνιή, θαη πεξηέρεη ην plesk action log ηνπ ππό εμέηαζε server πνπ 

εμππεξεηνύζε ηελ πεξίνδν εθείλε ηνλ ηζηόηνπν, ζηνλ νπνίν αλαθέξεηαη ην πεξηζηαηηθό, 

δελ θαηέζηε δπλαηή ε δηεξεύλεζε ηνπ, ιόγσ ηνπ όηη νη εγγξαθέο πνπ πεξηέρνληαη ζην 

ελ ιόγσ αξρείν είλαη κεηαγελέζηεξεο ηνπ ζπκβάληνο (μεθηλνύλ από ηηο 26.09.2015, 

δειαδή 18 εκέξεο κεηά ηελ εθ λένπ ελεξγνπνίεζε ηνπ ηζηνηόπνπ θαηόπηλ 

αληηκεηώπηζεο ηνπ πεξηζηαηηθνύ, ζηηο 08.09.2015).  

Από ηε δηεξεύλεζε ηνπ αξρείνπ …… πνπ απέζηεηιε ε ……… κε ηελ  ππ΄αξηζκ. πξση. 

ΑΓΑΔ 2/02.01.2017, ην νπνίν πεξηέρεη, θαηά δήισζή ηεο ηα αξρεία θαηαγξαθήο ηνπ 
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server ζε επίπεδν δηαρεηξηζηή (root πξόζβαζε) γηα ηελ πεξίνδν ηνπ Σεπηεκβξίνπ ηνπ 

2015 δελ θαηέζηε δπλαηή ε επηβεβαίσζε ηεο απελεξγνπνίεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ηζηνηόπνπ, δηόηη νη ελέξγεηεο ηνπ root δελ ζρεηίδνληαη κε ζπγθεθξηκέλνπο ηζηνηόπνπο. 

7. Η εηαηξεία κε ηελ ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 1517/07.07.2016 επηζηνιή ηεο  ελεκέξσζε 

ηελ ΑΓΑΔ όηη δε δηαζέηεη αξρεία θίλεζεο (traffic logs) ηνπ web server πνπ εμππεξεηεί 

ηελ ………εθαξκνγή γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ πεξηζηαηηθνύ πνπ αλαθέξεηαη ζην  ππ’ 

αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 186/25.11.2015 έγγξαθν ηεο εηαηξείαο ………., ιόγσ ηεο 

κεηαθνξάο ηνπ server ζε άιιν data center. Δπίζεο, κε ην ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 

ΔΜΠ278/23.12.2016 έγγξαθν, ε εηαηξεία ……… δήισζε όηη δελ δηαζέηεη αξρεία 

θαηαγξαθήο εθηέιεζεο ησλ …….. θαη αξρεία θαηαγξαθήο ιαζώλ (Error logs) γηα ηα 

ππό εμέηαζε πεξηζηαηηθά αζθάιεηαο.  

Δπίζεο, γηα ην πεξηζηαηηθό αζθάιεηαο πνπ πεξηγξάθεηαη ζην  ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 

ΔΜΠ 186/25.11.2015 έγγξαθν, ε εηαηξεία δελ δηαζέηεη αξρείν θαηαγξαθώλ 

πξνζβάζεσλ θαη ελεξγεηώλ (access θαη command logs) ηνπ δηαρεηξηζηή (administrator) 

ηεο …….. (θαη όρη ησλ ηειηθώλ ρξεζηώλ/πειαηώλ πνπ δηαρεηξίδνληαη ηνλ ινγαξηαζκό 

ηνπο θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ κέζσ ηνπ …….). 

Πιελ όκσο, ζηε ζει. 5 ηεο Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο ηεο εηαηξείαο (παξ. 3.2.8. & 3.2.9 

Απόθαζεο 165/2011) αλαθέξεηαη όηη «… ε εηαηξεία δηαηεξεί ηα ελ ιόγσ αξρεία γηα 

ρξνληθό δηάζηεκα δύν (2) εηώλ…» θαη ζηε ζει. 6 όηη «… ε εηαηξεία ρξεζηκνπνηεί 

θαηάιιεια εξγαιεία ινγηζκηθνύ θαη θξνληίδεη κε ηαθηηθνύο ειέγρνπο λα εμαζθαιίδεη όηη 

νη θαηαγξαθέο πνπ πξνβιέπνληαη ζην παξόλ θείκελν είλαη πιήξεηο θαη ζπλερείο». 

