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                                                                                                                                                 Μαρούσι, 14  Ιουνίου  2018 

         Αρ. πρωτ.: 1944  

     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

    
                                                                                              

                                                                     ΑΠΟΦΑΣΗ 

(αριθµ: 389/2017)  

 

Θέµα: Απόφαση επί της κλήσης σε ακρόαση της εταιρείας µε την επωνυµία «……..», δυνάµει της 

υπ’ αριθµ. 332/2015 Απόφασης της Α.∆.Α.Ε. µε αντικείµενο τον έλεγχο ενδεχόµενης παραβάσεως 

της κείµενης νοµοθεσίας περί απορρήτου των επικοινωνιών. 

 

 

Την Τετάρτη, 20
η
 ∆εκεµβρίου 2017, η Ολοµέλεια της Αρχής ∆ιασφάλισης του Απορρήτου των 

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

της Αρχής, κου Μιχαήλ Σακκά, των τακτικών µελών κ.κ. Γεωργίου Μπακάλη, Μιχαήλ Γεωργιακόδη 

και Παναγιώτη Ριζοµυλιώτη και απόντων των τακτικών µελών κ.κ. Αικατερίνης Παπανικολάου, η 

οποία αποχώρησε κατά τη συζήτηση του εν λόγω θέµατος προκειµένου να παραστεί το 

αναπληρωµατικό µέλος αυτής κος Γεώργιος Μισαηλίδης, ο οποίος είχε ορισθεί εισηγητής της 

υποθέσεως και του κου Ιωάννη Ασκοξυλάκη, ο οποίος δεν παρέστη λόγω κωλύµατος αν και είχε 

νοµίµως και εµπροθέσµως προσκληθεί, προς αναπλήρωση του οποίου παρέστη το αναπληρωµατικό 

µέλος αυτού, κος ∆ηµοσθένης Βουγιούκας, συνήλθε σε συνεδρίαση προκειµένου να αποφασίσει σε 

συνέχεια της κλήσης σε ακρόαση της εταιρείας µε την επωνυµία «……..», η οποία 

πραγµατοποιήθηκε την 15-02-2017 κατόπιν της υπ’ αριθµ. 332/2015 απόφασης της Α.∆.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. Παναγιώτης 

Ριζοµυλιώτης και ∆ηµοσθένης Βουγιούκας τα οποία απουσίαζαν κατά την ακρόαση της εταιρείας 

στις 15-02-2017 δήλωσαν ότι έχουν λάβει πλήρως γνώση του υπ’ αριθµ. 17 πρακτικού της από 15-

02-2017 ακρόασης. Η συζήτηση της υπόθεσης έλαβε χώρα αυθηµερόν, καθώς και η λήψη της 

σχετικής απόφασης. Ειδικότερα: 

 

Α. Η Αρχή ∆ιασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.∆.Α.Ε.), µε την υπ’ αριθµ. 332/2015 

απόφασή της, κάλεσε σε ακρόαση την εταιρεία µε την επωνυµία «……..» την 14
η
 ∆εκεµβρίου 2016, 

ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 µ.µ., µε αντικείµενο τον έλεγχο ενδεχόµενης παραβίασης του 
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απορρήτου των επικοινωνιών εκ µέρους της ελεγχόµενης εταιρείας. Η υπ’ αριθµ. 332/2015 Απόφαση 

κλήσης σε ακρόαση, συνηµµένη στο υπ’ αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ 2835/25-11-2016 έγγραφο της Αρχής, 

επεδόθη στην εταιρεία νοµίµως και εµπροθέσµως, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθµ. 10500/06-12-

2016 έκθεση επίδοσης του ∆ικαστικού Επιµελητή στο Εφετείο Πειραιά κου Κων/νου Μπελογιάννη. Η 

εταιρεία παρέστη ενώπιον της Αρχής την 14
η
 ∆εκεµβρίου 2016 και αιτήθηκε την αναβολή της 

ακρόασής της. Νέα ηµεροµηνία ορίστηκε η 15
η
 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 13:30 µ.µ., όπως 

προκύπτει από το υπ’ αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ 3063/14-12-2016 έγγραφο αναβολής ακρόασης και ορισµού 

νέας ηµεροµηνίας αυτής, το οποίο παρέλαβε η εταιρεία δια της εκπροσώπου της.   

Η εταιρεία παρέστη κατά την ακρόαση της 15
ης

 Φεβρουαρίου 2017 διά των κ.κ. …….., Υπεύθυνου 

Ασφάλειας και ……., δικηγόρου.   

Ακολούθως, τα πρακτικά της διενεργηθείσας την 15
η
 Φεβρουαρίου 2017 ακρόασης της εταιρείας 

«……..» κοινοποιήθηκαν στην εταιρεία συνηµµένα στο υπ’ αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ 1073/05-04-2017 

έγγραφο της Α.∆.Α.Ε., το οποίο επεδόθη στην εταιρεία, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθµ. 11576/20-

04-2017 έκθεση επίδοσης του ∆ικαστικού Επιµελητή στο Εφετείο Πειραιά, κου Κων/νου 

Μπελογιάννη. Σύµφωνα µε το εν λόγω πρακτικό ακρόασης, χορηγήθηκε στην εταιρεία «……...» 

προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την ηµεροµηνία επίδοσής του, προκειµένου η εταιρεία να 

καταθέσει ενώπιον της Αρχής έγγραφο υπόµνηµα, καθώς και κάθε σχετικό έγγραφο που θα έκρινε 

απαραίτητο για την υποστήριξη των θέσεών της. Ακολούθως, η εταιρεία απέστειλε το υπ’ αριθµ. πρωτ. 

Α∆ΑΕ 1436/11-05-2017 έγγραφό της, µε το οποίο αιτήθηκε ολιγοήµερη παράταση της ταχθείσας από 

την Α.∆.Α.Ε. προθεσµίας για την υποβολή υποµνήµατος, το οποίο και εντέλει υπέβαλε δια του υπ’ 

αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ ΕΜΠ 81/17-05-2017 εγγράφου της, προσκοµίζοντας και σχετικά συνηµµένα 

έγγραφα προς υποστήριξη των θέσεών της.  

 

Β. Στην προκείµενη περίπτωση προκύπτουν τα ακόλουθα: 

Η Α.∆.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 ∆ιασφάλιση 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 η υπ’ αριθµ. 165/2011 Απόφαση της Α.∆.Α.Ε. 

«Κανονισµός για την ∆ιασφάλιση του Απορρήτου των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (ΦΕΚ Β’ 

2715/17-11-2011).   
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Στο πλαίσιο της ανωτέρω αρµοδιότητας της Α.∆.Α.Ε., υπεβλήθη στην Αρχή από την εταιρεία 

«……….» η Πολιτική Ασφάλειας για τη ∆ιασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών, η οποία 

ελέγχθηκε και εγκρίθηκε από την Α.∆.Α.Ε. µε την υπ’ αριθµ. 192/2012 Απόφαση της Αρχής.  

Εν συνεχεία, µε την υπ’ αριθµ. 218/2013 Απόφαση της Ολοµέλειας της Α.∆.Α.Ε. και την υπ’ αριθµ. 

244/2013 Απόφαση του Προέδρου 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 31 Ιανουαρίου 2014 Έκθεση ∆ιενέργειας Τακτικού Ελέγχου στην εταιρεία 

«……….» αναφέρονται αναλυτικά τα αποτελέσµατα του ελέγχου, όπως αυτά προέκυψαν τόσο από τον 

επιτόπιο έλεγχο της Α.∆.Α.Ε. στις εγκαταστάσεις της εν λόγω εταιρείας, όσο και από την αξιολόγηση 

των παραληφθέντων από την Α.∆.Α.Ε. εγγράφων. Συγκεκριµένα, τα αποτελέσµατα του τακτικού 

ελέγχου έχουν ως εξής:  

«Γ. ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Η Ο.Ε. εξέτασε τα συνηµµένα έγγραφα και αρχεία που παρέδωσε η εταιρεία κατά τη διάρκεια των έξι 

επιτόπιων ελέγχων (αρ. πρωτ. Α∆ΑΕ ΕΜΠ151/11.9.2013, Α∆ΑΕ 1894/18.9.2013, Α∆ΑΕ 

ΕΜΠ159/24.9.2013, Α∆ΑΕ 1990/2.10.2013, Α∆ΑΕ ΕΜΠ173/18.10.2013 και Α∆ΑΕ 2469/20.11.2013) και την 

Πολιτική ∆ιασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών της εταιρείας, όπως εγκρίθηκε µε την υπ΄ αριθµ. 

192/2012 Απόφαση της Α.∆.Α.Ε.  

Πιο συγκεκριµένα, η Ο.Ε. έλεγξε και διαπίστωσε τα ακόλουθα: 

1. Συµµόρφωση µε τις παρατηρήσεις επί της Έγκρισης της Πολιτικής Ασφάλειας της εταιρείας, 

όπως αναφέρονται στην υπ’ αριθµ. 192/2012 Απόφαση της Α.∆.Α.Ε. (αρ. πρωτ. Α.∆.Α.Ε. 

2149/14.11.2012). 

• Η πρώτη παρατήρηση αφορούσε στην περιγραφή των αρχείων που αναφέρει η εταιρεία στην 

Παράγραφο 2.1 της «∆ιαδικασίας ∆ιαχείρισης, Επισκόπησης και Αναθεώρησης Πολιτικής 

Ασφάλειας». Όπως διαπιστώθηκε από την εξέταση της Πολιτικής ∆ιασφάλισης του Απορρήτου των 

Επικοινωνιών, έκδοση 2.1 µε ηµεροµηνία 1/7/2013, που παρέδωσε η εταιρεία κατά τον πρώτο 

επιτόπιο έλεγχο, η εταιρεία έχει προβεί σε τροποποίηση (και προσθήκη) της περιγραφής των 

αρχείων ανά Πολιτική, ώστε να είναι πλήρης και συνεπής µε το περιεχόµενο του κάθε αρχείου. 

Χαρακτηριστικά, αναφέρονται τα αρχεία: Α5 και Α8 (Πολιτική Φυσικής Ασφάλειας-Π5), Α10, Α11, 

Α16 (Πολιτική Λογικής Πρόσβασης-Π6), Α23-Α25 (Πολιτική Αποµακρυσµένης Λογικής Πρόσβασης-

Π7), Α35 (Πολιτική Ασφάλειας ∆ικτύου-Π10). Επίσης, η εταιρεία έχει προσθέσει τα σχετικά αρχεία 

στις αντίστοιχες ενότητες µε τίτλο «Αρχεία» κάθε επιµέρους Πολιτικής. 

• Από την εξέταση των στοιχείων που παραδόθηκαν κατά τον πρώτο έλεγχο (συνηµµένο 1 του 

Σχετικού 3), η Ο.Ε. διαπίστωσε ότι το αρχείο Α3, το οποίο θα έπρεπε να αποτελεί µέρος της 
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∆ιαδικασίας Αποτίµησης Πληροφοριακού Κινδύνου – ∆3.1, δεν αναφέρεται στην αντίστοιχη ενότητα 

της εν λόγω διαδικασίας της εταιρείας. 

Παρατήρηση 1: Η εταιρεία οφείλει να προσθέσει στην διαδικασία ∆3.1, ενότητα µε τίτλο «Αρχεία 

που διατηρούνται» στην οποία να προστεθεί το αρχείο Α3 (αρχείο καταλόγου ΠΕΣ µε συνοπτική 

περιγραφή λειτουργίας). 

Απόκλιση 1: Στη λίστα των αρχείων που διατηρεί η εταιρεία, σε συµµόρφωση των απαιτήσεων της 

Απόφασης µε αριθµό 165/2011 (Κανονισµός για τη ∆ιασφάλιση του Απορρήτου των Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών) της Α.∆.Α.Ε., δεν αναφέρονται τα αρχεία που αντιστοιχούν στις ενότητες 9.2.2, 

10.2.1, 10.2.4, 10.3.4, 11.2.1, 11.3, 12.2.5. 

• Η δεύτερη παρατήρηση αφορούσε στην µη καταγραφή στο κείµενο της Πολιτικής Ασφάλειας, 

έκδοση 2.0, της υποχρέωσης εξασφάλισης πλήρους και συνεχούς καταγραφής των αρχείων που 

αναφέρονται στα άρθρα 6.2.5 και 8.3.3.2, σύµφωνα µε την παράγραφο 3.2.9 της Απόφασης 

165/2011 της Α.∆.Α.Ε. Η εταιρεία προσέθεσε µία σχετική παράγραφο στην ενότητα 3 του Ειδικού 

Σχεδίου Αρχείων Καταγραφής της Πολιτικής Ασφάλειας, έκδοση 2.1, συµµορφούµενη µε τη σχετική 

απαίτηση της Απόφασης 165/2011. 

• Η τρίτη παρατήρηση αφορούσε στο γεγονός ότι στο κείµενο της Πολιτικής Ασφάλειας της εταιρείας 

δεν αναφερόταν ότι τα αποτελέσµατα της αποτίµησης κινδύνου διατηρούνται και είναι διαθέσιµα 

κατά τους ελέγχους της Α.∆.Α.Ε., σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στην παράγραφο 3.3.1.3 της 

Απόφασης 165/2011. Όπως διαπιστώθηκε από το αναθεωρηµένο κείµενο της Πολιτικής Ασφάλειας, 

έκδοση 2.1, που κατέθεσε η εταιρεία κατά τη διεξαγωγή του πρώτου επιτόπιου ελέγχου, η εταιρεία 

έχει προσθέσει τη σχετική απαίτηση στην ενότητα 1 της ∆ιαδικασίας Αποτίµησης Πληροφοριακού 

Κινδύνου – ∆3.1. 

