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                                                                                                                                              Μαξνύζη, 4 Γεθεκβξίνπ 2019 

    Αξ. πξση.: 3804 

     ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

 

ΑΠΟΦΑΖ 

 (αριθμ: 365/2019)  

 

Θέμα:   Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «…….» κε αληηθείκελν ηνλ 

έιεγρν ελδερόκελεο παξαβάζεσο ηεο ππ’ αξηζκ. 165/2011 «Καλνληζκόο γηα ηε 

Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Ηιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ» (ΦΔΚ Β΄ 2715/17-

11-2011) Απόθαζεο ηεο Α.Γ.Α.Δ., ζύκθσλα κε ηηο απνθιίζεηο πνπ πξνζδηνξίδνληαη 

ζηελ εγθεθξηκέλε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 33/2015 Απόθαζε ηεο Α.Γ.Α.Δ. Πνιηηηθή 

Αζθάιεηαο γηα ηε Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ, όπσο απηέο 

αλαθέξνληαη ζηελ από 16-01-2018 Έθζεζε Γηελέξγεηαο Σαθηηθνύ Διέγρνπ ζηελ 

εηαηξεία «……….», αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο γηα ηε 

Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ.   

 
 

 

Σελ Σεηάξηε, 4
ε
 Γεθεκβξίνπ 2019, ε Οινκέιεηα ηεο Αξρήο Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ 

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

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

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. Με βάζε ηελ σο άλσ από 16-01-2019 Έθζεζε Γηελέξγεηαο Σαθηηθνύ Διέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο 

ηεο εηαηξείαο «…...» αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ 

απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληώλ ηεο εηαηξείαο θαη ηελ ηήξεζε ηνπ Καλνληζκνύ γηα ηε Γηαζθάιηζε ηνπ 

Απνξξήηνπ ησλ Ηιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ, όπσο απηή εγθξίζεθε από ηελ Οινκέιεηα ηεο 

Α.Γ.Α.Δ. θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο 6
εο

 Φεβξνπαξίνπ 2019 κε ηελ ππ’ αξηζκ. 62/2019 Απόθαζε ηεο 

Αξρήο, θαη ε νπνία θνηλνπνηήζεθε ζηελ εηαηξεία ηελ 14-05-2019, απνδίδνληαη νη αθόινπζεο 

ελδερόκελεο παξαβάζεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ζε ζρέζε κε ην απόξξεην ησλ επηθνηλσληώλ εθ 

κέξνπο ηεο εηαηξείαο «……..»: 
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α) Ως προς ηελ σποτρέωζε ζσκκόρθωζες κε ηης παραηερήζεης ζηελ από 29.08.2014 

«Έθζεζε ειέγτοσ ζσκκόρθωζες Ποιηηηθής ηες ……», ζσλεκκέλε ζηελ σπ’ αρηζκ. 

33/2015 Απόθαζε ηες Α.Δ.Α.Ε. 

Από ηελ εμέηαζε ηεο λέαο έθδνζεο ηεο Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο ηεο εηαηξείαο πνπ παξαδόζεθε 

ζηελ Α.Γ.Α.Δ. θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ δηαπηζηώζεθε όηη δελ έρνπλ θαιπθζεί νη παξαθάησ 

παξαηεξήζεηο, όπσο απηέο δηαηππώζεθαλ ζηελ από 29.08.2014 «Έθζεζε ειέγρνπ ζπκκόξθσζεο 

Πνιηηηθήο ηεο …….», ζπλεκκέλε ζηελ ππ’ αξηζκ. 33/2015 Απόθαζε ηεο Α.Γ.Α.Δ.: 

α) άξζξν 6, παξ. 1: «Δεν αναθέπεηαι όηι η εηαιπεία διαηηπεί απσείο πος αναθέπει αναλςηικά 

ηοςρ μησανιζμούρ ελέγσος ππόζβαζηρ και αςθενηικοποίηζηρ για κάθε ΠΕΣ, ζύμθωνα με ηην 

παπάγπαθο 6.2.1.»   