Δπίζεο, ζηελ ελόηεηα κε ηίηιν «Λνγηθή πξόζβαζε ζε ΠΔΣ», ζει 13 ηεο Πνιηηηθήο 

Αζθάιεηαο ηεο εηαηξείαο (παξ. 6.2.5 Απόθαζεο 165/2011)  αλαθέξεηαη όηη «Γηα θάζε 

πξόζβαζε ζε ΠΕΣ, ε εηαηξεία ηεξεί αξρείν θαηαγξαθήο ησλ ρξεζηώλ, ζην νπνίν 

θαηαγξάθνληαη ην όλνκα ρξήζηε πνπ απέθηεζε ηελ πξόζβαζε θαη ε εκεξνκελία θαη 

ώξα εθθίλεζεο θαη ηεξκαηηζκνύ ηεο πξόζβαζεο». Τέινο, ζηελ ελόηεηα κε ηίηιν 

«Γηαρείξηζε θαη εγθαηάζηαζε ΠΔΣ», ζει. 18 ηεο Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο ηεο εηαηξείαο 

(παξ. 8.3.3.1 Απόθαζεο 165/2011), αλαθέξεηαη όηη «Η εηαηξεία αθνινπζεί Δηαδηθαζία 

Ειέγρνπ Σπληήξεζεο-Υπνζηήξημεο-Λεηηνπξγίαο Υιηθνύ θαη Λνγηζκηθνύ ησλ ΠΕΣ 

παξαθνινπζώληαο ηελ νξζή ιεηηνπξγία ησλ ΠΕΣ κέζσ ηνπ ειέγρνπ ησλ ζπκβάλησλ θαη 

ησλ εηδνπνηήζεσλ θάζε ζπζηήκαηνο ώζηε λα εληνπίδνληαη ηπρόλ ζθάικαηα ή θελά 

αζθάιεηαο».  

Δπίζεο, ζηελ ελόηεηα κε ηίηιν «Γηαρείξηζε Πεξηζηαηηθώλ Αζθάιεηαο» ηεο Πνιηηηθήο 

Αζθάιεηαο γηα ηε Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ εηαηξείαο, ε νπνία 

παξαδόζεθε ζηελ Ο.Δ. ζην πιαίζην ηνπ από 27.06.2016 επηηόπηνπ ειέγρνπ (ζπλεκκέλν 

1 ηνπ Πξαθηηθνύ ηεο 27εο Ινπλίνπ 2016), αλαθέξεηαη όηη «…γηα θάζε πεξηζηαηηθό 

ΑΔΑ: 64ΓΗΙΔ1-ΩΦ8
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αζθάιεηαο γίλεηαη θαηαγξαθή ησλ παξαθάησ ζηνηρείσλ ... ζπιιερζέληα ζηνηρεία από ην 

ππόρξεν πξόζσπν γηα ηε δηεξεύλεζε ηνπ πεξηζηαηηθνύ (ελδεηθηηθά, αξρεία θαηαγξαθήο, 

ζηνηρεία παξαβίαζεο, θ.α.)». 

8. Αλαθνξηθά κε ηηο ελεξγνπνηήζεηο ή κε ζπγθεθξηκέλσλ ραξαθηεξηζηηθώλ αζθάιεηαο 

ηνπ ζπζηήκαηνο ………, ζην πιαίζην ηνπ από 27.06.2016 επηηόπηνπ ειέγρνπ, 

δηαπηζηώζεθαλ ηα αθόινπζα: 

 ……… 

Δπηζεκαίλεηαη όηη ζην πιαίζην ηνπ από 27.06.2016 επηηόπηνπ ειέγρνπ, ε Ο.Δ. δήηεζε από ηελ 

εηαηξεία λα παξαδώζεη νπνηνδήπνηε ζηνηρείν απνδεηθλύεη ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ απηόκαησλ 

ελεκεξώζεσλ (ελεξγνπνίεζε ηνπ ραξαθηεξηζηηθνύ αζθάιεηαο ……..) θαηά ηελ πεξίνδν πνπ 

ζπλέβεζαλ ηα ππό εμέηαζε πεξηζηαηηθά. Πιελ όκσο, ε ……… δελ απέζηεηιε ηα ελ ιόγσ 

ζηνηρεία, νύηε θαη αληίζηνηρε ελεκέξσζε πξνο ηελ ΑΓΑΔ γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ή κε ησλ 

ινηπώλ ραξαθηεξηζηηθώλ αζθάιεηαο ηνπ …….. πνπ εμεηάζηεθαλ ζην πιαίζην ηνπ από 

27.06.2016 επηηόπηνπ ειέγρνπ θαηά ηελ πεξίνδν πνπ ζπλέβεζαλ ηα ππό εμέηαζε πεξηζηαηηθά. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη ζηελ ελόηεηα «Γηαρείξηζε θαη εγθαηάζηαζε ΠΔΣ» (ζει. 18) ηεο Πνιηηηθήο 

Αζθάιεηαο γηα ηε Γηαζθάιηζε ηνπ απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ ηεο εηαηξείαο ………. (παξ. 