• Η τέταρτη παρατήρηση αφορούσε στο αρχείο Α10. Η εταιρεία συµµορφώθηκε µε την εν λόγω 

παρατήρηση, συµπληρώνοντας την περιγραφή του αρχείου Α10, όπως φαίνεται στην ενότητα 6 της 

Πολιτικής Λογικής Πρόσβασης, έκδοση 2.1. 

• Η πέµπτη παρατήρηση αφορούσε στο αρχείο Α11 και στις απαιτήσεις της ενότητας 6.2.3 της 

Απόφασης 165/2011 της Α.∆.Α.Ε. Η εταιρεία συµπλήρωσε την περιγραφή του αρχείου Α11, όπως 

φαίνεται στην ενότητα 6 της Πολιτικής Λογικής Πρόσβασης, έκδοση 2.1, ικανοποιώντας τις 

απαιτήσεις της αντίστοιχης ενότητας της Απόφασης 165/2011. 

• Η έκτη παρατήρηση αφορούσε στην αλλαγή του κωδικού πρόσβασης που αποδίδεται στους 

συνδροµητές ή χρήστες των παρεχοµένων δικτύων ή υπηρεσιών και εξασφαλίζει την εκ νέου 

ενηµέρωσή τους σχετικά µε την αναγκαιότητα αλλαγής των κωδικών πρόσβασης σε περίπτωση που 

δεν έχουν προβεί στην σχετική αλλαγή (παράγραφος 5.3 και 6.5.3 της Απόφασης 165/2011). Η 

εταιρεία, στο αρχείο C..: Παρατηρήσεις Α∆ΑΕ, το οποίο παραδόθηκε κατά τη διεξαγωγή του 

πρώτου επιτόπιου ελέγχου, αναφέρει ότι «σε περιπτώσεις πρόσβασης συνδροµητών σε υπηρεσίες 

µέσω κωδικών ασφαλείας υπάρχει υποχρέωση αλλαγής των κωδικών µε την πρώτη χρήση και µετά 
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την κοινοποίηση των κωδικών. Εξαιρείται η περίπτωση που οι κωδικοί διαχειρίζονται από την !, 

όπως στο σύστηµα αυτόµατης παραµετροποίησης τερµατικού εξοπλισµού».  

• Αναφορικά µε την παρατήρηση που αφορούσε στην παράγραφο 7.2.5, η εταιρεία συµφώνησε να 

καλύψει τις απαιτήσεις της συγκεκριµένης παραγράφου της Απόφασης 165/2011, όπως είχε 

αποτυπωθεί και στην παρατήρηση κατά την έγκριση της Πολιτικής Ασφάλειας της εταιρείας. 

Απόκλιση 2: Η εταιρεία, µέχρι την ηµεροµηνία έναρξης του τακτικού ελέγχου, δεν είχε καλύψει την 

παρατήρηση που αφορούσε στην παράγραφο 7.2.5 της Απόφασης 165/2011 και οφείλει να προβεί 

στις απαραίτητες τροποποιήσεις. 

• Αναφορικά µε την παρατήρηση που αφορούσε στην παράγραφο 7.2.7 της Απόφασης 165/2011, η 

Ο.Ε. σηµείωσε ότι το αρχείο τηρείται από την προβλεπόµενη Πολιτική Ασφάλειας της εταιρείας. 

• Στις παρατηρήσεις που αφορούσαν στις παραγράφους 7.3.1 και 7.3.2 της Απόφασης 165/2011, η 

εταιρεία, κατά τη διεξαγωγή του πρώτου επιτόπιου ελέγχου, δήλωσε ότι εκκρεµεί η δηµιουργία της 

διαδικασίας ελέγχου αποµακρυσµένης πρόσβασης και η τήρηση της αλλαγής των κωδικών µε κάθε 

αίτηµα συνδροµητή. Κατά τη διάρκεια του τρίτου επιτόπιου ελέγχου, η εταιρεία παρέδωσε την 

καταγεγραµµένη διαδικασία που ουσιαστικά αποτελεί συγκεκριµένο κεφάλαιο εντός της γενικότερης 

διαδικασίας λογικής πρόσβασης (∆6.1_Γενική_∆ιαδικασία_∆ιαχείρισης_Χρηστών_v2.1,  µε 

ηµεροµηνία 10.09.2013). 

Απόκλιση 3: Η εταιρεία δεν υλοποίησε, έως την ηµεροµηνία έναρξης του τακτικού ελέγχου, τις 

απαιτήσεις των παραγράφων 7.3.1 και 7.3.2 της Απόφασης 165/2011. 

• Η επόµενη παρατήρηση αφορούσε στο αρχείο που προβλέπεται στην παράγραφο 10.2.1 της 

Απόφασης 165/2011 της Α.∆.Α.Ε., σηµειώνοντας ότι το αρχείο αυτό δεν έχει συµπεριληφθεί στον 

πίνακα της παραγράφου 2.1 της ∆ιαδικασίας ∆ιαχείρισης, Επισκόπησης και Αναθεώρησης της 

Πολιτικής Ασφάλειας. Όπως διαπίστωσε η Ο.Ε., η εταιρεία, συµµορφούµενη µε την παρατήρηση 

έχει προσθέσει, στο κείµενο της Πολιτικής Ασφάλειας, έκδοση 2.1, το εν λόγω αρχείο (Α35) στην 

Πολιτική Ασφάλειας ∆ικτύου. 

• Η επόµενη παρατήρηση αφορούσε στη µη συµµόρφωση µε την παράγραφο 10.3.1 της Απόφασης 

165/2011 και πιο συγκεκριµένα στην υποχρέωση διατήρησης των προηγουµένων εκδόσεων του 

αρχείου στο οποίο περιγράφεται ο λογικός διαχωρισµός, η κατάτµηση των δικτύων και η 

υλοποιηθείσα αρχιτεκτονική ασφάλειας του δικτύου. Όπως διαπιστώνεται από την ενηµερωµένη 

έκδοση του κειµένου της Πολιτικής Ασφάλειας της εταιρείας, έκδοση 2.1, η εταιρεία προσέθεσε 

δήλωση, σύµφωνα µε την οποία διατηρούνται οι προηγούµενες εκδόσεις του εν λόγω αρχείου 

(Α35). 

• Αναφορικά µε τις παρατηρήσεις που αφορούσαν στο άρθρο 11 της Απόφασης 165/2011, η εταιρεία, 

κατά τη διάρκεια του πρώτου επιτόπιου ελέγχου, δήλωσε ότι «η υλοποίηση της πολιτικής του 

άρθρου 11 και η καταγραφή των διαδικασιών προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός του 2013». 

ΑΔΑ: Ω4ΑΕΙΔ1-ΡΗΤ
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Απόκλιση 4: Η εταιρεία δεν είχε συντάξει και εφαρµόσει τις διαδικασίες που προβλέπονται στο 

άρθρο 11 της Απόφασης 165/2011 και είχαν διαπιστωθεί κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης της 

Πολιτικής Ασφάλειας (έκδοση 2.0) από την Α.∆.Α.Ε. 

• Τέλος, αναφορικά µε τις παρατηρήσεις που αφορούσαν στο άρθρο 12, και πιο συγκεκριµένα στις 

παραγράφους 12.2.2, 12.2.4 και 12.2.5, της Απόφασης 165/2011, η εταιρεία κατά τη διάρκεια του 

πρώτου επιτόπιου ελέγχου επεσήµανε ότι δέχεται να τροποποιήσει κατάλληλα το κείµενο της 

Πολιτικής Ασφάλειας ώστε να συµπεριλάβει τις παρατηρήσεις που είχαν διατυπωθεί στην από 

30.7.2012 έκθεση που είχε παραδοθεί στην εταιρεία συνηµµένη της Απόφασης 192/2012 (Σχετικό 2) 

της Α.∆.Α.Ε. 

Απόκλιση 5: Η εταιρεία δεν είχε περιλάβει, έως την ηµεροµηνία έναρξης του τακτικού ελέγχου, τις 

απαιτούµενες τροποποιήσεις στο κείµενο της Πολιτικής Ασφάλειας προκειµένου να είναι συµβατή µε 

τις παρατηρήσεις της Α.∆.Α.Ε. αναφορικά µε τις παραγράφους 12.2.2, 12.2.4 και 12.2.5, της 

Απόφασης 165/2011 και οφείλει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες. 

2. Υλοποίηση της Πολιτικής Ασφάλειας για τη ∆ιασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών 

(Άρθρο 3 της Απόφασης 165/2011, ΦΕΚ 2715/Β/17.11.2011) 

• Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παραγράφου 3.2.3 της Απόφασης 165/2011, η εταιρεία, κατά την 

πρώτη επίσκεψη της Ο.Ε., παρέδωσε αρχείο (,,,,) το οποίο ανέφερε τις απαιτήσεις της Απόφασης 

165/2011 τις οποίες η εταιρεία δεν εφάρµοζε. Η λίστα του αρχείου Α2, περιελάµβανε έξι (6) 

αποκλίσεις, όπως φαίνονται παρακάτω: 

o Υποχρέωση αλλαγής κωδικών Πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο (6.5.3)  

o E-bill (πολυπλοκότητα κωδικών & υποχρέωση αλλαγής (pending, υλοποίηση εντός 

09/2013) (6.5.4)  

o Υποχρέωση αλλαγής εσωτερικών κωδικών ασφαλείας (e-mail/LDAP/AD) (pending, 

διερεύνηση) (6.4.1(δ))  

o Πολυπλοκότητα διαχειριστικών κωδικών ΠΕΣ (enforcement). ∆εν υποστηρίζεται από όλα τα 

συστήµατα.  

o ΕΣΑΚ (δεν υποστηρίζεται από βάσεις δεδοµένων και εφαρµογές)  

o OS/Application απαίτηση ελέγχου ακεραιότητας (12.2.3). ∆εν έχει υλοποιηθεί ο έλεγχος 

µέσω λογισµικού ελέγχου ακεραιότητας. 

• Αναφορικά µε τις απαιτήσεις της Απόφασης 165/2011 τις οποίες η εταιρεία δεν εφάρµοζε, και για 

την τεκµηρίωση της αιτίας των αποκλίσεων αυτών, κατά τον πέµπτο επιτόπιο έλεγχο, διατυπώθηκε 

ότι «αναφορικά µε τη διαδικασία καταγραφής αδυναµιών συµµόρφωσης και τα συστήµατα τα οποία 

δεν είναι συµβατά µε επιµέρους µέτρα ασφάλειας της πολιτικής ασφάλειας, η εταιρεία δήλωσε ότι δεν 

έχει εκτελέσει τέτοιου είδους ανάλυση ανά σύστηµα αλλά ούτε αντίστοιχη διαδικασία, αλλά οι 

παραπάνω απαιτήσεις προβλέπεται να υλοποιηθούν από την διαδικασία αποτίµησης κινδύνου». 

ΑΔΑ: Ω4ΑΕΙΔ1-ΡΗΤ
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Απόκλιση 6: Η εταιρεία, κατά το χρονικό διάστηµα του ελέγχου, δεν ικανοποιούσε πλήρως την 

απαίτηση της παραγράφου 3.2.3 της Απόφασης 165/2011, που αφορά την τεκµηριωµένη 

καταγραφή των αδυναµιών συµµόρφωσης  και οφείλει να παραδώσει χρονοδιάγραµµα υλοποίησης 

των έργων που θα επιτρέπουν την ικανοποίηση των απαιτήσεων της εν λόγω παραγράφου της 

Απόφασης 165/2011 

• Σύµφωνα µε το Ειδικό Σχέδιο Αρχείων Καταγραφής που περιλαµβάνεται στην Πολιτική Ασφάλειας 

της εταιρείας (σύµφωνα µε την παράγραφο 3.2.9 της Απόφασης 165/2011), η εταιρεία, κατά τη 

διεξαγωγή του πρώτου ελέγχου, παρέδωσε στην Ο.Ε. αρχείο C. το οποίο περιλαµβάνει τα 

συστήµατα και εφαρµογές, τα αρχεία που διατηρούνται, το χρονικό διάστηµα διατήρησης και το 

σύστηµα διατήρησης των αρχείων που απαρτίζουν το Ειδικό Σχέδιο Αρχείων Καταγραφής (ΕΣΑΚ). 

Από την εξέταση του εν λόγω αρχείου, η Ο.Ε. διαπίστωσε τα ακόλουθα: 

o Σε κάποια τηλεπικοινωνιακά συστήµατα (π.χ. C.) δεν υπάρχει η δυνατότητα διατήρησης 

αρχείων καταγραφής. 

o Σε ορισµένα τηλεπικοινωνιακά συστήµατα και εφαρµογές (C. και C.) ο χρόνος διατήρησης 

είναι µικρότερος των 2 ετών, όπως ορίζεται στην παράγραφο 3.2.8 της Απόφασης 165/2011 

και στην ενότητα 3 της «Πολιτικής ∆ιασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών – Ειδικό 

Σχέδιο Αρχείων Καταγραφής (ΕΣΑΚ)», έκδοση 2.1. 

o Σε κάποια συστήµατα (C.., CC και C) δεν είχε ολοκληρωθεί η µεταφορά των αρχείων 

καταγραφής στο C.. 

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του τρίτου επιτόπιου ελέγχου, η Ο.Ε. ζήτησε διευκρινίσεις αναφορικά µε 

το ΕΣΑΚ, όπως στοιχεία που σχετίζονται µε την αρχιτεκτονική του δικτύου της εταιρείας και η 

εταιρεία παρέδωσε σχετικό αρχείο σε ηλεκτρονική µορφή (CC..). Όπως προκύπτει και από την 

σελίδα 20 του προαναφερόµενου αρχείου, το ΕΣΑΚ δεν εφαρµόζεται στο σύνολο των ΠΕΣ της 

εταιρείας (δεν περιλαµβάνονται logs από βάσεις δεδοµένων και εφαρµογές). 