β) άξζξν 6, παξ. 2: «Δεν πληπούηαι η απαίηηζη για ηην ανηιζηοίσιζη ηος ζςγκεκπιμένος 

θςζικού πποζώπος πος αποκηά ππόζβαζη ζε ένα ΠΕΣ με ηιρ ενέπγειερ πος ηελούνηαι ζε αςηό, 

με άλλον καηάλληλο μησανιζμό, ο οποίορ θα ηεκμηπιώνεηαι ζε απσείο πος οθείλει να διαηηπεί 

ηο ςπόσπεο ππόζωπο, ζύμθωνα με ηην παπάγπαθο 6.2.3.» 

γ) άξζξν 6, παξ. 3: «Δεν πληπούηαι η απαίηηζη ηηρ παπαγπάθος 6.4.1 (ζη).» 

δ) άξζξν 6, παξ. 4: «Δεν αναθέπεηαι όηι η εηαιπεία διαηηπεί ζε απσείο ηοςρ ηπόποςρ με ηοςρ 

οποίοςρ επιβάλλει ηην πεπιοδική αλλαγή ηων κωδικών ππόζβαζηρ, ζύμθωνα με ηην 

παπάγπαθο 6.4.2.3.» 

ε) άξζξν 6, παξ. 5: «Δεν αναθέπεηαι όηι η εηαιπεία διαηηπεί ηο απσείο ηηρ παπαγπάθος 6.5.4.» 

ζη) άξζξν 7, παξ. 1: «Δεν πληπούηαι η απαίηηζη ηηρ παπαγπάθος 7.3.1.» 

δ) άξζξν 8, παξ. 1: «Δεν αναθέπεηαι όηι ηα απσεία ηηρ παπαγπάθος 8.3.1.2 εγκπίνονηαι από ηο 

απμόδιο πποζωπικό ηηρ εηαιπείαρ και θςλάζζονηαι.» 

ε) άξζξν 12, παξ. 1: «Δεν πληπούηαι η απαίηηζη ηηρ παπαγπάθος 12.2.3.» 

Απόθιηζε 1: Γελ έρεη εθαξκνζηεί ζπλεπώο ε ππ’ αξηζκ. 33/2015 Απόθαζε ηεο Α.Γ.Α.Δ. 

αλαθνξηθά κε ηελ ελζσκάησζε ησλ παξαηεξήζεσλ ηεο από 29.8.2014 «Έθζεζεο Διέγρνπ 

πκκόξθσζεο Πνιηηηθήο ηεο ……» ζηελ Πνιηηηθή Αζθάιεηαο θαη επνκέλσο παξαβηάδεηαη ε 

δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 16 παξ. 3 ηνπ Καλνληζκνύ ηεο Αξρήο, ζύκθσλα κε ηελ νπνία «ηα ςπόσπεα 

ππόζωπα ..ςποσπεούνηαι ενηόρ πποθεζμίαρ έξι (6) μηνών από ηη γνωζηοποίηζη ζε αςηά ηηρ 

ΑΔΑ: ΩΝΧΔΙΔ1-9Κ8



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΡΥΗ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 

 

3 
 

απόθαζηρ ηηρ ΑΔΑΕ πεπί έγκπιζηρ ηηρ Πολιηικήρ Αζθάλειαρ για ηη διαζθάλιζη ηος αποππήηος ηων 

επικοινωνιών να ηην ςλοποιήζοςν.», ζύκθσλα κε ηελ Απόθαζε έγθξηζεο ηεο Πνιηηηθήο. 

β) Ως προς ηε Δηαδηθαζία Αποηίκεζες θηλδύλοσ 

Η εηαηξεία δήισζε όηη έρεη πξαγκαηνπνηήζεη απνηίκεζε θηλδύλνπ θαη δήισζε όηη ηα 

απνηειέζκαηα απηήο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην αξρείν «91 servers αλά VLAN ηύπνπο αξρείσλ 

θαηαγξαθήο, ιεηηνπξγηθόηεηα θαη απνηίκεζε θηλδύλνπ», ην νπνίν πξνζθόκηζε θαηά ηε 

δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ. ην παξαπάλσ αξρείν παξνπζηάδεηαη γηα θάζε εμππεξεηεηή ε πεξηγξαθή 