8.2.2., 8.2.3.,  Απόθαζε 165/2011), πξνβιέπεηαη όηη « … νη αιιαγέο 

(εηζαγσγή/κεηαβνιή/δηαγξαθή ζην ινγηζκηθό/πιηθό ησλ ΠΔΣ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

δηαζθάιηζε ηνπ απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληώλ, πξαγκαηνπνηνύληαη ρσξίο θαζπζηέξεζε» θαη όηη 

«…γηα νπνηαδήπνηε αιιαγή πιηθνύ ή ινγηζκηθνύ ΠΔΣ, ην ππόρξεν πξόζσπν ππνρξενύηαη λα 

δηαηεξεί αξρείν ζην νπνίν θαηαγξάθεηαη ε εκεξνκελία, ν ηξόπνο, ε αηηηνιόγεζε θαη ν 

εξγαδόκελνο ή ζπλεξγάηεο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηηο αιιαγέο. Τν αξρείν ελεκεξώλεηαη θαη 

δηαηεξείηαη από ζπγθεθξηκέλε δηνηθεηηθή νληόηεηα ή εξγαδόκελν ηνπ ππόρξενπ πξνζώπνπ». 

 
Δ. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

Από ηνλ επηηόπην έιεγρν πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ εηαηξεία  ……. κε δηαθξηηηθό ηίηιν 

………θαζώο θαη από ηα ζηνηρεία πνπ απέζηεηιε ε εηαηξεία ……….., πξνέθπςαλ ηα επξήκαηα πνπ 

αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζηελ ελόηεηα Γ ηεο παξνύζαο Έθζεζεο. 

Δπηζεκαίλεηαη, όηη ε κε δηαηήξεζε από πιεπξάο …….. ησλ αξρείσλ θίλεζεο (traffic logs) ηνπ 

web server πνπ εμππεξεηεί ηελ …….. εθαξκνγή, θαηαγξαθήο πξνζβάζεσλ θαη ελεξγεηώλ ηνπ 

δηαρεηξηζηή (administrator) ηεο ………. (θαη όρη ησλ ηειηθώλ ρξεζηώλ/πειαηώλ πνπ 

δηαρεηξίδνληαη ηνλ ινγαξηαζκό ηνπο θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ κέζσ ηνπ ……..), ησλ 

αξρείσλ θαηαγξαθήο εθηέιεζεο ησλ ……… (Action logs) θαη ησλ αξρείσλ θαηαγξαθήο ιαζώλ 

(Error logs) πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζηα ζεκείν 7 ηεο ελόηεηαο Γ, έρεη σο απνηέιεζκα λα 

κελ κπνξεί λα εμαρζεί αζθαιέο ζπκπέξαζκα αλαθνξηθά κε ηελ επζύλε ηνπ παξόρνπ σο πξνο 

ηα ππό εμέηαζε πεξηζηαηηθά.  

ΑΔΑ: 64ΓΗΙΔ1-ΩΦ8
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Δπηζεκαίλεηαη όηη, ζην πιαίζην ηνπ από 30.06.2015 επηηόπηνπ ειέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο 

εηαηξείαο …….. ν νπνίνο πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ζπλέρεηα ηεο ππ΄αξηζκ. 77/2015 Απόθαζε 

Οινκέιεηαο ΑΓΑΔ (Πξαθηηθό ειέγρνπ ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 71/07.07.2015 ε εηαηξεία 

………  δήισζε όηη «…παξέρεη ζηνπο πειάηεο ηεο ηελ ππεξεζία ……. ζύκθσλα κε ηελ νπνία νη 

πειάηεο ιακβάλνπλ εηθνληθνύο εμππεξεηεηέο από ηελ ……… κε ζπγθεθξηκέλε αξρηθή 

δηακόξθσζε (ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα, ……… θιπ) θαη νη νπνίνη ζηε ζπλέρεηα έρνπλ ηελ πιήξε 

επζύλε γηα ηε δηαρείξηζή ηνπο. Η εηαηξεία, αθνύ αξρηθά δηακνξθώζεη ηνλ εηθνληθό εμππεξεηεηή 

κέζα από ην management vlan, ηνλ ηνπνζεηεί ζε μερσξηζηό vlan, ην νπνίν είλαη δηαθνξεηηθό 

γηα θάζε πειάηε. Η εηαηξεία παξαδίδεη ζηνπο πειάηεο νδεγίεο γηα ηε ρξήζε ηνπ εηθνληθνύ 

εμππεξεηεηή, θαζώο θαη επηπιένλ ππεξεζίεο όπσο Firewall, IPS. Η εηαηξεία ……… δελ έρεη 

πξόζβαζε ζην vlan ηνπ θάζε πειάηε θαη δελ έρεη πξόζβαζε γηα δηαρείξηζε ζην ζπγθεθξηκέλν 

εμππεξεηεηή θαη επνκέλσο θαη ζηα αληίζηνηρα αξρεία θαηαγξαθήο απηνύ. Η εηαηξεία …….. 

κπνξεί κόλν λα εθηειεί ελέξγεηεο όπσο restart, stop ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Virtual Machine(VM)».  