Το ίδιο συµπέρασµα προκύπτει και από τη δήλωση του εκπροσώπου της εταιρείας κατά τη διάρκεια 

του πρώτου επιτόπιου ελέγχου, στον οποίο δήλωσε ότι για τις εφαρµογές που επικοινωνούν µε 

βάσεις δεδοµένων που περιλαµβάνουν στοιχεία συνδροµητών, υπάρχει καταγραφή πρόσβασης των 

χρηστών, ενώ δεν υπάρχει καταγραφή πρόσβασης για την απευθείας πρόσβαση στις βάσεις 

δεδοµένων.  

• Κατά τη διάρκεια του πέµπτου επιτόπιου ελέγχου, η Ο.Ε. έλεγξε το σύστηµα παρακολούθησης 

(monitoring) που χρησιµοποιεί η εταιρεία για την πλήρη και συνεχή καταγραφή των logfiles, 

σύµφωνα µε τη νέα διατύπωση που εισήγαγε η εταιρεία για την συνεχή καταγραφή στην έκδοση 2.1 

της «Πολιτικής ∆ιασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών – Ειδικό Σχέδιο Αρχείων 

Καταγραφής (ΕΣΑΚ)» (ενότητα 3, σελίδα 2) (και σύµφωνα µε την παράγραφο 3.2.9 της Απόφασης 

165/2011). Η εταιρεία χρησιµοποιεί το σύστηµα C... ∆ιαπιστώθηκε ότι το CC ελέγχεται από το 

monitoring κάθε 2 λεπτά (ping) (CC) και το C. ελέγχεται κάθε 1 λεπτό (CC.). Η εταιρεία δήλωσε 

ότι θα υλοποιήσει και C.. και στο C.. όπως εξάλλου έχει υλοποιηθεί και στον CC. 

ΑΔΑ: Ω4ΑΕΙΔ1-ΡΗΤ
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Παρατήρηση 2: Η εταιρεία, κατά το χρονικό διάστηµα του ελέγχου, δεν ικανοποιούσε πλήρως την 

απαίτηση της παραγράφου 3.2.9 της Απόφασης 165/2011 και οφείλει να παραδώσει 

χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των έργων που θα επιτρέπουν την ικανοποίηση των απαιτήσεων της 

εν λόγω παραγράφου της Απόφασης 165/2011. 

Απόκλιση 7: Η εταιρεία παρέδωσε έγγραφο µε τίτλο ΕΣΑΚ (Ειδικό Σχέδιο Αρχείων Καταγραφής) 

όπου αποτυπώνει τις εφαρµογές της εταιρείας, σε γενικό επίπεδο, που υπόκεινται σε καταγραφή, 

τον τόπο διατήρησής τους (τοπικά ή κεντρικά σε κάποιο server) καθώς και τη διάρκεια διατήρησης 

των καταγραφών αυτών. Όµως, στο έγγραφο και ειδικότερα στην στήλη “ΕΣΑΚ method”, δεν γίνεται 

αναφορά για τη µέθοδο που χρησιµοποιείται για την διασφάλιση της ακεραιότητας και της 

εµπιστευτικότητας των καταγραφών αυτών. Πλην όµως, στην παράγραφο 3.2.9 του κανονισµού της 

Α∆ΑΕ προβλέπεται η απαίτηση για αποτύπωση των µέτρων που χρησιµοποιούνται για την 

διασφάλιση της ακεραιότητας, της εµπιστευτικότητας και της διαθεσιµότητας αυτών καθώς και στην 

παράγραφο 1 της διαδικασίας του Ειδικού Σχεδίου Αρχείων Καταγραφής (ΕΣΑΚ) που 

περιλαµβάνεται στην πολιτική ασφάλειας της εταιρείας, όπως εγκρίθηκε, αναφέρεται η δέσµευση της 

εταιρείας για ύπαρξη µέτρων αναφορικά µε τη διασφάλιση της ακεραιότητας, της εµπιστευτικότητας 

και της διαθεσιµότητας. Εποµένως, η εταιρεία δεν ικανοποιεί πλήρως την απαίτηση της 

παραγράφου 3.2.9 και ειδικότερα τα µέτρα διασφάλισης της ακεραιότητας, εµπιστευτικότητας και 

διαθεσιµότητας των καταγραφών.  

• Σε συµφωνία µε τις απαιτήσεις της παραγράφου 3.3 της Απόφασης 165/2011, η εταιρεία, κατά τη 

διάρκεια του πρώτου ελέγχου, παρέδωσε στην Ο.Ε. το έγγραφο µε τίτλο «Αναφορά Αποτίµησης 

Πληροφοριακού Κινδύνου 2013» και ηµεροµηνία 1.9.2013, στο οποίο έχει πραγµατοποιηθεί εκτενής 

περιγραφή της µεθοδολογίας αποτίµησης κινδύνου και καταγραφή των συστηµάτων/εφαρµογών της 

εταιρείας. Όµως, όπως αναφέρθηκε κατά τον τρίτο επιτόπιο έλεγχο, η εταιρεία δεν έχει ολοκληρώσει 

ακόµα το έργο και δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει επακριβώς το χρονικό διάστηµα ολοκλήρωσής 

του. 

Απόκλιση 8: Η εταιρεία, κατά το χρονικό διάστηµα του ελέγχου, δεν ικανοποιούσε πλήρως την 

απαίτηση της παραγράφου 3.3 της Απόφασης 165/2011 και οφείλει να παραδώσει χρονοδιάγραµµα 

υλοποίησης των έργων που θα επιτρέπουν την ικανοποίηση των απαιτήσεων της εν λόγω 

παραγράφου, σύµφωνα µε τη ∆ιαδικασία Αποτίµησης Πληροφοριακού Κινδύνου (∆3.1, έκδοση 2.1). 

Συγκεκριµένα, δεν διατηρούσε διαδικασία αποτίµησης πληροφοριακού κινδύνου όπως περιγράφεται 

στην παράγραφο 3.3.1. της Απόφασης 165/2011 και αποτίµηση των απειλών όπως περιγράφεται 

στην παράγραφο 3.3.1.2 της ίδιας Απόφασης .  

3. Υλοποίηση της Πολιτικής Αποδεκτής Χρήσης (Άρθρο 4 της Απόφασης 165/2011, ΦΕΚ 

2715/Β/17.11.2011) 

• Κατά τη διάρκεια του δεύτερου επιτόπιου ελέγχου, η Ο.Ε. ζήτησε να ενηµερωθεί εάν έχουν 

πραγµατοποιηθεί εκπαιδεύσεις/ενηµερώσεις στους εργαζόµενους και συνεργάτες, όπως ορίζεται 

στην παράγραφο 4.2.2 της Απόφασης 165/2011. Η εταιρεία απάντησε ότι «δεν έχουν 
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πραγµατοποιηθεί εκπαιδεύσεις, όµως είναι στον άµεσο προγραµµατισµό της η διενέργεια 

εκπαιδεύσεων».  

Απόκλιση 9: Η εταιρεία, κατά το χρονικό διάστηµα του ελέγχου, δεν ικανοποιούσε πλήρως την 

απαίτηση της παραγράφου 4.2.2 της Απόφασης 165/2011 (ενότητα 3.1, εδάφιο 4 της Πολιτικής 

Αποδεκτής Χρήσης, έκδοση 2.0) και οφείλει να παραδώσει χρονοδιάγραµµα που θα επιτρέπει την 

ικανοποίηση της απαίτησης της εν λόγω παραγράφου. 

• Προκειµένου η Ο.Ε. να διαπιστώσει τη συµµόρφωση της εταιρείας µε την υποχρέωση που 

προκύπτει από την παράγραφο 4.3.1 της Απόφασης 165/2011 (ενότητα 3.2.1 της Πολιτικής 

Αποδεκτής Χρήσης, έκδοση 2.0), ζήτησε και παρέλαβε, κατά τη διάρκεια του δεύτερου επιτόπιου 

ελέγχου, το αρχείο (A4_ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ v19.xlsx), στο οποίο 

καταγράφονται οι συνεργάτες της εταιρείας, οι οποίοι προκειµένου να παράσχουν τις υπηρεσίες 

τους, αποκτούν πρόσβαση σε δεδοµένα επικοινωνίας των συνδροµητών/χρηστών. Από την εξέταση 

του αρχείου προκύπτει ότι διατηρούνται οι απαραίτητες πληροφορίες για κάθε συνεργάτη. 

• Κατά τη διάρκεια του δεύτερου επιτόπιου ελέγχου, η Ο.Ε. ζήτησε και παρέλαβε σύµβαση της 

εταιρείας προκειµένου να διαπιστώσει εάν πληρούνται οι υποχρεώσεις των παραγράφων 4.3.2.1-

4.3.2.3 της Απόφασης 165/2011 (ενότητα 3.2.2 της Πολιτικής Αποδεκτής Χρήσης, έκδοση 2.0) και 

εάν αναγράφονται οι όροι των Παραρτηµάτων της Πολιτικής Αποδεκτής Χρήσης. Από την εξέταση 

του αρχείου (C..), προέκυψε ότι όροι εµπιστευτικότητας, µη αποκάλυψης και τήρησης του 

απορρήτου καθώς και η αποδοχή εκ µέρους των συνεργατών της υποχρέωσης τήρησης των 

µέτρων ασφάλειας περιλαµβάνονται τόσο στην ενότητα 6 της Σύµβασης Τεχνικής Υποστήριξης, όσο 

και στο Παράρτηµα ΣΤ (Πολιτική ∆ιασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών CC.) και Παράρτηµα Ζ 

(∆ήλωση Συνεργάτη για την Προστασία των Προσωπικών ∆εδοµένων και τη ∆ιασφάλιση του 

Απορρήτου των Επικοινωνιών), καλύπτοντας τις απαιτήσεις των αντίστοιχων παραγράφων της 

Απόφασης 165/2011 και του Παραρτήµατος Β της εγκριθείσας Πολιτικής Πολιτικής Αποδεκτής 

Χρήσης. 

• Σε σχετική ερώτηση της Ο.Ε., κατά το δεύτερο επιτόπιο έλεγχο, αναφορικά µε τα µέτρα ή/και τις 

διαδικασίες σχετικά µε τη χρήση, διακίνηση και καταστροφή αποθηκευτικών µέσων (ηλεκτρονικών ή 

εντύπων) που περιέχουν δεδοµένα επικοινωνίας ή άλλες πληροφορίες που µπορεί να οδηγήσουν 

σε αποκάλυψη δεδοµένων επικοινωνίας συνδροµητών ή χρηστών, όπως ορίζεται στο εδάφιο 3.4 

της Πολιτικής Αποδεκτής Χρήσης και στην παράγραφο 4.5 της Απόφασης 165/2011, η εταιρεία 

δήλωσε ότι δεν εφαρµόζει σχετικά µέτρα ή/και διαδικασίες. 

Απόκλιση 10: Η απαίτηση που τίθεται από την ίδια την εταιρεία στο εδάφιο 3.4 της Πολιτικής 

Αποδεκτής Χρήσης της εγκριθείσας Πολιτικής Ασφάλειας δεν εφαρµόζεται.  

• Από την εξέταση των εδαφίων του Παραρτήµατος Β της Πολιτικής Αποδεκτής Χρήσης της Πολιτικής 

Ασφάλειας της εταιρείας, όπως εγκρίθηκε, η Ο.Ε. διαπίστωσε ότι τα εδάφια 10-12 και 14-19 της 

ενότητας Β (Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών και Επικοινωνιών Οµίλου CC) δεν είναι ορθά 

διατυπωµένα. 
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Παρατήρηση 3: Όπως αναφέρεται και στο Πρακτικό διενέργειας του δεύτερου επιτόπιου ελέγχου, η 

εταιρεία οφείλει να µελετήσει και τροποποιήσει κατάλληλα τα προαναφερόµενα εδάφια. 

4. Υλοποίηση της Πολιτικής Φυσικής Ασφάλειας (Άρθρο 5 της Απόφασης 165/2011, ΦΕΚ 

2715/Β/17.11.2011) 

• Κατά τη διάρκεια του δεύτερου επιτόπιου ελέγχου, η Ο.Ε. εξέτασε τη Γενική Οδηγία Φύλαξης 

CC.(Οδηγία 5.1, έκδοση 3.0, ηµεροµηνία 10-6-2013) η οποία αποτελεί µέρος της Πολιτικής 

Φυσικής Ασφάλειας της εταιρείας και παραδόθηκε κατά τον πρώτο επιτόπιο έλεγχο. Από τον έλεγχο 

της Οδηγίας προέκυψε ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη για την έγκριση εισόδου των συνεργατών, αλλά 

µόνο για τους επισκέπτες. Η εταιρεία δήλωσε ότι οι συνεργάτες της εταιρείας θεωρούνται 

επισκέπτες, εφόσον δεν είναι εργαζόµενοι της εταιρείας σε σταθερή βάση και συνεπώς, η 

πρόσβασή τους ακολουθεί τη διαδικασία πρόσβασης των επισκεπτών. 

• Σε ερώτηµα της Ο.Ε., κατά τη διάρκεια του δεύτερου ελέγχου, αναφορικά µε την υποχρεωτική 

συνοδεία του εξωτερικού συνεργάτη από στέλεχος της εταιρείας, εντός των εγκαταστάσεων σε data 

center της εταιρείας, η εταιρεία δήλωσε ότι είναι αδύνατον για όλες τις τεχνικές εργασίες να υπάρχει 

παρουσία στελέχους της εταιρείας καθ’όλη της διάρκεια των εργασιών του εξωτερικού συνεργάτη. 