ηνπ θηλδύλνπ θαη ε πηζαλόηεηα εκθάληζεο ηνπ θηλδύλνπ (Data security risk factor). Ωζηόζν, δελ 

απνηππώλνληαη όιεο νη ππόινηπεο ελέξγεηεο θαη ηα απνηειέζκαηα απηώλ, γηα όια ηα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο, ζύκθσλα κε ηε δηαδηθαζία Γηαρείξηζεο Κηλδύλσλ (έγγξαθν «ΓΑΠ-

ΓΓ01ΓηαρείξΚηλδύλσλ»). Αλαιπηηθόηεξα, θαη κε θξηηήξην ηε δηαζθάιηζε ηνπ απνξξήηνπ ηεο 

επηθνηλσλίαο, δελ πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο: α) ην ζύλνιν ησλ θηλδύλσλ αλά ΠΔ ηεο εηαηξείαο 

(Λεηηνπξγηθό ύζηεκα, ΙΣ Δθαξκνγέο, Γηαζέζηκεο Τπεξεζίεο), β) ην επίπεδν ξίζθνπ ην νπνίν 

πξνθύπηεη από ππνινγηζκό ηνπ βαζκνύ ησλ εππαζεηώλ (V, Vulnerability), γ) ε πηζαλόηεηα 

εκθάληζεο ηεο εθάζηνηε απεηιήο (T, Threat) θαη δ) νη επηπηώζεηο, ζηελ εηαηξεία, από ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ απεηιώλ (I, Impact). 

Απόθιηζε 2: Γελ εθαξκόδεηαη ζπλεπώο ε παξάγξαθνο 18 ηεο Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο αλαθνξηθά 

κε ηελ πιεξόηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ηεο απνηίκεζεο θηλδύλνπ. Γελ εθαξκόδεηαη πιήξσο ε 

δηαδηθαζία Γηαρείξηζεο Κηλδύλσλ, θαηά παξάβαζε ηεο παξ. 3.3.1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Καλνληζκνύ 

ηεο Αξρήο. 

γ) Ως προς ηελ εθαρκογή ηες Ποιηηηθής Φσζηθής Αζθάιεηας 

Η εηαηξεία παξέδσζε ην αξρείν θαηαγξαθήο γηα ηηο πξνζβάζεηο ζην ρώξν …….. ηεο εηαηξείαο. 

Από ηελ εμέηαζε ηνπ ελ ιόγσ αξρείνπ ζε ζπλδπαζκό κε ηηο εμνπζηνδνηήζεηο γηα απηόλ ην ρώξν 

δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρνπλ πξνζβάζεηο από πξόζσπα πνπ δελ αλήθνπλ ζην εμνπζηνδνηεκέλν 

πξνζσπηθό, ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:  
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Απόθιηζε 3α: Γελ εθαξκόδεηαη ζπζηεκαηηθά ε παξάγξαθνο 43 ηεο Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο ηεο 

εηαηξείαο αλαθνξηθά κε ηελ εμνπζηνδνηεκέλε είζνδν ηνπ πξνζσπηθνύ θαη ζπλεξγαηώλ ζηνπο 

ρώξνπο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ΠΔ, θαηά παξάβαζε ηεο παξ. 5.2.3 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ 

Καλνληζκνύ ηεο Α.Γ.Α.Δ..  

Αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία θπζηθήο πξόζβαζεο, ζύκθσλα κε ηε λέα έθδνζε ηεο Πνιηηηθήο 

Αζθάιεηαο, απηή πεξηγξάθεηαη ζην αξρείν «Αζθαιείο Πεξηνρέο». Από ηελ εμέηαζε ηνπ αξρείνπ 

δηαπηζηώζεθε όηη δελ πεξηγξάθνληαη νη ελέξγεηεο πνπ απαηηνύληαη ζρεηηθά κε ηελ πξόζβαζε ζε 

εγθαηαζηάζεηο θαη ρώξνπο όπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ΠΔ, ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5.2.2 

ηνπ άξζξνπ 5 ηεο Απόθαζεο 165/2011.  