 

Β. Δλόςεη ησλ αλσηέξσ απνηειεζκάησλ ηεο από 30.06.2017 «Έθζεζεο Γηελέξγεηαο Δθηάθηνπ 

Διέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο ……… θαηόπηλ πεξηζηαηηθώλ αζθάιεηαο κε αξηζκ. πξση. 

ΔΜΠ187/25.11.2015, ΔΜΠ188/25.11.2015 θαη ΔΜΠ186/25.11.2015», απνδίδεηαη ε αθόινπζε 

ελδερόκελε παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ζε ζρέζε κε ην απόξξεην ησλ επηθνηλσληώλ εθ 

κέξνπο ηεο εηαηξείαο «………»: 

Παραβίαζη ηης Πολιηικής Αζθάλειας για ηη διαζθάλιζη ηοσ Απορρήηοσ ηων επικοινωνιών εκ 

μέροσς ηης εηαιρείας «……..» και ζσνακόλοσθα ηης σπ’ αριθμ. 165/2011 Απόθαζης ηης 

Α.Γ.Α.Δ. (Κανονιζμός για ηη Γιαζθάλιζη ηοσ Απορρήηοσ ηων Ζλεκηρονικών Δπικοινωνιών) 

α) Όπσο αλαθέξεηαη ζηε ζει. 8-9 ηεο από 30.06.2017 «Έθζεζεο Γηελέξγεηαο Δθηάθηνπ Διέγρνπ ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο ……. θαηόπηλ πεξηζηαηηθώλ αζθάιεηαο κε αξηζκ. πξση. 

ΔΜΠ187/25.11.2015, ΔΜΠ188/25.11.2015 θαη ΔΜΠ186/25.11.2015», ε εηαηξεία «…….» δελ 

ελεκέξσζε ηελ Αξρή γηα ηα ελ ζέκαηη πεξηζηαηηθά αζθαιείαο. Πιελ όκσο, ζηελ ελόηεηα 

«Γηαρείξηζε Πεξηζηαηηθώλ Αζθάιεηαο (ζει.20) ηεο Πνιηηηθήο αζθάιεηαο ηεο εηαηξείαο αλαθέξεηαη  

όηη «…ζε πεξίπησζε πεξηζηαηηθνύ αζθάιεηαο πνπ ζα ππνπέζεη ζηελ αληίιεςή ηεο, ε εηαηξεία 

ελεκεξώλεη ηελ ΑΔΑΕ, ππνβάιινληαο γηα θάζε πεξηζηαηηθό, έγγξαθν κε ηίηιν «Έθζεζε Άκεζεο 

Αλαθνξάο Πεξηζηαηηθνύ Αζθάιεηαο», αλαθέξνληαο ηηο δηαζέζηκεο πνπ πεξηγξάθνπλ ην πεξηζηαηηθό 

πιεξνθνξίεο ζύκθσλα κε ηα δεδνκέλα πνπ είλαη δηαζέζηκα θαηά ην ρξόλν πξαγκαηνπνίεζεο ηεο 

ελεκέξσζεο…», όπσο άιισζηε πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 9.2.3 ηεο ππ’ αξηζκ. 165/2011 Απόθαζεο ηεο 

Αξρήο. 
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β) Όπσο αλαθέξεηαη ζηε ζει. 12 ηεο από 30.06.2017 «Έθζεζεο Γηελέξγεηαο Δθηάθηνπ Διέγρνπ ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο ……….. θαηόπηλ πεξηζηαηηθώλ αζθάιεηαο κε αξηζκ. πξση. 

ΔΜΠ187/25.11.2015, ΔΜΠ188/25.11.2015 θαη ΔΜΠ186/25.11.2015», ε εηαηξεία «……..» «…δε 

δηαζέηεη αξρεία θίλεζεο (traffic logs) ηνπ web server πνπ εμππεξεηεί ηελ ………εθαξκνγή γηα ηελ 

πεξίπησζε ηνπ πεξηζηαηηθνύ πνπ αλαθέξεηαη ζην ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 186/25.11.2015 

έγγξαθν ηεο εηαηξείαο ……… ιόγσ ηεο κεηαθνξάο ηνπ server ζε άιιν data center….». Πιελ όκσο, 

ζηε ζει. 5 ηεο Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο ηεο εηαηξείαο (παξ. 3.2.8. & 3.2.9 Απόθαζεο 165/2011) 

αλαθέξεηαη όηη «… ε εηαηξεία δηαηεξεί ηα ελ ιόγσ αξρεία γηα ρξνληθό δηάζηεκα δύν (2) εηώλ…» θαη 

ζηε ζει. 6 όηη «… ε εηαηξεία ρξεζηκνπνηεί θαηάιιεια εξγαιεία ινγηζκηθνύ θαη θξνληίδεη κε ηαθηηθνύο 

ειέγρνπο λα εμαζθαιίδεη όηη νη θαηαγξαθέο πνπ πξνβιέπνληαη ζην παξόλ θείκελν είλαη πιήξεηο θαη 

ζπλερείο», όπσο πξνβιέπεηαη, άιισζηε, θαη ζηηο παξ. 3.2.8 θαη 3.2.9 ηεο ππ’ αξηζκ. 165/2011 

Απόθαζεο ηεο Αξρήο. 