Αυτό όµως που ακολουθείται από την εταιρεία είναι η παρουσία στελέχους της εταιρείας κυρίως 

στην πλειονότητα των περιπτώσεων και στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει συνοδεία υπάρχουν 

συµπληρωµατικά µέτρα ασφάλειας (π.χ. κάµερες καταγραφής – CCTV).  

Παρατήρηση 4: Αναφορικά µε τη φυσική ασφάλεια και ειδικότερα την εποπτεία από 

εξουσιοδοτηµένο προσωπικό της εταιρείας σε κάθε είσοδο συνεργατών ή επισκεπτών σε χώρους 

στέγασης ΠΕΣ για την εκτέλεση εργασιών, θεωρείται σκόπιµο η εταιρεία να τηρεί τη ρητή δέσµευσή 

της σύµφωνα µε το εδάφιο 4 της ενότητας 3 της εγκριθείσας Πολιτικής Φυσικής Πρόσβασης της 

εταιρείας. Στην περίπτωση που η εταιρεία αποκλίνει από την συγκεκριµένη τακτική, απαιτείται η 

εξαίρεσή της αυτή να καταγράφεται και να τεκµηριώνεται επαρκώς εντός της διαδικασίας της 

φυσικής ασφάλειας ή ακολουθώντας τις απαιτήσεις της παραγράφου 3.2.3 της Απόφασης 165/2011. 

• Προκειµένου να διαπιστώσει την ορθή εφαρµογή και τήρηση των µέτρων που αναφέρονται στο 

κείµενο της Πολιτικής Φυσικής Πρόσβασης της εταιρείας (παράγραφοι 5-7 της ενότητας 3 της 

Πολιτικής Φυσικής Ασφάλειας και παράγραφοι 5.2.3-5.2.5 της Απόφασης 165/2011), η Ο.Ε. κατά τον 

δεύτερο και τρίτο επιτόπιο έλεγχο, ζήτησε και παρέλαβε:  

1. τα αρχεία καταγραφής (log files – αρχεία Α7) των φυσικών προσβάσεων που δηµιουργούνται σε 

συστήµατα της εταιρείας κατά την φυσική πρόσβαση εργαζοµένων ή συνεργατών σε δύο (2) 

CCC της εταιρείας και συγκεκριµένα του CC και CC. για το µήνα Ιούλιο και Σεπτέµβριο του 

2013 καθώς και για το Νοέµβριο του 2011, 

2. τα αντίστοιχα tickets από το σύστηµα CC. που δικαιολογούν τις παραπάνω προσβάσεις στα 

συγκεκριµένα data centers (αρχείο Α5),  
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3. τις καταστάσεις εισόδου-εξόδου (σε ηλεκτρονική µορφή) που διατηρεί ο φύλακας των 

συγκεκριµένων εγκαταστάσεων (αρχείο Α6). 

• Από τον έλεγχο του αρχείου «C» που αφορά στις φυσικές προσβάσεις στις εγκαταστάσεις της 

εταιρείας στο C.., διαπιστώθηκε ότι, ενώ καταγράφεται η ώρα εισόδου, δεν καταγράφεται η ώρα 

εξόδου δεδοµένου ότι δεν υπάρχει κάποιος συµβολισµός που να δεικνύει την ώρα εξόδου. Το 

συγκεκριµένο δεδοµένο καταγραφής αναφέρεται ως υποχρεωτικό στην παράγραφο 5.2.4 της 

Απόφασης 165/2011 της Α∆ΑΕ, δεδοµένου ότι χωρίς την καταγραφή του δεν µπορεί να 

προσδιοριστεί η χρονική διάρκεια της παρουσίας ενός εξουσιοδοτηµένου προσώπου σε ένα χώρο ή 

µία εγκατάσταση. Η εγκεκριµένη ∆ιαδικασία Φυσικής Πρόσβασης Χρηστών της εταιρείας δεν 

αναφέρει αντίστοιχο περιορισµό, ενώ στην παράγραφο 5, εδάφιο 19 της εγκεκριµένης διαδικασίας 

αναφέρεται ότι «κάθε πρόσβαση εισαγωγής σε χώρους της εταιρείας καταγράφεται σύµφωνα µε 

σχετική οδηγία». 

Επιπροσθέτως, αναφορικά µε τα αρχεία καταγραφής που παρέδωσε η εταιρεία και αφορούν στις 

φυσικές προσβάσεις των εργαζοµένων και συνεργατών στις άλλες δύο εγκαταστάσεις της εταιρείας, 

δηλαδή στη C διαπιστώθηκε ότι επίσης δεν καταγράφεται η ώρα εξόδου. Επιπλέον, το σύστηµα 

καταγραφής που χρησιµοποιείται στις εγκαταστάσεις αυτές αποτελεί ένα παλαιό σύστηµα  και η 

εταιρεία δε µπόρεσε να εξάγει και να παραδώσει στην Ο.Ε. τα ζητούµενα αρχεία καταγραφής τη 

στιγµή που ζητήθηκαν στον δεύτερο έλεγχο αλλά µετά από επεξεργασία τα παρέδωσε κατά την 

διάρκεια του τρίτου ελέγχου. 

Παρατήρηση 5:  Αναφορικά µε την καταγραφή των φυσικών προσβάσεων στις εγκαταστάσεις της 

εταιρείας, θεωρείται σκόπιµο η εταιρεία να εξετάσει και να υλοποιήσει τη δυνατότητα βελτίωσης της 

ασφάλειας. Πιο συγκεκριµένα, η φυσική πρόσβαση των εξουσιοδοτηµένων προσώπων στις 

εγκαταστάσεις που υπάρχουν ΠΕΣ πρέπει να καταγράφεται ώστε να προσδιορίζεται τόσο το 

ονοµατεπώνυµο και η ιδιότητα του εξουσιοδοτηµένου προσώπου καθώς και η ώρα εισόδου και 

εξόδου του από τις εγκαταστάσεις. Επίσης, όλα τα συστήµατα καταγραφής και διαχείρισης των 

φυσικών προσβάσεων οφείλουν να είναι ικανά να διαχειρίζονται αποδοτικά τα αντίστοιχα δεδοµένα 

και αρχεία καταγραφής ώστε η εξαγωγή τους να είναι άµεση όταν αυτό απαιτείται από τον έλεγχο. 

Τέλος, θεωρείται σκόπιµο η εταιρεία να εξετάσει τη δυνατότητα κατάλληλου εκσυγχρονισµού των 

συστηµάτων της αναφορικά µε την διαχείριση των εν λόγω αρχείων µε ενιαίο τρόπο και ενιαία µορφή 

(format). 

• Σε ερώτηµα της Ο.Ε. σχετικά µε την υποχρέωση λήψης των απαραίτητων µέτρων φυσικής 

προστασίας και ελεγχόµενης πρόσβασης των εγκαταστάσεών της, όπως προκύπτει από τις 

παραγράφους 1, 9, 10 και 16 της ενότητας 3 της εγκεκριµένης Πολιτικής Φυσικής Ασφάλειας της 

εταιρείας (παράγραφοι 5.2.1 και 5.2.6 της Απόφασης 165/2011), η εταιρεία παρέδωσε αρχείο (CC) 

που διατηρείται εντός του συστήµατος καταγραφής πόρων (C.) και καταγράφει αναλυτικά τους 

χώρους αυτούς καθώς και τα µέτρα φυσικής προστασίας που έχουν ληφθεί. 
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• ∆εδοµένου ότι σε κάποιους χώρους εγκατάστασης ΠΕΣ της εταιρείας δεν υπάρχει ηλεκτρονικό 

σύστηµα ελέγχου της φυσικής πρόσβασης, η εταιρεία δήλωσε ότι διατηρεί κλειδιά, τα οποία είναι 

στην ευθύνη της φύλαξης του κτηρίου, ενώ συγχρόνως η κατοχή και χρήση των κλειδιών 

καταγράφεται σε έντυπο που διατηρείται από την φύλαξη. Η εταιρεία, κατά τη διάρκεια του δεύτερου 

επιτόπιου ελέγχου, παρέδωσε το σχετικό αρχείο για τα Α.Κ. (που διατηρούνται στις εγκαταστάσεις 

του CC.) για τον µήνα Σεπτέµβριο 2013 (CC..). 

• Κατά τη διάρκεια του τρίτου επιτόπιου ελέγχου, η Ο.Ε. H O.E. έλεγξε τη διαδικασία της φυσικής 

πρόσβασης για τις εγκαταστάσεις στον Κολωνό. Σε ερώτηµα της Ο.Ε. για τους διαχειριστές που 

έχουν πρόσβαση στο συγκεκριµένο σύστηµα καταγραφής φυσικών προσβάσεων, η εταιρεία δήλωσε 

ότι υπάρχουν 2 διαχειριστές οι οποίοι µέχρι πρόσφατα χρησιµοποιούσαν κοινό λογαριασµό 

πρόσβασης “System Account”. Η εταιρεία δήλωσε ότι «κατά τα µέσα Ιουλίου δηµιουργήθηκαν δύο 

προσωπικοί λογαριασµοί πρόσβασης», ενώ ο κοινός λογαριασµός πρόσβασης “System Account” 

διαπιστώθηκε ότι παρέµεινε ενεργός, όπως φαίνεται στο αρχείο CC. ∆ιαπιστώθηκε ότι ο κοινός 

λογαριασµός συνέχισε να χρησιµοποιείται τουλάχιστον έως τις 30.8.2013 όπως φαίνεται και στο 

αρχείο C... Από τα αρχεία C. και C, διαπιστώνεται ότι οι προσωπικοί λογαριασµοί είχαν 

δηµιουργηθεί την 11.07.2013. 

Παρατήρηση 6: Η ανάγκη προσωποποιηµένης πρόσβασης στα αρχεία καταγραφής φυσικής 

πρόσβασης στα ΠΕΣ φαίνεται ότι κρίνεται αναγκαίο και από την ίδια την εταιρεία, δεδοµένου ότι κατά 

τα µέσα Ιουλίου δηµιουργήθηκαν δύο προσωπικοί λογαριασµοί πρόσβασης. Συνεπώς, προτείνεται 

στην εταιρεία η δηµιουργία διαδικασίας (ακολουθώντας τις αρχές της ∆ιαδικασίας 6.1 – ∆ιαδικασία 

Εισαγωγής, Μεταβολής, ∆ιαγραφής, Εξουσιοδότησης και Ελέγχου Λογαριασµών Πρόσβασης και 

Λογαριασµών Αποµακρυσµένης Πρόσβασης σε ΠΕΣ) που θα περιλαµβάνει το σύνολο των κανόνων 

που θα πρέπει να ακολουθούνται από την εταιρεία και κατ’ επέκταση τους εργαζοµένους της, 

αναφορικά µε την λογική πρόσβαση στα προαναφερθέντα στοιχεία. 

• Επίσης, κατά τον έλεγχο του συστήµατος φυσικής πρόσβασης, κατά τη διάρκεια του τρίτου επιτόπιου 

ελέγχου, διαπιστώθηκε από την Ο.Ε. (C.) ότι ο φύλακας το κτιρίου, ο οποίος διατηρούσε ενεργό 

λογαριασµό στο σύστηµα, είχε δικαιώµατα «view/edit all fields», τα οποία η εταιρεία άλλαξε σε 

«viewing badge operator” ώστε να περιορίσει τα δικαιώµατά του (C..). 

Παρατήρηση 7: Σε συνέχεια της προηγούµενης παρατήρησης προτείνεται στην εταιρεία να 

συµπεριλάβει στην προαναφερόµενη διαδικασία φυσικής πρόσβασης τα δικαιώµατα ανά κατηγορία 

εργαζοµένων. 

Απόκλιση 11: Αναφορικά µε τον έλεγχο καταγραφής της φυσικής πρόσβασης, κατά τη διάρκεια του 

τρίτου επιτόπιου ελέγχου, διαπιστώθηκε η δυνατότητα του φύλακα να µπορεί να εκτελεί ενέργειες 

επεξεργασίας (edit) του αρχείου του εξυπηρετητή καταγραφής φυσικών προσβάσεων. Αυτή η 

δυνατότητα οφείλει να είναι ενεργή σε περιορισµένο αριθµό αρµόδιων χρηστών (π.χ. διαχειριστών) 

του εξυπηρετητή, ώστε κανείς άλλος να µην µπορεί να µεταβάλει τις καταγραφές. Αυτό βελτιώνει 

τόσο την ακεραιότητα του εγγράφου αλλά συγχρόνως λειτουργεί και αποτρεπτικά για κάθε 
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προσπάθεια µη εξουσιοδοτηµένης πρόσβασης. Πιο συγκεκριµένα διαπιστώθηκε από την Ο.Ε. 

(CC.) ότι ο φύλακας το κτιρίου, ο οποίος έχει ενεργό λογαριασµό στο σύστηµα, είχε δικαιώµατα 

«view/edit all fields» , τα οποία ακολούθως η εταιρεία άλλαξε σε «viewing badge operator” ώστε να 

περιορίσει τα δικαιώµατά του (C..). Πλην όµως, στην  παράγραφο 5.2.1 της Απόφασης 165/2011 

αναφέρεται ότι «το υπόχρεο πρόσωπο οφείλει να λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για τη φυσική 

προστασία των εγκαταστάσεών του, ώστε να αποτρέπεται κάθε µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση σε 

αυτές, καθώς και για τον έλεγχο της φυσικής πρόσβασης, ώστε αυτή να επιτρέπεται µόνο σε 

εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα».  

5. Υλοποίηση της Πολιτικής Λογικής Πρόσβασης (Άρθρο 6 της Απόφασης 165/2011, ΦΕΚ 

2715/Β/17.11.2011) 

• Κατά τη διάρκεια του πρώτου επιτόπιου ελέγχου, η εταιρεία παρέδωσε αρχείο C..το οποίο 

περιλαµβάνει τις κατηγορίες των χρηστών και τα δικαιώµατα πρόσβασης ανά κατηγορία ΠΕΣ, όπως 

ορίζεται στην παράγραφο 6.2.4 της Απόφασης 165/2011 και στην ενότητα 3, εδάφιο 23 της 

Πολιτικής Λογικής Πρόσβασης, έκδοση 2.1 της εταιρείας. 