Απόθιηζε 3β: Γελ εθαξκόδεηαη, ζπλεπώο, ε παξάγξαθνο 43 ηεο Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο ηεο 

εηαηξείαο αλαθνξηθά κε ην πεξηερόκελν ηεο δηαδηθαζίαο θπζηθήο πξόζβαζεο, θαηά παξάβαζε ηεο 

παξ. 5.2.2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Καλνληζκνύ ηεο Αξρήο. 

δ) Ως προς ηελ εθαρκογή ηες Ποιηηηθής Λογηθής Πρόζβαζες 

Από ηελ εμέηαζε ηνπ αξρείνπ «ρέδην Πξόζβαζεο» πνπ παξέδσζε ε εηαηξεία δηαπηζηώζεθε όηη 

θαηαγξάθνληαη νη θαηεγνξίεο ρξεζηώλ θαη ηα δηθαηώκαηα πξόζβαζεο γηα ηα ΠΔ, ελώ δελ 

θαηαγξάθνληαη νη ινγαξηαζκνί πξόζβαζεο θαη ε εκεξνκελία ελεξγνπνίεζεο ή/θαη 

απελεξγνπνίεζεο απηώλ. Δπίζεο, δελ έρνπλ θαηαγξαθεί νη θνηλόρξεζηνη ινγαξηαζκνί θαη σο εθ 

ηνύηνπ νύηε νη εξγαδόκελνη πνπ έρνπλ ιάβεη γλώζε ησλ ζρεηηθώλ θσδηθώλ. 

Απόθιηζε 4: Γελ εθαξκόδνληαη, ζπλεπώο, νη παξάγξαθνη 45 θαη 46 ηεο Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο 

αλαθνξηθά κε ηελ θαηαγξαθή ησλ ινγαξηαζκώλ πξόζβαζεο, ηεο εκεξνκελίαο ελεξγνπνίεζεο 

ή/θαη απελεξγνπνίεζεο απηώλ, θαζώο θαη ησλ θνηλόρξεζησλ ινγαξηαζκώλ, θαηά παξάβαζε ηεο  

παξ. 6.2.2 θαη 6.2.3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Καλνληζκνύ ηεο Αξρήο.  

Πεξαηηέξσ, ε εηαηξεία παξέδσζε ηα αξρεία θαηαγξαθήο ηεο πξόζβαζεο (access logs) γηα ηα ΠΔ 

πνπ αθνξνύλ ζηηο ππεξεζίεο SMS θαη θσλήο (Web interface θαη servers) γηα ην ρξνληθό 

δηάζηεκα από 1.1.2018 έσο θαη 21.11.2018. ην ελ ιόγσ αξρείν πεξηιακβάλνληαη δύν επηκέξνπο 

αξρεία θαηαγξαθήο, …….. Από ηελ εμέηαζε ηνπ αξρείνπ …… δηαπηζηώζεθε όηη δελ 

θαηαγξάθεηαη ην έηνο ζηελ εκεξνκελία ηεο πξόζβαζεο, ελώ αλαθνξηθά κε ηελ ώξα έλαξμεο θαη 

ηεξκαηηζκνύ απηήο θαηαγξάθεηαη κία ρξνληθή ζηηγκή θαη έλα ρξνληθό δηάζηεκα ρσξίο λα είλαη 

ζαθέο ηη απνηππώλνπλ. Από ηελ εμέηαζε ηνπ αξρείνπ …… δηαπηζηώζεθε όηη θαηαγξάθεηαη κία 
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ρξνληθή ζηηγκή, ρσξίο λα πξνθύπηεη εάλ απηή αθνξά ζηελ ώξα έλαξμεο ή ηεξκαηηζκνύ ηεο 

πξόζβαζεο.  

Απόθιηζε 5: Γελ εθαξκόδεηαη, ζπλεπώο, ε παξάγξαθνο 48 ηεο Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο ηεο 

εηαηξείαο αλαθνξηθά κε ηελ θαηαγξαθή ησλ ζρεηηθώλ κε ηελ πξόζβαζε ζηνηρείσλ, θαηά 

παξάβαζε ηεο παξ.  6.2.5 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Καλνληζκνύ ηεο Αξρήο. 