γ) Δπίζεο, όπσο αλαθέξεηαη ζηε ζει. 12 ηεο από 30.06.2017 «Έθζεζεο Γηελέξγεηαο Δθηάθηνπ 

Διέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο ………... θαηόπηλ πεξηζηαηηθώλ αζθάιεηαο κε αξηζκ. 

πξση. ΔΜΠ187/25.11.2015, ΔΜΠ188/25.11.2015 θαη ΔΜΠ186/25.11.2015», ε εηαηξεία «…….» 

«…δελ δηαζέηεη αξρεία θαηαγξαθήο εθηέιεζεο ησλ …… θαη αξρεία θαηαγξαθήο ιαζώλ (Error logs) γηα 

ηα ππό εμέηαζε πεξηζηαηηθά αζθάιεηαο….».  Πιελ όκσο, ζηελ ελόηεηα κε ηίηιν «Γηαρείξηζε θαη 

εγθαηάζηαζε ΠΔ», ζει. 18 ηεο Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο ηεο εηαηξείαο (παξ. 8.3.3.1 Απόθαζεο 

165/2011), αλαθέξεηαη όηη «Η εηαηξεία αθνινπζεί Δηαδηθαζία Ειέγρνπ Σπληήξεζεο-Υπνζηήξημεο-

Λεηηνπξγίαο Υιηθνύ θαη Λνγηζκηθνύ ησλ ΠΕΣ παξαθνινπζώληαο ηελ νξζή ιεηηνπξγία ησλ ΠΕΣ κέζσ 

ηνπ ειέγρνπ ησλ ζπκβάλησλ θαη ησλ εηδνπνηήζεσλ θάζε ζπζηήκαηνο ώζηε λα εληνπίδνληαη ηπρόλ 

ζθάικαηα ή θελά αζθάιεηαο», όπσο νξίδεηαη θαη ζηελ παξ. 8.3.3.1 ηεο ππ’ αξηζκ. 165/2011 

Απόθαζεο ηεο Αξρήο, ελώ, ζηελ ελόηεηα κε ηίηιν «Γηαρείξηζε Πεξηζηαηηθώλ Αζθάιεηαο» ηεο 

Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο ηεο εηαηξείαο, αλαθέξεηαη όηη «…γηα θάζε πεξηζηαηηθό αζθάιεηαο γίλεηαη 

θαηαγξαθή ησλ παξαθάησ ζηνηρείσλ ... ζπιιερζέληα ζηνηρεία από ην ππόρξεν πξόζσπν γηα ηε 

δηεξεύλεζε ηνπ πεξηζηαηηθνύ (ελδεηθηηθά, αξρεία θαηαγξαθήο, ζηνηρεία παξαβίαζεο, θ.α.)». 

δ) Πεξαηηέξσ, όπσο αλαθέξεηαη, επίζεο, ζηε ζει. 12 ηεο από 30.06.2017 «Έθζεζεο Γηελέξγεηαο 

Δθηάθηνπ Διέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο ……… θαηόπηλ πεξηζηαηηθώλ αζθάιεηαο κε 

αξηζκ. πξση. ΔΜΠ187/25.11.2015, ΔΜΠ188/25.11.2015 θαη ΔΜΠ186/25.11.2015», ε εηαηξεία 

«………» «…δελ δηαζέηεη αξρείν θαηαγξαθώλ πξνζβάζεσλ θαη ελεξγεηώλ (access θαη command logs) 

ηνπ δηαρεηξηζηή (administrator) ηεο ………… (θαη όρη ησλ ηειηθώλ ρξεζηώλ/πειαηώλ πνπ 

δηαρεηξίδνληαη ηνλ ινγαξηαζκό ηνπο θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ κέζσ ηνπ ……..….». Πιελ 
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όκσο, ζηελ ελόηεηα κε ηίηιν «Λνγηθή πξόζβαζε ζε ΠΔ», ζει 13 ηεο Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο ηεο 

εηαηξείαο αλαθέξεηαη όηη «γηα θάζε πξόζβαζε ζε ΠΕΣ, ε εηαηξεία ηεξεί αξρείν θαηαγξαθήο ησλ 

ρξεζηώλ, ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη ην όλνκα ρξήζηε πνπ απέθηεζε ηελ πξόζβαζε θαη ε εκεξνκελία 

θαη ώξα εθθίλεζεο θαη ηεξκαηηζκνύ ηεο πξόζβαζεο», όπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 6.2.5 ηεο ππ’ 

αξηζκ. 165/2011 Απόθαζεο ηεο Αξρήο.  