• Κατά τη διάρκεια του τετάρτου ελέγχου, η Ο.Ε. παρατήρησε ότι υπήρχε στο αρχείο (/etc/passwd) 

του συστήµατος C.., το group account CC. Η εταιρεία υποστήριξε ότι ο συγκεκριµένος 

λογαριασµός πρόσβασης υπάρχει ως back up στο σύνολο των ΙΤ συστηµάτων και για την 

περίπτωση της διακοπής λειτουργίας του ... Η εταιρεία δήλωσε ότι αναφορικά µε τα αρχεία της 

παραγράφου 6.2.3 (αρχείο Α11) και 6.2.4 (αρχείο Α12) του κανονισµού, αυτά είναι διαθέσιµα στο 

σύστηµα C, ενώ τα δικαιώµατά τους καταγράφονται στο σύστηµα C. ∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει 

σχετική καταγραφή για το τµήµα voice-eng και εκκρεµεί η καταγραφή για το τµήµα .. 

Απόκλιση 12: Η εταιρεία δήλωσε ότι αναφορικά µε το αρχείο της παραγράφου 6.2.3 της Απόφασης 

165/2011 (αρχείο Α11 όπως περιγράφεται στην παράγραφο 6 της Πολιτικής Λογικής Πρόσβασης 

της εταιρείας, όπως εγκρίθηκε) και 6.2.4 της Απόφασης 165/2011 (αρχείο Α12 όπως περιγράφεται 

στην παράγραφο 6 της Πολιτικής Λογικής Πρόσβασης της εταιρείας, όπως εγκρίθηκε), αυτά είναι 

διαθέσιµα στο σύστηµα CC ενώ τα δικαιώµατά τους καταγράφονται στο σύστηµα C... Πλην όµως, 

διαπιστώθηκε ότι υπάρχει σχετική καταγραφή για το τµήµα Cκαι εκκρεµεί η καταγραφή για το τµήµα 

C. Η εταιρεία οφείλει να ολοκληρώσει την εισαγωγή καταγραφής δικαιωµάτων από τα τµήµατα C 

στα αρχεία Α11 και Α12. 

• Προκειµένου να διαπιστώσει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις των εδαφίων 9, 19 και 28 της ενότητας 3 

της Πολιτικής Λογικής Πρόσβασης, όπως εγκρίθηκε (σε αντιστοιχία µε τις παραγράφους 6.2.5 και 

6.3.1.1 της Απόφασης 165/2011), η Ο.Ε., κατά τη διάρκεια του τέταρτου επιτόπιου ελέγχου, ζήτησε 

και παρέλαβε τη λίστα C µε τα αρχεία διαγραφής υπαλλήλων από το C. Η Ο.Ε. επέλεξε τον χρήστη 

C και συνοδεία του κ. C, µετέβη στο γραφείο υπαλλήλου όπου διαπιστώθηκε ότι ο λογαριασµός 

του χρήστη Cήταν ανενεργός στο C είχε διαγραφεί από το email list µε όνοµα C και στο firewall C. 

Η Ο.Ε. διαπίστωσε, όµως, ότι υπήρχε ενεργός ο χρήστης C, ο οποίος χρησιµοποιείτο από τον ίδιο 

χρήστη και δεν είχε διαγραφεί. Η εταιρεία δήλωσε ότι θα διαγράψει τον συγκεκριµένο λογαριασµό. 
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Απόκλιση 13:  ∆ιαπιστώθηκε ότι το µέρος του αρχείου Α15 (παράγραφος 2.1 της ∆ιαδικασίας 

∆ιαχείρισης, Επισκόπησης και Αναθεώρησης Πολιτικής Ασφάλειας της εγκεκριµένης πολιτικής της 

εταιρείας) που αφορά στη διαγραφή υπαλλήλων C. είχε υλοποιηθεί από την εταιρεία. Πλην όµως, 

ενώ η εταιρεία δήλωσε ότι ο χρήστης στον οποίο αντιστοιχεί ο λογαριασµός .. έχει αποχωρήσει από 

την εταιρεία, κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι δεν εφαρµόζονται πλήρως τα εδάφια 9, 19 και 28 της 

ενότητας 3 της Πολιτικής Λογικής Πρόσβασης της εταιρείας, έκδοση 2.1, ούτε η ισχύουσα 

∆ιαδικασία Εισαγωγής, Μεταβολής, ∆ιαγραφής, Εξουσιοδότησης και Ελέγχου Χρηστών (έκδοση 

2.0), η οποία εφαρµόζεται σε υπολογιστικά συστήµατα εξυπηρετητών, συστήµατα αποθήκευσης 

δεδοµένων και συστήµατα δικτύου αποθήκευσης δεδοµένων, ούτε η επικαιροποιηµένη διατήρηση 

του αρχείου Α15 (παράγραφος 6 της εγκεκριµένης Πολιτικής Λογικής Πρόσβασης της εταιρείας), 

δεδοµένου ότι ο λογαριασµός C βρέθηκε ενεργός στο σύστηµα και στο αρχείο .. δεν υπάρχει αίτηµα 

διαγραφής του εν λόγω εργαζοµένου, το οποίο συνεπάγεται, είτε ότι δεν εισήχθη στο σύστηµα, είτε 

ότι είναι παλαιότερο της 26.08.2013. ∆εδοµένου ότι ο λογαριασµός Cβρέθηκε ενεργός στο σύστηµα 

την 30.09.2013 (ηµεροµηνία ελέγχου), η εταιρεία όφειλε να έχει διαγράψει το λογαριασµό αυτό. Από 

το αρχείο C, διαπιστώνεται ότι ο χρήστης C ήταν υπάλληλος της εταιρείας τουλάχιστον έως την 

22.05.2013. 

• Αναφορικά µε την απαίτηση της παραγράφου 6.2.2 της Απόφασης 165/2011 για τη χρήση 

προσωποποιηµένων  κωδικών πρόσβασης, στον πρώτο επιτόπιο έλεγχο, αναφέρεται ότι 

«αναφορικά µε την προσωποποίηση των passwords η εταιρεία δήλωσε ότι αρκετά συστήµατα 

κάνουν χρήση κοινών διαχειριστικών λογαριασµών πρόσβασης τα οποία χρησιµοποιούν και 

µοιράζονται περιορισµένος αριθµός διαχειριστών των συστηµάτων αυτών. Η εταιρεία συζήτησε µε 

την Ο.Ε. το θέµα αυτό δίνοντας έµφαση στην δυσκολία υλοποίησης της προσωποποιηµένης 

πρόσβασης». Εποµένως, η εταιρεία θέτει την παραπάνω παρατήρησή της ως επιπλέον σηµείο 

απόκλισης επί των απαιτήσεων του κανονισµού.   

Παρατήρηση 8: Η Ο.Ε. κατανοεί ότι η προσωποποιηµένη χρήση των κωδικών πρόσβασης, κατά 

απόλυτο τρόπο αποτελεί δύσκολο έργο, κυρίως στις περιπτώσεις των συστηµάτων όπου απαιτείται 

η πρόσβαση από λογαριασµούς µε δικαιώµατα πλήρους προσβασιµότητας (root access). Λύσεις 

στο παραπάνω πρόβληµα µπορούν να επιτευχθούν κάνοντας χρήση µεθόδων όπως «single sign 

on» ή «Privileged Account Management», οι οποίες και συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια του ελέγχου. 

Η Ο.Ε., θεωρεί σκόπιµο η εταιρεία, σε πρώτο στάδιο, να εξετάσει και να υλοποιήσει τη δυνατότητα 

βελτίωσης της ασφάλειας αναφορικά µε τη χρήση προσωποποιηµένων διαχειριστικών λογαριασµών 

εφαρµόζοντας απλούστερες των παραπάνω µεθόδους, όπως η χρήση και εφαρµογή της C και, 

όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό, η παρακολούθηση σε πραγµατικό χρόνο (monitoring) των 

συστηµάτων και των αρχείων καταγραφής τους για εντοπισµό γεγονότων που δύνανται να 

οδηγήσουν σε παραβίαση της ασφάλειας των συστηµάτων.  

• Αναφορικά µε την πρόσβαση στα ΙΤ συστήµατα µε λειτουργικό Unix, όπως διαπιστώθηκε κατά τη 

διάρκεια του πέµπτου επιτόπιου ελέγχου, η εταιρεία έχει τροποποιήσει ένα open source shell ώστε 

να καταγράφονται οι πληροφορίες για το login και τα commands. Η Ο.Ε. ζήτησε και παρέλαβε το 
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αρχείο (logfiles) που διατηρεί τις σχετικές πληροφορίες (login, commands) στο ... Η Ο.Ε. 

παρατήρησε (φαίνεται στο προηγούµενο αρχείο) ότι στα αρχεία καταγραφής που διατηρούνται στο 

Cέχουν δικαιώµατα “write” όλοι οι διαχειριστές που αποτελούν την ίδια οµάδα µε τους διαχειριστές 

των υπολοίπων ΙΤ συστηµάτων. Το ίδιο ισχύει και για την οµάδα των administrators του συστήµατος 

C Επίσης, η Ο.Ε. διαπίστωσε ότι οι login και command πληροφορίες αποθηκεύονται (εκτός από το 

C και στο C 

Παρατήρηση 9: Αναφορικά µε τα δικαιώµατα των χρηστών σε αρχεία (files) και καταλόγους 

(directories) που περιέχουν δεδοµένα καταγραφής, θεωρείται σκόπιµο η εταιρεία να εξετάσει και να 

υλοποιήσει τη δυνατότητα βελτίωσης των µέτρων ασφάλειας αναφορικά µε τα δικαιώµατα των 

χρηστών (π.χ. δικαιώµατα “read”, “write”, “execute”) ή/και των οµάδων χρηστών στα σχετικά αρχεία 

και καταλόγους. Πιο συγκεκριµένα, η πρόσβαση/µεταβολή/εκτέλεση σε τέτοια αρχεία από τρίτους 

χρήστες ή οµάδες χρηστών, πέραν του ιδιοκτήτη ή δηµιουργού του αρχείου, πρέπει να εξετάζεται 

ως προς την αναγκαιότητά της και να καταργείται όταν κρίνεται ως µη απαραίτητη. 

• Η εταιρεία, κατά τον πρώτο επιτόπιο έλεγχο, παρέδωσε στην Ο.Ε. αρχεία (C στα οποία αναφέρεται 

η διαδικασία απόδοσης ονόµατος χρήστη (αφορά email acounts) και η περιγραφή των κανόνων 

δηµιουργίας ενός κωδικού πρόσβασης, όπως αναφέρεται στις παραγράφους 6.4.1.α και 6.4.1.β της 

Απόφασης 165/2011. Σηµειώνεται ότι οι κανόνες δηµιουργίας κωδικού πρόσβασης είναι σε 

συµφωνία µε τις απαιτήσεις της παραγράφου 6.4.2.2 της Απόφασης 165/2011. 

• Η απαίτηση της παραγράφου 6.4.1.ε της Απόφασης 165/2011, ικανοποιείται από την εταιρεία από 

το έγγραφο µε τίτλο «Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης Εργαζοµένων Οµίλου C» 

(A19_Πολιτική_Αποδεκτής_Χρήσης_Εργαζοµένων_v1.0_2011.pdf), το οποίο περιέχει ειδική ενότητα 

µε τίτλο «Πολιτική Προστασίας Κωδικών Ασφάλειας», στην οποία περιγράφονται οι όροι χρήσης των 

κωδικών πρόσβασης των εργαζοµένων και αποτελεί και το Παράρτηµα Α της Πολιτικής Αποδεκτής 

Χρήσης (Π4) της εταιρείας.  

• Κατά τη διάρκεια του πρώτου ελέγχου, η εταιρεία παρέδωσε στην Ο.Ε. αρχείο C το οποίο αναφέρει 

την περιοδική αλλαγή κωδικών ασφάλειας σε συγκεκριµένα στοιχεία δικτύου (routers), σύµφωνα µε 

την παράγραφο 6.4.2.3 της Απόφασης 165/2011.  

Παρατήρηση 10: Η εταιρεία, κατά την πρώτη επίσκεψη της Ο.Ε., παρέδωσε αρχείο C το οποίο 

ανέφερε τις απαιτήσεις της Απόφασης 165/2011 τις οποίες η εταιρεία δεν εφάρµοζε. Η λίστα του 

προαναφερόµενου αρχείου, µεταξύ άλλων, αναφέρει ότι η εταιρεία δεν έχει υλοποιήσει τα εξής: 

o Υποχρέωση αλλαγής κωδικών Πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο (6.5.3)  

o E-bill (πολυπλοκότητα κωδικών & υποχρέωση αλλαγής (pending, υλοποίηση εντός 

09/2013) (6.5.4)  

o Υποχρέωση αλλαγής εσωτερικών κωδικών ασφαλείας C (pending, διερεύνηση) (6.4.1(δ)) 

Η Ο.Ε. θεωρεί σκόπιµο, η εταιρεία να εξετάσει πιο αναλυτικά και να υλοποιήσει πλήρως τη 

δυνατότητα περιοδικής αλλαγής των κωδικών πρόσβασης για τους εργαζόµενους και συνεργάτες 
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της µε σκοπό την υλοποίηση των απαιτήσεων των παραγράφων της Απόφασης 165/2011, όπως 

αναφέρονται στα τρία παραπάνω σηµεία της παρατήρησης. 