Η εηαηξεία παξέδσζε ην αξρείν «check list for new employees» θαη παξαδόζεθε 

δεηγκαηνιεπηηθά ε ζπγθεθξηκέλε θόξκα γηα ηνπο ηειεπηαίνπο 2 ππαιιήινπο πνπ πξνζιήθζεθαλ 

(αξρεία «New employee check in 1» θαη «New employee check in 2»). Από ηελ εμέηαζε ησλ 

παξαπάλσ εληύπσλ δηαπηζηώζεθε όηη δελ απνηππώλεηαη ην όλνκα ρξήζηε γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ 

ινγαξηαζκνύ ηνπ εξγαδόκελνπ θαη επίζεο δελ πξνθύπηεη ε παξάδνζε ηνπ θσδηθνύ πξόζβαζεο 

θαζώο θαη ε απνδνρή ησλ όξσλ ρξήζεο απηνύ. 

Απόθιηζε 6: Γελ εθαξκόδεηαη ε παξάγξαθνο 53 ηεο Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο αλαθνξηθά κε ην 

πεξηερόκελν ηνπ αξρείνπ «check list for new employees», θαηά παξάβαζε ηεο παξ. 6.4.1, εδάθηα 

α, β θαη γ ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Καλνληζκνύ ηεο Αξρήο.  

ε) Ως προς ηελ εθαρκογή ηες Ποιηηηθής Δηατείρηζες θαη εγθαηάζηαζες ΠΕΣ 

Αλαθνξηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο Πνιηηηθήο Γηαρείξηζεο θαη εγθαηάζηαζεο ΠΔ, δηαπηζηώζεθε 

όηη δελ πεξηιακβάλνληαη ζηα ζρεηηθά, κε απηήλ ηελ Πνιηηηθή αξρεία, πνπ παξαδόζεθαλ. 

Απόθιηζε 7: Γελ εθαξκόδεηαη ε παξάγξαθνο 71 αλαθνξηθά κε ηε δηαηήξεζε θαη εθαξκνγή 

δηαδηθαζηώλ γηα ηελ πξνκήζεηα / αλάπηπμε πιηθνύ θαη ινγηζκηθνύ, ηελ εγθαηάζηαζε θαη 

ιεηηνπξγία απηνύ θαζώο θαη ηελ απόζπξζή ηνπ, θαηά παξάβαζε ησλ παξ. 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3 θαη 

8.3.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Καλνληζκνύ ηεο Α.Γ.Α.Δ.. 

Πεξαηηέξσ, ε εηαηξεία παξέδσζε ηηο θαηαγξαθέο ησλ ζπκβάλησλ – ελεξγεηώλ γηα ηα ΠΔ πνπ 

αθνξνύλ ζηηο ππεξεζίεο SMS θαη θσλήο (Web interface θαη servers) γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 

1.1.2018 έσο θαη 21.11.2018. Πην ζπγθεθξηκέλα απέζηεηιε ηα θάησζη αξρεία: 

 …… 

 …….. 

Από ηελ εμέηαζε ησλ παξαπάλσ αξρείσλ δηαπηζηώζεθε όηη νη θαηαγξαθέο ζηα ελ ιόγσ αξρεία 

αθνξνύλ ζπκβάληα πνπ παξάγνπλ νη ελ ιόγσ πιαηθόξκεο γηα ηηο ππεξεζίεο SMS θαη θσλήο (π.ρ. 
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ελεξγνπνίεζε δαηκόλσλ ζπζηήκαηνο, αξρηθνπνίεζε ππεξεζηώλ θηι). Πιελ όκσο νη ελ ιόγσ 

θαηαγξαθέο δελ αθνξνύλ ζε ελέξγεηεο ρξεζηώλ θαη δηαρεηξηζηώλ ησλ ΠΔ. 