ε) Σέινο, όπσο αλαθέξεηαη ζηε ζει. 14 ηεο από 30.06.2017 «Έθζεζεο Γηελέξγεηαο Δθηάθηνπ 

Διέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο ………. θαηόπηλ πεξηζηαηηθώλ αζθάιεηαο κε αξηζκ. πξση. 

ΔΜΠ187/25.11.2015, ΔΜΠ188/25.11.2015 θαη ΔΜΠ186/25.11.2015», ε Α.Γ.Α.Δ. δήηεζε από ηελ 

εηαηξεία «…………» λα παξαδώζεη νπνηνδήπνηε ζηνηρείν απνδεηθλύεη ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ 

απηόκαησλ ελεκεξώζεσλ (ελεξγνπνίεζε ηνπ ραξαθηεξηζηηθνύ αζθάιεηαο “………..”) θαηά ηελ 

πεξίνδν πνπ ζπλέβεζαλ ηα ππό εμέηαζε πεξηζηαηηθά. Πιελ όκσο, ε εηαηξεία δελ απέζηεηιε ηα ελ 

ιόγσ ζηνηρεία, νύηε θαη αληίζηνηρε ελεκέξσζε πξνο ηελ Α.Γ.Α.Δ. γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ή κε ησλ 

ινηπώλ ραξαθηεξηζηηθώλ αζθάιεηαο ηνπ ………πνπ εμεηάζηεθαλ ζην πιαίζην ηνπ από 27.06.2016 

επηηόπηνπ ειέγρνπ θαηά ηελ πεξίνδν πνπ ζπλέβεζαλ ηα ππό εμέηαζε πεξηζηαηηθά. Πιελ όκσο, ζηελ 

ελόηεηα «Γηαρείξηζε θαη εγθαηάζηαζε ΠΔ» (ζει. 18) ηεο Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο γηα ηε Γηαζθάιηζε 

ηνπ απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ ηεο εηαηξείαο πξνβιέπεηαη όηη «…νη αιιαγέο 

(εηζαγσγή/κεηαβνιή/δηαγξαθή ζην ινγηζκηθό/πιηθό ησλ ΠΕΣ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαζθάιηζε ηνπ 

απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληώλ, πξαγκαηνπνηνύληαη ρσξίο θαζπζηέξεζε» θαη όηη «…γηα νπνηαδήπνηε 

αιιαγή πιηθνύ ή ινγηζκηθνύ ΠΕΣ, ην ππόρξεν πξόζσπν ππνρξενύηαη λα δηαηεξεί αξρείν ζην νπνίν 

θαηαγξάθεηαη ε εκεξνκελία, ν ηξόπνο, ε αηηηνιόγεζε θαη ν εξγαδόκελνο ή ζπλεξγάηεο πνπ 

πξαγκαηνπνίεζε ηηο αιιαγέο. Τν αξρείν ελεκεξώλεηαη θαη δηαηεξείηαη από ζπγθεθξηκέλε δηνηθεηηθή 

νληόηεηα ή εξγαδόκελν ηνπ ππόρξενπ πξνζώπνπ», όπσο, άιισζηε, νξίδεηαη ζηηο παξ. 8.2.3 θαη 8.2.3. 

ηεο ππ’ αξηζκ. 165/2011 Απόθαζεο ηεο Αξρήο. 

 

Γ. Δλόςεη ησλ αλσηέξσ θαη έρνληαο ππόςε: 

1. Σν άξζξν 19 ηνπ πληάγµαηνο, 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3115/2003 «Αξρή Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ» (ΦΔΚ Α’ 

47) θαη ηδίσο ηα άξζξα 1 παξ. 1, 6 θαη 11 απηνύ,  

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3674/2008 «Δλίζρπζε ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ δηαζθάιηζεο ηνπ απνξξήηνπ ηεο 

ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α’ 136),   

4. Σηο δηαηάμεηο ηεο ππ' αξηζµ. 165/2011 Απόθαζεο ηεο Α.Γ.Α.Δ. «Καλνληζµόο γηα ηε Γηαζθάιηζε 
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ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Ζιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ» (ΦΔΚ Β' 2715/2011),  

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3051/2002 «πληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλεο αλεμάξηεηεο αξρέο, ηξνπνπνίεζε 

θαη ζπκπιήξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζιήςεσλ ζην δεκόζην ηνκέα θαη ζπλαθείο ξπζκίζεηο» (ΦΔΚ 

Α’ 220/2002), όπσο ηζρύεη, 

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4055/2012 «Γίθαηε δίθε θαη εύινγε δηάξθεηα απηήο» (ΦΔΚ Α’51/2012), 

όπσο ηζρύεη, θαη ηδίσο ηα άξζξα 61 θαη 110 παξ. 12 απηνύ,  

7. Σελ ππ’ αξηζκ. 97
Α
/2012 Απόθαζε ηεο Α.Γ.Α.Δ. «Σξνπνπνίεζε ηεο απόθαζεο ηεο ΑΓΑΔ 44/31-