6. Υλοποίηση της Πολιτικής Αποµακρυσµένης Λογικής Πρόσβασης (Άρθρο 7 της Απόφασης 

165/2011, ΦΕΚ 2715/Β/17.11.2011) 

• Όπως προέκυψε κατά τον έλεγχο συµµόρφωσης σχετικά µε τις παρατηρήσεις επί της Έγκρισης της 

Πολιτικής Ασφάλειας της εταιρείας, κατά τη διάρκεια του πρώτου επιτόπιου ελέγχου (και αναφέρεται 

στην ενότητα Γ1 παραπάνω), η εταιρεία δήλωσε ότι εκκρεµεί η δηµιουργία της διαδικασίας ελέγχου 

αποµακρυσµένης πρόσβασης και η τήρηση της αλλαγής των κωδικών µε κάθε αίτηµα συνδροµητή. 

• Κατά τον τρίτο επιτόπιο έλεγχο, η εταιρεία παρέδωσε στην Ο.Ε. την αναθεωρηµένη διαδικασία 

λογικής πρόσβασης (∆6.1_Γενική_∆ιαδικασία_∆ιαχείρισης_Χρηστών_v2.1), µε ηµεροµηνία 

10.09.2013, η οποία περιλαµβάνει, στην ενότητα 4, τη ∆ιαδικασία ∆ιαχείρισης Λογαριασµών 

Αποµακρυσµένης Πρόσβασης. 

Απόκλιση 14: Η εταιρεία κατά τη διεξαγωγή του πρώτου επιτόπιου ελέγχου δήλωσε ότι εκκρεµεί η 

δηµιουργία της διαδικασίας ελέγχου αποµακρυσµένης πρόσβασης. Πλην όµως, στο εδάφιο 7.3 του 

Άρθρου 7 «Πολιτική Αποµακρυσµένης Πρόσβασης» αναφέρεται ρητά η συγκεκριµένη διαδικασία ως 

«∆ιαδικασία ∆ιαχείρισης Λογαριασµών Αποµακρυσµένης Πρόσβασης».  

• Κατά τη διάρκεια του τρίτου ελέγχου, η εταιρεία συµφώνησε να καλύψει τις απαιτήσεις της 

παραγράφου 7.2.5 της Απόφασης 165/2011, όπως είχε αποτυπωθεί και στην παρατήρηση κατά την 

έγκριση της Πολιτικής Ασφάλειας της εταιρείας. Η απόκλιση αυτή αναφέρεται παραπάνω (ενότητα 

Γ1, Απόκλιση 3). 

• Αναφορικά µε την αποµακρυσµένη πρόσβαση, κατά τη διάρκεια του τρίτου επιτόπιου ελέγχου, η 

εταιρεία δήλωσε ότι οι εργαζόµενοι από όλα τα τµήµατα αποκτούν πρόσβαση από 2 συστήµατα 

αποµακρυσµένης πρόσβασης C., ενώ οι συνεργάτες αποκτούν πρόσβαση από το C. 

Επισηµαίνεται ότι η πρόσβαση των εργαζοµένων επιτυγχάνεται µε την εισαγωγή τόσο ενός 

Cpassword, όσο και του password του domain. Αντίθετα, οι συνεργάτες αποκτούν πρόσβαση µε 

χρήση username και password, το οποίο λαµβάνουν µε email. Το σύστηµα .. που χρησιµοποιείται 

για την αποµακρυσµένη πρόσβαση των συνεργατών, υποστηρίζει τη δυνατότητα απενεργοποίησης 

του account σε χρόνο που ορίζει ο administrator. 

• Κατά τη διάρκεια του τρίτου επιτόπιου ελέγχου, η Ο.Ε. έλεγξε την ενεργοποίηση αποµακρυσµένης 

πρόσβασης στο αίτηµα του C µε αριθµό C και ηµεροµηνία δηµιουργίας αιτήµατος 07/06/13 C 

∆ιαπιστώθηκε ότι στο συγκεκριµένο υπάλληλο είχε ενεργοποιηθεί πρόσβαση σε περισσότερα 

συστήµατα από όσα είχαν ζητηθεί. Η εταιρεία δήλωσε ότι η πρόσβαση στα web applications που 

φαίνονται στο αρχείο connect_remote_access_logs.txt δίνεται σε όλους τους υπαλλήλους, ακόµη 

και εάν δεν το έχουν αιτηθεί. ∆ιαπιστώθηκε, επίσης, ότι είχε αποδοθεί πρόσβαση σε servers για 

τους οποίους δεν υπήρχε αίτηµα από τον εργαζόµενο. Η εταιρεία παρέδωσε αρχείο, στο οποίο 

φαίνεται παλαιότερη (28/03/13) αίτηση προϊσταµένου τµήµατος C ο οποίος αιτείται τη δηµιουργία 
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λογαριασµών πρόσβασης στους εν λόγω servers για όλους τους υπαλλήλους του τµήµατος. Παρ’ 

όλα αυτά, παρατηρήθηκε ότι η πρόσβαση στο server 10.24.0.73 δεν είχε ζητηθεί. 

Απόκλιση 15: Η εταιρεία δεν εφάρµοσε τη διαδικασία ∆6.1 µε τίτλο «∆ιαδικασία Εισαγωγής, 

Μεταβολής, ∆ιαγραφής, Εξουσιοδότησης και Ελέγχου Χρηστών σε Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα 

∆ικτύου Κορµού», έκδοση 2.0, και πιο συγκεκριµένα την ενότητα 1.2, η οποία αναφέρει ότι «η 

εισαγωγή χρηστών σε κεντρική βάση δεδοµένων για την πρόσβαση σε τηλεπικοινωνιακό εξοπλισµό 

πραγµατοποιείται από το Τµήµα ∆ιαχείρισης Συστηµάτων µε ευθύνη των υπεύθυνων συστηµάτων 

του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού δικτύου κορµού» και «τα αιτήµατα και τυχόν δικαιώµατα 

εξουσιοδότησης εγκρίνονται από τον υπεύθυνο πρόσβασης και κατόπιν υλοποιούνται από τον 

υπεύθυνο συστήµατος».  

Απόκλιση 16: Η εταιρεία δεν εφάρµοσε το εδάφιο 14 της ενότητας 3 της εγκριθείσας Πολιτικής 

Αποµακρυσµένης Πρόσβασης, στο οποίο αναφέρεται ότι «στα πλαίσια του ελέγχου της ορθής 

εφαρµογής της πολιτικής περιοδικά κατ’ ελάχιστον ανά 3 µήνες πραγµατοποιείται έλεγχος των 

λογαριασµών αποµακρυσµένης πρόσβασης που έχουν αποδοθεί και εγκριθεί σε σχέση µε τους 

λογαριασµούς που υφίστανται στα συστήµατα αποµακρυσµένης πρόσβασης», δεδοµένου ότι η 

αίτηση για την απόδοση λογαριασµού στον χρήστη µε αίτηµα C έγινε την 7/6/2013 και 

ολοκληρώθηκε την 18/6/2013, ενώ ο έλεγχος της Ο.Ε. πραγµατοποιήθηκε την 23/9/2013, δηλαδή 

αφού είχε παρέλθει το διάστηµα των τριών µηνών.  

Παρατήρηση 11: Η εταιρεία οφείλει να τροποποιήσει το κείµενο της ενότητας 3.4 της «∆ιαδικασίας 

Εισαγωγής, Μεταβολής, ∆ιαγραφής, Εξουσιοδότησης και Ελέγχου Λογαριασµών Πρόσβασης και 

Λογαριασµών Αποµακρυσµένης Πρόσβασης σε ΠΕΣ», ώστε το διάστηµα του ελέγχου στοιχείων και 

δικαιωµάτων χρηστών αποµακρυσµένης πρόσβασης να είναι σε συµφωνία µε την παράγραφο 7.3.2 

της Απόφασης 165/2011. 

• Η Ο.Ε. ζήτησε (κατά τη διάρκεια του τρίτου επιτόπιου ελέγχου) τα αρχεία Α23 και Α24 που αφορούν 

στην εφαρµογή των παραγράφων 7.2.2 και 7.2.3 της Απόφασης 165/2011. Η εταιρεία παρέλαβε 

(κατά τη διάρκεια του τέταρτου επιτόπιου ελέγχου) το αρχείο C.. Η εταιρεία, κατά τη διάρκεια του 

πέµπτου επιτόπιου ελέγχου, παρέδωσε το αρχείο C, το οποίο περιλαµβάνει τους ενεργούς και 

ανενεργούς συνεργάτες, συνοδευόµενο από το αρχείο C που περιλαµβάνει τις ενεργοποιήσεις και 

απενεργοποιήσεις που έχουν καταγραφεί για το χρονικό διάστηµα 25.1.2012 έως 9.10.2013, και τα 

αρχεία των tickets µε τις εγκρίσεις ενεργοποίησης της πρόσβασης των συνεργατών C. Επίσης, η 

εταιρεία παρέδωσε 2 αρχεία C τα οποία αφορούν tickets που έχει «ανοίξει» ο υπεύθυνος υποδοµής, 

ο οποίος έχει δικαιώµατα ώστε να ενεργοποιεί και να απενεργοποιεί συγκεκριµένο λογαριασµό 

πρόσβασης συνεργατών, αναφορικά µε την λογική πρόσβαση χρηστών/συνεργατών στο εσωτερικό 

τηλεφωνικό κέντρο (C) της εταιρείας. Στα αρχεία του πέµπτου επιτόπιου ελέγχου, φαίνεται η 

ηµεροµηνία ενεργοποίησης του κάθε χρήστη και το διάστηµα που παρέµεινε ενεργός ο λογαριασµός. 

• Κατά τη διάρκεια του τέταρτου επιτόπιου ελέγχου, η εταιρεία παρέδωσε αρχείο Cστο οποίο 

φαίνονται τα δικαιώµατα πρόσβασης (group και resources) που έχουν οι υπάλληλοι των τµηµάτων 

C. Επίσης δόθηκε η λίστα µε τους χρήστες των συστηµάτων αποµακρυσµένης πρόσβασης C 
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• Αναφορικά µε το αρχείο Α25, το οποίο παραδόθηκε στην Ο.Ε. κατά τη διάρκεια του τρίτου επιτόπιου 

ελέγχου, και αφορά στο αρχείο πρόσβασης και έγκρισης αποµακρυσµένης πρόσβασης συνεργατών 

για το χρονικό διάστηµα 01.07.2013 - 20.09.2013 C σύµφωνα µε την παράγραφο 7.2.7 της 

Απόφασης 165/2011, διαπιστώθηκε ότι πληρούνται οι απαιτήσεις της προαναφερόµενης 

παραγράφου. 

7. Υλοποίηση της Πολιτικής ∆ιαχείρισης και Εγκατάστασης ΠΕΣ (Άρθρο 8 της Απόφασης 165/2011, 

ΦΕΚ 2715/Β/17.11.2011) 

• Σε συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις του άρθρου 8 της Απόφασης 165/2011, η εταιρεία παρέδωσε, κατά 

τη διάρκεια του πρώτου επιτόπιου ελέγχου, έξι οδηγίες. 

Παρατήρηση 12: Το έγγραφο 9010 µε τίτλο «Ενεργοποίηση ∆ικτυακού Εξοπλισµού» περιγράφει τα 

βήµατα που απαιτούνται από την εταιρεία προκειµένου να ενεργοποιηθεί νέος εξοπλισµός στο δίκτυο. 

Θεωρείται σκόπιµο η εταιρεία να εξετάσει και να υλοποιήσει εκ νέου τη διαδικασία ώστε να περιλαµβάνει 

µε µεγαλύτερη σαφήνεια τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται για τη διασφάλιση του απορρήτου. 

Κατ’ ελάχιστο, πρέπει να διατυπώνονται αναφορές για τον προσδιορισµό των απαιτήσεων ασφάλειας, 

σχετικά µε τη διασφάλιση του απορρήτου, που προκύπτουν από την αποτίµηση κινδύνων (παράγραφος 

2.1, εδάφιο 1 της Πολιτικής ∆ιαχείρισης και Εγκατάστασης ΠΕΣ και, αντίστοιχα, παράγραφος 8.3.1.1 της 

Απόφασης 165/2011), τις απαραίτητες εγκρίσεις που πρέπει να προβλέπονται για την ενεργοποίηση του 

εξοπλισµού (παράγραφος 2.1, εδάφιο 2 της Πολιτικής ∆ιαχείρισης και Εγκατάστασης ΠΕΣ και, 

αντίστοιχα, παράγραφος 8.3.1.2 της Απόφασης 165/2011), καθώς και αναφορά σε αρχεία που 

περιλαµβάνουν απαραίτητες καταγραφές, όπως τα αποτελέσµατα των δοκιµών που ως προϋπόθεση 

απαιτούνται και εκτελούνται σε νέο εξοπλισµό (παράγραφος 2.2 της Πολιτικής ∆ιαχείρισης και 

Εγκατάστασης ΠΕΣ και, αντίστοιχα, παράγραφος 8.3.2 της Απόφασης 165/2011). Η παραπάνω 

διαδικασία πρέπει να αφορά και στον ΙΤ εξοπλισµό της εταιρείας, είτε πρόκειται για υλικό ή/και νέο 

λογισµικό.  