Απόθιηζε 8: Γελ εθαξκόδεηαη ε παξάγξαθνο 74 ηεο Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο αλαθνξηθά κε ηελ 

θαηαγξαθή όισλ ησλ ζπκβάλησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ελεξγεηώλ, ζηα ΠΔ ηεο 

εηαηξείαο, θαηά παξάβαζε ηεο παξ. 8.3.3.2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Καλνληζκνύ ηεο Α.Γ.Α.Δ..  

ζη) Ως προς ηελ εθαρκογή ηες Ποιηηηθής Δηατείρηζες Περηζηαηηθώλ Αζθάιεηας 

Αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία Γηαρείξηζεο πκβάλησλ – Πεξηζηαηηθώλ Αζθάιεηαο, δηαπηζηώζεθε 

όηη δελ πεξηιακβάλεηαη ζηα ζρεηηθά, κε απηήλ ηελ Πνιηηηθή αξρεία, πνπ παξαδόζεθαλ. 

Απόθιηζε 9: Γελ εθαξκόδεηαη, ζπλεπώο,  ε παξάγξαθνο 79 ηεο Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο ηεο 

εηαηξείαο αλαθνξηθά κε ηε δηαηήξεζε θαη εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο Γηαρείξηζεο πκβάλησλ – 

Πεξηζηαηηθώλ Αζθάιεηαο, θαηά παξάβαζε ηεο παξ. 9.2.1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Καλνληζκνύ ηεο 

Αξρήο. 

δ) Ως προς ηελ εθαρκογή ηες Ποιηηηθής Ειέγτοσ Εθαρκογής ηες Ποιηηηθής Αζθάιεηας 

Όζνλ αθνξά ζηελ πξαγκαηνπνίεζε εζσηεξηθώλ ειέγρσλ εληόο ηνπ 2018 ή ζε πξνεγνύκελα έηε, ε 

εηαηξεία δήισζε όηη πξαγκαηνπνηνύληαη επηκέξνπο έιεγρνη ζε ζπζηήκαηα, αιιά δελ έρεη γίλεη κε 

ζπζηεκαηηθό ηξόπν εζσηεξηθόο έιεγρνο θαη σο εθ ηνύηνπ δελ ππάξρεη ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε. 

Απόθιηζε 10: Γελ εθαξκόδεηαη ε παξάγξαθνο 96 αλαθνξηθά κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζε εηήζηα 

βάζε ειέγρνπ εθαξκνγήο ηεο Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο γηα ηε Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ησλ 

Δπηθνηλσληώλ ζε όιν ην εύξνο ησλ ΠΔ θαη ησλ δηαδηθαζηώλ ηεο θαζώο θαη ε παξάγξαθνο 101, 

αλαθνξηθά κε ηελ απνηύπσζε ησλ απνηειεζκάησλ ζε αξρείν, θαηά παξάβαζε ησλ παξ. 11.2.1 

θαη 11.5 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Καλνληζκνύ ηεο Αξρήο. 

 

Β. Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ θαη έρνληαο ππόςε: 

1. 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,  

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

ηεο ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α’ 136) θαη ηδίσο ην άξζξν 11 απηνύ, 

3. Σηο δηαηάμεηο ηεο ππ' αξηζµ. 165/2011 Απόθαζεο ηεο Α.Γ.Α.Δ. «Καλνληζµόο γηα ηε 

Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Ηιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ» (ΦΔΚ Β' 2715/2011),  

4. Σηο δηαηάμεηο ηεο ππ’ αξηζκ. 44/31.10.2003 Απόθαζεο ηεο Α.Γ.Α.Δ. «Καλνληζκόο Δζσηεξηθήο 
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Λεηηνπξγίαο ηεο Αξρήο Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ» (ΦΔΚ 

Β’1642/7.11.2003), όπσο ηζρύεη, ηδίσο ηα άξζξα 4 θαη 6 απηήο, 

5. 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 

Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ, 

6. Tελ ππ’ αξηζ. 34051/29.05.2018 Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Γηθαηνζύλεο, Γηαθάλεηαο θαη 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ (ΦΔΚ Τ.Ο.Γ.Γ. 326), πεξί δηνξηζκνύ Πξνέδξνπ ηεο Αξρήο 

Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ, όπσο δηνξζώζεθε ζην νξζό κε ην ΦΔΚ 

Τ.Ο.Γ.Γ.396/2019, 

7. Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 176/16-07-2014 Πνιηηηθή Αζθάιεηαο γηα ηε Γηαζθάιηζε 

ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ ηεο εηαηξείαο «…….», όπσο απηή εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 

33/2015 Απόθαζε ηεο Α.Γ.Α.Δ.,  

8. Σελ ππ’ αξηζκ. 269/2018 Απόθαζε ηεο Α.Γ.Α.Δ. ζρεηηθά κε ηε δηελέξγεηα ηαθηηθνύ ειέγρνπ 

ζηελ εηαηξεία «……….», 

9. ην Πξαθηηθό Γηελέξγεηαο Δπηηόπηνπ Διέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο «……..», κε 

αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 272/26-11-2018, 

10. Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 4019/10-12-2018 επηζηνιή ηεο εηαηξείαο «…..» πξνο ηελ 

Α.Γ.Α.Δ., 

11. ηελ από 16.01.2019 «Έθζεζε Γηελέξγεηαο Σαθηηθνύ Διέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο 

εηαηξείαο ……...» κε ηα ζπλεκκέλα απηήο, 

12. Σελ ππ’ αξηζκ. 51/2019 Δηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο Α.Γ.Α.Δ.,  

13. Σν πξαθηηθό ηεο από 6 Φεβξνπαξίνπ 2019 ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο Α.Γ.Α.Δ., 

14. Σελ ππ’ αξηζκ. 62/2019 Απόθαζε ηεο Α.Γ.Α.Δ. πεξί έγθξηζεο ηεο σο άλσ από 16.01.2019 

Έθζεζεο δηελέξγεηαο ηαθηηθνύ ειέγρνπ ζηελ εηαηξεία «…….», ε νπνία επηδόζεθε ζηελ εηαηξεία 

«…….», κεηά ηεο νηθείαο έθζεζεο ειέγρνπ, όπσο πξνθύπηεη από ηελ ππ’ αξηζκ. 302/14-05-2019 

έθζεζε επίδνζεο ηνπ Γηθαζηηθνύ Δπηκειεηή ζην Πξσηνδηθείν Θεζζαινλίθεο, Αιέμαλδξνπ 

Γάιια, 

15. Σελ ππ’ αξηζκ. 275/2019 εηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο Α.Γ.Α.Δ., 

16. Σν ππ’ αξηζκ. 50 Πξαθηηθό ηεο από 4 Γεθεκβξίνπ 2019 ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο 

Α.Γ.Α.Δ., 

 

Ζ ΑΡΥΖ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΖΣΟΤ ΣΩΝ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ (ΑΓΑΔ) 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  
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ηελ θιήζε ζε Αθξόαζε ηεο εηαηξείαο «……..», ελώπηνλ ηεο Οινκέιεηαο ηεο  Α.Γ.Α.Δ., ηελ 11
η
 

Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Σρίτη και ώρα 11.00 π.μ., ζηελ έδξα ηεο Α.Γ.Α.Δ., Ιεξνύ Λόρνπ 3, 

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

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

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

Μπαθάιεο. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη ζύκθσλα κε ην άξζξν 6 παξ. 3 ηεο ππ’ αξηζκ. 44/31.10.2003 Απόθαζεο ηεο 

Α.Γ.Α.Δ. «Καλνληζκόο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο ηεο Αξρήο Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ 

Δπηθνηλσληώλ» (ΦΔΚ Β’1642/7.11.2003), όπσο ηζρύεη, ν ελδηαθεξόκελνο κπνξεί λα ππνβάιεη 

αίηεκα δεκνζηόηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο.  

Η παξνύζα απόθαζε λα επηδνζεί ζηελ εηαηξεία «…….». 

Κξίζεθε θαη απνθαζίζηεθε ηελ 4
ε
 Γεθεκβξίνπ 2019.  

    

 

              

                                    

                                                 Ο Πξόεδξνο 

 

                                                  Υξήζηνο Ράκκνο 
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