10-2003 Απόθαζεο ηεο ΑΓΑΔ “Καλνληζκόο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο ηεο Αξρήο Γηαζθάιηζεο ηνπ 

Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ (Α.Γ.Α.Δ.) (ΦΔΚ1642/Β/7.11.2003)”, όπσο ηζρύεη» (ΦΔΚ 1650/Β/11-

05-2012 θαη 1751/Β/25-05-2012),  

8. Σηο δηαηάμεηο ηεο ππ’αξηζκ. 44/31.10.2003 Απόθαζεο ηεο Α.Γ.Α.Δ. «Καλνληζκόο Δζσηεξηθήο 

Λεηηνπξγίαο ηεο Αξρήο Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ (Α.Γ.Α.Δ.)» (ΦΔΚ Β’ 

1642/7.11.2003), όπσο ηζρύεη,  

9. Σν άξζξν 20 παξ. 2 ηνπ πληάγκαηνο, πεξί δηθαηώκαηνο πξνεγνύκελεο αθξόαζεο ηνπ 

δηνηθνπκέλνπ, 

10. Σε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 26 παξ.7 ηνπ λ.4325/2015 «Δθδεκνθξαηηζκόο ηεο Γηνίθεζεο – 

Καηαπνιέκεζε Γξαθεηνθξαηίαο θαη Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε. Απνθαηάζηαζε Αδηθηώλ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α’ 47/2015), 

11. Σε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 55 παξ.10 ηνπ λ.4339/2015  (ΦΔΚ Α’ 133/2015) «Αδεηνδόηεζε παξόρσλ 

πεξηερνκέλνπ επίγεηαο ςεθηαθήο ηειενπηηθήο επξπεθπνκπήο ειεύζεξεο ιήςεο - Ίδξπζε 

ζπλδεδεκέλεο κε ηελ E.P.Σ. Α.Δ. αλώλπκεο εηαηξίαο γηα ηελ αλάπηπμε δηθηύνπ επίγεηαο ςεθηαθήο 

επξπεθπνκπήο - Ρύζκηζε ζεκάησλ Δζληθήο Δπηηξνπήο Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (Δ.Δ.Σ. 

Σ.) - Δζληθή Δπηθνηλσληαθή Πνιηηηθή, Οξγάλσζε ηεο Δπηθνηλσληαθήο Γηπισκαηίαο - ύζηαζε 

Δζληθνύ Κέληξνπ Οπηηθναθνπζηηθώλ Μέζσλ θαη Δπηθνηλσλίαο θαη Μεηξώνπ Δπηρεηξήζεσλ 

Ζιεθηξνληθώλ Μέζσλ Δλεκέξσζεο - Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 4070/2012 (Α' 82) θαη άιιεο 

δηαηάμεηο», 

12. Σε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4369/2016 (ΦΔΚ Α΄ 33/2016) «Δζληθό Μεηξών Δπηηειηθώλ 

ηειερώλ Γεκόζηαο Γηνίθεζεο, βαζκνινγηθή δηάξζξσζε ζέζεσλ, ζπζηήκαηα αμηνιόγεζεο, 

πξναγσγώλ θαη επηινγήο πξντζηακέλσλ (δηαθάλεηα – αμηνθξαηία θαη απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο 

Γεκόζηαο Γηνίθεζεο) θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

13. Σελ ππ’ αξηζκ. 16887/17-03-2016 Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Γηθαηνζύλεο, Γηαθάλεηαο θαη 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ (ΦΔΚ Τ.Ο.Γ.Γ. 151/21-03-2016), πεξί ζπγθξόηεζεο ηεο Αξρήο 
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Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ, 

14. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ εηθνζηνύ ηξίηνπ ηνπ Ν. 4411/2016 (ΦΔΚ Α΄ 142/03-08-2016),  

15. Σηο ππ’ αξηζκ. 3319/2010 θαη 1361/2013 απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, 

16. Σελ «Έθζεζε Αλαθνξάο Πεξηζηαηηθνύ Αζθαιείαο» κε αξηζκό πξσηόθνιινπ 

ΔΜΠ186/25.11.2015, 

17. Σελ «Έθζεζε Αλαθνξάο Πεξηζηαηηθνύ Αζθαιείαο» κε αξηζκό πξσηόθνιινπ 

ΔΜΠ187/25.11.2015, 

18. Σελ «Έθζεζε Αλαθνξάο Πεξηζηαηηθνύ Αζθαιείαο» κε αξηζκό πξσηόθνιινπ 

ΔΜΠ188/25.11.2015, 

19. Σελ ππ΄αξηζκ. 134/2016 Απόθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηεο Α.Γ.Α.Δ., 

20. Σελ ππ΄αξηζκ. 155/2016 Απόθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Α.Γ.Α.Δ., 