Παρατήρηση 13: Το έγγραφο µε τίτλο «Copy of ∆ιαδικασία ∆ιαχείρισης των security” αφορά στη 

διαχείριση των αδυναµιών του ήδη υπάρχοντος εξοπλισµού της εταιρείας. Το έγγραφο µε τίτλο «24-

support» περιγράφει τις υπηρεσίες και διαδικασίες υποστήριξης συστηµάτων (support). Και τα δύο 

έγγραφα εντάσσονται στην παράγραφο 8.3.3 «∆ιαδικασία Ελέγχου Συντήρησης –Υποστήριξης 

Λειτουργίας Υλικού και Λογισµικού των ΠΕΣ» της Απόφασης 165/2011. Θεωρείται σκόπιµο η εταιρεία 

να συµπεριλάβει εντός των διαδικασιών αυτών και  όπου κρίνεται απαραίτητο, την πρόβλεψη για την 

παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας των ΠΕΣ και τον έλεγχο των συµβάντων και των συναγερµών 

ώστε να εντοπίζονται αµελλητί τυχόν σφάλµατα ή/και κενά ασφάλειας και όχι µόνο αναφορές βλαβών ή 

διαπιστωµένων αδυναµιών ασφάλειας.  

• Κατά τη διάρκεια του πέµπτου επιτόπιου ελέγχου, και προς επιβεβαίωση της παραγράφου 3 της 

ενότητας 1 της Πολιτικής ∆ιαχείρισης και Εγκατάστασης ΠΕΣ (παράγραφος 8.2.3 της Απόφασης 

165/2011), αναφορικά µε τα συστήµατα καταγραφής του εξοπλισµού (asset management), η εταιρεία 

δήλωσε ότι χρησιµοποιεί δύο συστήµατα: το C για τα δικτυακά στοιχεία και το Cγια τα IT συστήµατα. 
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• Στη συνέχεια, η Ο.Ε. ζήτησε πληροφορίες για τα εργαλεία C. Το πρώτο συγκρίνει και διατηρεί τις 

αλλαγές στο configuration file των routers/switches .., ενώ το δεύτερο διατηρεί τις αλλαγές στα Linux 

συστήµατα C Σχετικά µε το αρχείο C η Ο.Ε. παρατήρησε ότι στο configuration file του συγκεκριµένου 

router συµπεριλαµβανόταν η εντολή “no service password-encryption” ενώ παράλληλα υπήρχε η εντολή 

enable secret. Η εταιρεία δήλωσε ότι θα υλοποιήσει την κρυπτογράφηση των passwords. 

• Επίσης, η Ο.Ε. ζήτησε και παρέλαβε το αρχείο C το οποίο περιλαµβάνει τις αλλαγές (patches) στα voice 

switches. Σε ερώτηση της Ο.Ε. γιατί δεν έχουν πραγµατοποιηθεί αλλαγές τον τελευταίο χρόνο, η εταιρεία 

απάντησε ότι δεν υπήρξε ανάγκη δεδοµένου ότι δεν έχουν προστεθεί νέες υπηρεσίες προς τους 

συνδροµητές. 

• Τέλος, η Ο.Ε. ζήτησε και παρέλαβε τη λίστα µε τα tickets στο JIRA που αφορούν αλλαγές στους C (C). 

Η εταιρεία δήλωσε ότι θα προχωρήσει σε κατηγοριοποίηση των tickets καθώς διαπιστώνεται ότι δεν είναι 

εύκολα διαχειρίσιµα.  

Παρατήρηση 14: Η Ο.Ε, παρατήρησε ότι στο configuration file ενός συγκεκριµένου router 

συµπεριλαµβανόταν η εντολή “no service password-encryption” που διατηρεί συγκεκριµένους κωδικούς 

πρόσβασης διαχειριστών που χρησιµοποιούνται για ορισµένα είδη πρόσβασης, ως µη-

κρυπτογραφηµένους. Θεωρείται σκόπιµο η εταιρεία να εξετάσει και να υλοποιήσει τα απαραίτητα µέτρα 

βελτίωσης της ασφάλειας, αναφορικά µε την κρυπτογράφηση των κωδικών πρόσβασης των 

διαχειριστών που διατηρούνται εντός των αρχείων διαµόρφωσης όλων των δικτυακών συσκευών της. 

Παρατήρηση 15: Ο µεγάλος αριθµός των tickets που αποθηκεύονται στο σύστηµα C της εταιρείας και 

οι διαφορετικές κατηγορίες προέλευσής τους οδηγούν σε δυσκολία αναφορικά µε το τρόπο διαχείρισής 

τους ιδιαίτερα για εκείνα τα tickets που αφορούν αλλαγές στη διαµόρφωση των συστηµάτων και 

ιδιαίτερα σηµαντικών συστηµάτων για την ασφάλεια για παράδειγµα ο ldap server που διατηρεί 

κωδικούς πρόσβασης. Θεωρείται σκόπιµο η εταιρεία να εξετάσει και να υλοποιήσει την 

κατηγοριοποίηση των tickets δεδοµένου ότι η οργάνωσή τους θα βελτιώσει το αποτελεσµατικό χειρισµό 

τους καθώς και την ποιότητα του ελέγχου και συνεπώς την ασφάλεια των συστηµάτων.  

• Επίσης, κατά τη διάρκεια του πέµπτου ελέγχου, η Ο.Ε. συζήτησε µε την εταιρεία σχετικά µε τις 

διαδικασίες της Πολιτικής Εγκατάστασης Εξοπλισµού. Η εταιρεία δήλωσε ότι έχει χρονοδιάγραµµα για 

την υλοποίηση των επιµέρους διαδικασιών που εφαρµόζονται έως σήµερα (κυρίως αναφορικά µε την 

προµήθεια, εγκατάσταση και διαγραφή στοιχείων από τον εξοπλισµό). Η εταιρεία παρέδωσε µία draft 

έκδοση της υπό ανάπτυξη διαδικασίας (∆8.1_Γενική_∆ιαδικασία_∆ιαχέιρισης_ΠΕΣ_v2.0.pdf). Σύµφωνα 

µε την εταιρεία, η λειτουργία του εξοπλισµού καλύπτεται κυρίως από τη διαδικασία µε τίτλο C 

Απόκλιση 17: Η εταιρεία, έως την ηµεροµηνία έναρξης των επιτόπιων επισκέψεων της Οµάδας 

Ελέγχου, δεν είχε υλοποιήσει τις διαδικασίες που απαιτούνται από την εγκριθείσα Πολιτική Ασφάλειας 

αναφορικά µε την ∆ιαχείριση και Εγκατάσταση ΠΕΣ, όπως εξάλλου αυτές προβλέπονται στην 

παράγραφο 8.3 της Απόφασης 165/2011, αναφορικά µε τα τέσσερα στάδια και τις αντίστοιχες 

διαδικασίες διαχείρισης και εγκατάστασης ΠΕΣ.  
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• Επιπρόσθετα, η Ο.Ε. έλεγξε εάν εφαρµόζεται η παράγραφος 2 της ενότητας 2.1 της Πολιτικής 

∆ιαχείρισης και Εγκατάστασης ΠΕΣ. Κατά τη διάρκεια του πέµπτου επιτόπιου ελέγχου, η Ο.Ε. 

διαπίστωσε ότι σε ένα πρόσφατο C (Σεπτέµβριος 2013) που αφορούσε την προµήθεια ενός mediation 

device συµπεριελήφθησαν security requirements, παρ’ ότι η ενοποιηµένη διαδικασία δεν είναι ακόµη σε 

ισχύ C 

8. Υλοποίηση της Πολιτικής ∆ιαχείρισης Περιστατικών Ασφάλειας (Άρθρο 9 της Απόφασης 

165/2011, ΦΕΚ 2715/Β/17.11.2011) 

• Σε συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις του άρθρου 9 της Απόφασης 165/2011, η εταιρεία παρέδωσε, κατά 

τη διάρκεια του πρώτου επιτόπιου ελέγχου, τρεις οδηγίες. 

• Αναφορικά µε την Πολιτική ∆ιαχείρισης Περιστατικών Ασφάλειας, η Ο.Ε., κατά τη διάρκεια του τέταρτου 

επιτόπιου ελέγχου, ζήτησε τις φόρµες που προβλέπονται στο εδάφιο 3 της ενότητας 2, σε αντιστοιχία µε 

την ενότητα 9.2.3 του Κανονισµού. Η εταιρεία ανέφερε ότι δεν υπάρχουν αυτές οι φόρµες και 

δεσµεύθηκε να τις δηµιουργήσει (πιθανότατα στο C). 

Παρατήρηση 16: Η εταιρεία, έως την ηµεροµηνία έναρξης των επιτόπιων επισκέψεων της Οµάδας 

Ελέγχου, δεν είχε υλοποιήσει τις φόρµες «Έκθεσης Άµεσης Αναφοράς Περιστατικού Ασφάλειας» και 

«Τελικής Έκθεσης Αναφοράς Περιστατικού Ασφάλειας». Πλην όµως, στη παράγραφο 9.2.3 του κανονισµού 

της Α∆ΑΕ προβλέπεται η απαίτηση για υποβολή των συγκεκριµένων εγγράφων, ενώ στο εδάφιο 3 της 

ενότητας 2 της εγκεκριµένης Πολιτικής ∆ιαχείρισης Περιστατικών Ασφάλειας της εταιρείας, προβλέπεται η 

δηµιουργία των αντίστοιχων φορµών. 

• Κατά τη διάρκεια του τέταρτου επιτόπιου ελέγχου, η Ο.Ε. ζήτησε και παρέλαβε τρία περιστατικά 

ασφάλειας, από το σύστηµα C., που σχετίζονται µε ζητήµατα απορρήτου των επικοινωνιών C 

• Επίσης, σε ερώτηση της Ο.Ε., η εταιρεία δήλωσε ότι δεν εφαρµόζονται τα αναγραφόµενα του εδαφίου 6 

της ενότητας 2 της εγκριθείσας Πολιτικής ∆ιαχείρισης Περιστατικών Ασφάλειας της εταιρείας  (ενότητα 

9.2.6 της Απόφασης 165/2011), στην οποία αναφέρεται ότι «ελέγχεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα η 

ετοιµότητα ενεργοποίησης της ∆ιαδικασίας ∆ιαχείρισης Περιστατικών Ασφάλειας, σε συµφωνία µε τις 

αρχές της Πολιτικής Ελέγχου Εφαρµογής της Πολιτικής Ασφάλειας για τη ∆ιασφάλιση του Απορρήτου 

των Επικοινωνιών». 

Απόκλιση 18: Η εταιρεία, έως την ηµεροµηνία έναρξης των επιτόπιων επισκέψεων της Οµάδας 

Ελέγχου, δεν είχε εφαρµόσει και υλοποιήσει τον έλεγχο της ετοιµότητας ενεργοποίησης της ∆ιαδικασίας 

∆ιαχείρισης Περιστατικών Ασφάλειας. Πλην όµως, τόσο στην παράγραφο 9.2.6 της Απόφασης 165/2011 

της Α∆ΑΕ αναφέρεται η τακτική υποχρέωση ελέγχου, αλλά και στο εδάφιο 6 της ενότητας 2 της 

Πολιτικής ∆ιαχείρισης Περιστατικών Ασφάλειας της εταιρείας, όπως εγκρίθηκε, αναφέρεται ότι «ελέγχεται 

σε τακτά χρονικά διαστήµατα η ετοιµότητα ενεργοποίησης της ∆ιαδικασίας ∆ιαχείρισης Περιστατικών 

Ασφάλειας, σε συµφωνία µε τις αρχές της Πολιτικής Ελέγχου Εφαρµογής της Πολιτικής Ασφάλειας για τη 

∆ιασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών». 

ΑΔΑ: Ω4ΑΕΙΔ1-ΡΗΤ



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΡΧΗ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 

 

 
 

21 

9. Υλοποίηση της Πολιτικής Ασφάλειας ∆ικτύου (Άρθρο 10 της Απόφασης 165/2011, ΦΕΚ 

2715/Β/17.11.2011)  

• Προς εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παράγραφο 10.3.1 της Απόφασης 

165/2011, η εταιρεία, κατόπιν σχετικού αιτήµατος της Ο.Ε. παρέδωσε έντεκα διαδικασίες που αφορούν 

στις ip διευθύνσεις του data center, των access lists, της αρχιτεκτονικής του δικτύου τηλεφωνίας, 

ασφάλεια δικτυακού εξοπλισµού, ονόµατα και περιγραφή των VLANs, κλπ. Η λίστα των εν λόγω 

αρχείων κρίνεται επαρκής για την κάλυψη των απαιτήσεων της παραγράφου 10.3.1 της Απόφασης 

165/2011. 

10. Υλοποίηση της Πολιτικής Ελέγχου Εφαρµογής της Πολιτικής Ασφάλειας για τη ∆ιασφάλιση του 

Απορρήτου των Επικοινωνιών (Άρθρο 11 της Απόφασης 165/2011, ΦΕΚ 2715/Β/17.11.2011) 

• Η εταιρεία σύµφωνα µε το Άρθρο 11.2.1 της Απόφασης 165/2011 της Α∆ΑΕ αλλά και τη παράγραφο 3.1 

της Πολιτικής Ελέγχου Εφαρµογής της Πολιτικής Ασφάλειας της εταιρείας, όπως εγκρίθηκε, οφείλει να 

πραγµατοποιεί έλεγχο εφαρµογής της πολιτικής της κατ’ ελάχιστον ανά δύο (2) έτη. Επιπλέον η εταιρεία 

κατέθεσε πίνακα «Παρατηρήσεις_Α∆ΑΕ_2», κατά τη διάρκεια του έκτου επιτόπιου ελέγχου, που 

δηλώνει ότι θα υλοποιήσει τον συγκεκριµένο έλεγχο εντός του 2014, διάστηµα που δεν υπερβαίνει το 

χρονικό ορίζοντα των 2 ετών. Εξάλλου, η εταιρεία, κατά τη διάρκεια του πρώτου επιτόπιου ελέγχου, 

δήλωσε ότι η υλοποίηση της Πολιτικής του άρθρου 11 της Απόφασης 165/2011 και η καταγραφή των 

διαδικασιών, προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός του 2013. 