21. Σν ππ΄ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 124/30.06.2016 Πξαθηηθό δηελέξγεηαο επηηόπηνπ ειέγρνπ ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο «……….», 

22. ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 1517/07.07.2016 επηζηνιή ηεο εηαηξείαο «………», 

23. ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.  ΑΓΑΔ 2427/18.10.2016  επηζηνιή ηεο εηαηξείαο «…….», 

24. ηελ ππ΄ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ227/14.11.2016 επηζηνιή ηεο Α.Γ.Α.Δ., 

25. ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ278/23.12.2016 επηζηνιή ηεο εηαηξείαο «……..», 

26. ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 3213/28.12.2016 επηζηνιή ηεο εηαηξείαο «………..», 

27. ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 2/02.01.2017 επηζηνιή ηεο εηαηξείαο «……..», 

28. ηελ ππ΄ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ12/03.02.2017 επηζηνιή ηεο Α.Γ.Α.Δ. πξνο ηελ Δ.Δ.Σ.Σ., 

29. ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 1822/15.06.2017 επηζηνιή ηεο Δ.Δ.Σ.Σ., 

30. ην αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 71/07.07.2015 Πξαθηηθό επηηόπηνπ ειέγρνπ ζηελ εηαηξεία ………, 

31. ηελ από 30.06.2017  «Έθζεζε Γηελέξγεηαο Δθηάθηνπ Διέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο 

…….. θαηόπηλ πεξηζηαηηθώλ αζθάιεηαο κε αξηζκ. πξση. ΔΜΠ187/25.11.2015, ΔΜΠ188/25.11.2015 

θαη ΔΜΠ186/25.11.2015»,  

32. Σελ ππ’ αξηζκ. 340/2017 εηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο Α.Γ.Α.Δ., 

33. Σν Πξαθηηθό ηεο από 27 επηεκβξίνπ 2017 ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο Α.Γ.Α.Δ., 

34. Σελ ππ’ αξηζκ. 295/2017 Απόθαζε ηεο Α.Γ.Α.Δ. πεξί έγθξηζεο ηεο από 30.06.2017 «Έθζεζεο 

Γηελέξγεηαο Δθηάθηνπ Διέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο …….. θαηόπηλ πεξηζηαηηθώλ 

αζθάιεηαο κε αξηζκ. πξση. ΔΜΠ187/25.11.2015, ΔΜΠ188/25.11.2015 θαη ΔΜΠ186/25.11.2015», ε 

νπνία επηδόζεθε ζηελ εηαηξεία «……..» κεηά ηεο ζπλεκκέλεο έθζεζεο ειέγρνπ, όπσο πξνθύπηεη από 

ηελ ππ’ αξηζκ. 3086Β/24-11-2017 έθζεζε επίδνζεο ηεο δηθαζηηθήο επηκειήηξηαο ζην Δθεηείν ……, 
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35. Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 182/05-10-2017 επηζηνιή πξνο ηελ Δ.Δ.Σ.Σ.,   

36. Σελ ππ’ αξηζκ. 209/2018 εηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο Α.Γ.Α.Δ., 

37. Σν πξαθηηθό ηεο από 4 Ηνπιίνπ 2018 ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο Α.Γ.Α.Δ., 

38. Σελ αλάγθε δηαζθάιηζεο ηνπ απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληώλ, 

 

Ζ ΑΡΥΖ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΖΣΟΤ ΣΩΝ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ (ΑΓΑΔ) 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  

 

ηελ θιήζε ζε Αθξόαζε ηεο εηαηξείαο «……..», ελώπηνλ ηεο Οινκέιεηαο ηεο  Α.Γ.Α.Δ., ηελ 12
η
 

Γεκεμβρίοσ 2018, ημέρα Σεηάρηη και ώρα 13.00 μ.μ., ζηελ έδξα ηεο Α.Γ.Α.Δ., Ηεξνύ Λόρνπ 

3, Μαξνύζη, κε αληηθείκελν ηνλ έιεγρν ηεο ελδερόκελεο παξάβαζεο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 

πεξί απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληώλ, όπσο αλαιπηηθά εθηίζεηαη αλσηέξσ ζηα ζεκεία Α, Β θαη Γ 

ηεο παξνύζαο. 

Δηζεγεηήο γηα ηελ ελ ιόγσ ππόζεζε νξίδεηαη ην αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηεο Α.Γ.Α.Δ., θ. 

Γεώξγηνο Μηζαειίδεο. 

Ζ παξνύζα απόθαζε λα επηδνζεί ζηελ εηαηξεία «…….» κε Γηθαζηηθό Δπηκειεηή. 

Κξίζεθε θαη απνθαζίζηεθε ηελ 4
ε
 Ηνπιίνπ 2018.  

    

 

              

                                    

                                                 Ο Πξόεδξνο 

 

                                                  Υξήζηνο Εακπίξαο 
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