Απόκλιση 19: Η εταιρεία, έως την έναρξη του τακτικού ελέγχου, δεν είχε υλοποιήσει και εφαρµόσει τις 

απαιτήσεις του άρθρου 11 της Απόφασης 165/2011 (σχετική Απόκλιση υπάρχει και στην ενότητα Γ1, 

Απόκλιση 4). 

11. Υλοποίηση της Πολιτικής Αντιµετώπισης Κακόβουλου Λογισµικού (Άρθρο 12 της Απόφασης 

165/2011, ΦΕΚ 2715/Β/17.11.2011) 

• Σε συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις του άρθρου 12 της Απόφασης 165/2011, η εταιρεία παρέδωσε, κατά 

τη διάρκεια του πρώτου επιτόπιου ελέγχου, µια διαδικασία και τρεις οδηγίες. 

• Επίσης, κατά τη διάρκεια του έκτου επιτόπιου ελέγχου, η Ο.Ε. ζήτησε να πληροφορηθεί εάν η εταιρεία 

πραγµατοποιεί έλεγχο ακεραιότητας (software integrity) στα ΠΕΣ, σύµφωνα µε την απαίτηση της 

παραγράφου 12.2.3 της Απόφασης 165/2011 της Α∆ΑΕ. 

• Αναφορικά µε τον δικτυακό εξοπλισµό (network elements), η εταιρεία εξήγησε ότι για τα έτη 2011 και 

2012 έχει πραγµατοποιηθεί έλεγχος ασφάλειας δικτύου στο λειτουργικό σύστηµα και στα configuration 

files των δροµολογητών (routers) και µεταγωγέων (switches) του ip infrastructure (Τµήµα Σχεδίασης IP 

∆ικτύου) από την κατασκευάστρια εταιρεία (C), ο οποίος περιελάµβανε παρατηρήσεις σχετικά µε τα 

security alerts, best practices, κλπ. Η εταιρεία παρέδωσε σε ηλεκτρονική µορφή το wiki στο οποίο 

αναγράφεται η διαδικασία του ελέγχου καθώς και τρία αρχεία (C) από τον έλεγχο του Ιουλίου 2012. Η 

εταιρεία τόνισε ότι η υπηρεσία αυτή χρεώνεται από την προµηθεύτρια εταιρεία. Αναφορικά µε τα switches 

για την παροχή υπηρεσιών φωνής, η εταιρεία δήλωσε ότι δεν υπάρχει κάποια διαδικασία ελέγχου αλλά 
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θα έρθει σε επικοινωνία µε την προµηθεύτρια εταιρεία (C) προκειµένου να διαπιστώσει εάν παρέχει 

υπηρεσίες που καλύπτει την απαίτηση της παραγράφου 12.2.3. 

• Επιπροσθέτως, αναφορικά µε τα πληροφοριακά συστήµατα (IT), η εταιρεία δήλωσε ότι στα C, υπήρχε 

έλεγχος µε χρήση Cγια κάθε λογισµικό που προµηθεύονταν στην εταιρεία (και για τα patches). Για τα 

ΠΕΣ που έχουν λειτουργικό σύστηµα Windows, η εταιρεία δήλωσε ότι δεν υλοποιεί κάποια συγκεκριµένη 

διαδικασία ελέγχου ακεραιότητας λογισµικού. 

• Η εταιρεία δεσµεύθηκε να επικοινωνήσει, το συντοµότερο δυνατό, µε τους προµηθευτές των δικτυακών 

και πληροφοριακών συστηµάτων που χρησιµοποιεί προκειµένου να διαπιστώσει ποιές υπηρεσίες 

παρέχουν αναφορικά µε τον έλεγχο ακεραιότητας λογισµικού. Επίσης, η εταιρεία θα αναλύσει σε ποια 

συστήµατα µπορεί να πραγµατοποιεί τέτοιους ελέγχους εσωτερικά. Κατόπιν των ανωτέρω αναλύσεων, 

η εταιρεία δεσµεύθηκε, έως το τέλος του τρέχοντος έτους, να συµπεριλάβει αυτούς τους ελέγχους σε µια 

διαδικασία (ενδεχοµένως στο πλαίσιο του άρθρου 8 της Απόφασης 165/2011), οι οποίοι θα είναι σε 

συµφωνία και θα ελέγχονται µε τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 11 της Απόφασης 

165/2011 της Α∆ΑΕ. 

Απόκλιση 20: Η εταιρεία δεν έχει ολοκληρώσει την υλοποίηση της Πολιτικής Αντιµετώπισης 

Κακόβουλου Λογισµικού, όπως αυτή προβλέπεται στην Απόφαση 165/2011 της Α∆ΑΕ αναφορικά µε 

την παράγραφο 12.2.3 αλλά και την παράγραφο 7 της Πολιτικής Προστασίας και Αντιµετώπισης 

Κακόβουλου Λογισµικού της εταιρείας, όπως εγκρίθηκε, σύµφωνα µε τα οποία η εταιρεία οφείλει να 

πραγµατοποιεί έλεγχο της ακεραιότητας του λογισµικού των ΠΕΣ. 

12. Υλοποίηση δυνατότητας άρσης απορρήτου µέσω συστήµατος LI 

• Σε σχετική ερώτηση της Ο.Ε., η εταιρεία δήλωσε ότι δεν έχει ενεργοποιήσει το LI για IP, ενώ σχετικά µε 

το LI για τα voice switches, η εταιρεία δήλωσε ότι το αντίστοιχο λογισµικό έχει εγκατασταθεί από το 2007 

αλλά δεν έχει χρησιµοποιηθεί, δεδοµένου ότι δεν υπάρχει σύνδεση µε τις Αρχές. 

∆. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Με βάση το σύνολο των στοιχείων που εξετάστηκαν από τη διενέργεια ελέγχου στην εταιρεία C και 

ειδικότερα: 

• τη µελέτη της Πολιτικής Ασφάλειας, όπως εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. 192/2012 Απόφαση, και του 

συνόλου των εγγράφων και στοιχείων του φακέλου, 

• τον δειγµατοληπτικό έλεγχο εφαρµογής της Πολιτικής Ασφάλειας και των ∆ιαδικασιών Ασφάλειας 

της εταιρείας, όπως εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. 192/2012 Απόφαση, και  

• τα αποτελέσµατα των επιτόπιων ελέγχων,  

διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία Cκατά το χρόνο διεξαγωγής του τακτικού ελέγχου, δεν εφήρµοζε πλήρως την 

εγκριθείσα µε την Απόφαση 192/2012 Πολιτική Ασφάλειας για τη ∆ιασφάλιση του Απορρήτου των 

Επικοινωνιών, ως προς τα σηµεία που αναφέρονται αναλυτικά στην ενότητα Γ.». 
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Η από 31 Ιανουαρίου 2014 Έκθεση ∆ιενέργειας Τακτικού Ελέγχου στην εταιρεία «….»  εγκρίθηκε από 

την Ολοµέλεια της Αρχής, σύµφωνα µε το Πρακτικό της από 2 Απριλίου 2014 συνεδρίασης της 

Ολοµέλειας της Α.∆.Α.Ε. και η σχετική Απόφαση υπ’ αριθµ. 110/2014 περί έγκρισης της διενέργειας 

του εν λόγω ελέγχου παρεδόθη στην εταιρεία «…..», όπως προκύπτει από την υπ’ αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ 

1031/10-04-2014 Απόδειξη παράδοσης – παραλαβής. 

Επιπλέον, σε εκτέλεση της από 2 Απριλίου 2014 Απόφασης της Ολοµέλειας της Αρχής, η Α.∆.Α.Ε., µε 

το υπ’ αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ 93/09-04-2014 έγγραφό της, ζήτησε από την εταιρεία «….» να προβεί στις 

απαιτούµενες ενέργειες και διορθωτικές κινήσεις αναφορικά µε τις διαπιστώσεις της ενότητας Γ της 

από 31-01-2014 Έκθεσης ∆ιενέργειας Τακτικού Ελέγχου και επίσης, να ενηµερώσει την Α.∆.Α.Ε. µε 

συγκεκριµένα στοιχεία για την υλοποίηση αυτών, µέχρι τα τέλη του µηνός Ιουλίου του έτους 2014. Η 

εταιρεία «….», µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ ΕΜΠ 189/04-09-2014 έγγραφό της, απάντησε στις 

διαπιστώσεις της ενότητας Γ, όπως αυτές είχαν διατυπωθεί στην ως άνω Έκθεση ελέγχου, αναφέροντας 

τις ενέργειες στις οποίες προέβη σχετικά µε αυτές. Τα αποτελέσµατα του ανωτέρω ελέγχου, σε 

συνδυασµό µε τις διορθωτικές ενέργειες στις οποίες αναφέρει ότι προέβη η εταιρεία «…» για κάθε µία 

συγκεκριµένη διαπίστωση της έκθεσης ελέγχου, αποτυπώθηκαν στο από 05-03-2015 ενηµερωτικό 

σηµείωµα προς την Ολοµέλεια της Α.∆.Α.Ε., το οποίο εισήχθη στην Ολοµέλεια της Αρχής, στην από 

10 Ιουνίου 2015 συνεδρίαση, συνηµµένο στην υπ’ αριθµ. 77/2015 εισήγηση. 

 

Γ.  Από το υπ’ αριθµ. 17 πρακτικό της ακρόασης της 15
ης

 Φεβρουαρίου 2017 της εταιρείας «…», 

καθώς και από το υπ’ αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ ΕΜΠ 81/17-05-2017 έγγραφο υπόµνηµά της, µετά των 

συνηµµένων αυτού εγγράφων, σε συνδυασµό µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ ΕΜΠ 189/04-09-2014 

έγγραφο της εταιρείας, µετά των συνηµµένων αυτού, προκύπτουν τα ακόλουθα: 

α) Απόκλιση 1: Η εταιρεία «….» ανέφερε στο υπ’ αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ ΕΜΠ 189/04-09-2014 έγγραφο, 

µετά την γνωστοποίηση της έκθεσης του τακτικού ελέγχου, ότι έχει επικαιροποιήσει τη ∆ιαδικασία 

∆ιαχείρισης και Επισκόπησης των κειµένων της Πολιτικής Ασφάλειάς της, προσθέτοντας τα 

αναφερόµενα ως ελλείποντα στην Έκθεση Ελέγχου αρχεία. Από τον έλεγχο της αναθεωρηµένης 

∆ιαδικασίας προκύπτει ότι τα εν λόγω αρχεία έχουν συµπεριληφθεί. 

β) Απόκλιση 2: Η εταιρεία «…..» ανέφερε στο υπ’ αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ ΕΜΠ 189/04-09-2014 έγγραφο 

ότι κάλυψε την απαίτηση της παρ. 7.2.5 της υπ’ αριθµ. 165/2011 Απόφασης της Αρχής, ήδη από την 

10.09.2013. Από τον έλεγχο της οικείας Πολιτικής Αποµακρυσµένης Πρόσβασης προέκυψε ότι 

καλύφθηκε η συγκεκριµένη απαίτηση του Κανονισµού. 
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γ) Απόκλιση 3: Η εταιρεία «….» ανέφερε στο υπ’ αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ ΕΜΠ 189/04-09-2014 έγγραφο 

ότι έχει καλύψει τη σχετική απαίτηση του Κανονισµού ήδη από την 10.09.2013 µε τη σύνταξη και 

τήρηση της ∆ιαδικασίας Αποµακρυσµένης Πρόσβασης, σύµφωνα µε την οποία, «…πραγµατοποιείται 

περιοδικός έλεγχος ανά 3 µήνες σχετικά µε τους λογαριασµούς πρόσβασης που υφίστανται στα συστήµατα 

της υπηρεσίας αποµακρυσµένης πρόσβασης και του προσωπικού (εργαζοµένων) που έχει εξουσιοδοτηθεί 

για την πρόσβαση αυτή, ενώ παράλληλα η εκάστοτε πρόσβαση των συνεργατών πραγµατοποιείται για 

µέγιστο χρονικό διάστηµα επίσης τριών µηνών (ορίζεται κατά το αίτηµα έγκρισης της πρόσβασης και η 

απενεργοποίηση πραγµατοποιείται αυτοµατοποιηµένα). Επιπλέον ο κωδικός ασφαλείας επανεκδίδεται µε 

κάθε αίτηµα για ενεργοποίηση αποµακρυσµένης πρόσβασης.». 

δ) Απόκλιση 4: Η εταιρεία «….» ανέφερε στο υπ’ αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ ΕΜΠ 189/04-09-2014 έγγραφο 

ότι έχει συντάξει και εφαρµόσει τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 11 του Κανονισµού 

σχετικά µε την Πολιτική Ελέγχου Εφαρµογής της Πολιτικής Ασφάλειας. Από τον έλεγχο της οικείας 

∆ιαδικασίας που απεστάλη από την εταιρεία προέκυψε ότι αυτή καλύπτει τις απαιτήσεις του άρθρου 11 

του Κανονισµού. 

ε) Απόκλιση 5: Η εταιρεία «….» ανέφερε στο υπ’ αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ ΕΜΠ 189/04-09-2014 έγγραφο 

ότι έχει καλύψει τη σχετική απαίτηση του Κανονισµού ήδη από την 10.09.2013. Από τον έλεγχο της 

τροποποιηµένης Πολιτικής Αντιµετώπισης Κακόβουλου Λογισµικού που απέστειλε η εταιρεία 

προέκυψε ότι καλύπτονται οι απαιτήσεις των συγκεκριµένων παραγράφων του Κανονισµού. 

στ) Απόκλιση 6: Η εταιρεία «….» αναφέρει στο υπ’ αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ ΕΜΠ 81/17-05-2017 έγγραφο 

υπόµνηµά της ότι η πλήρης καταγραφή των αδυναµιών συµµόρφωσης πραγµατοποιήθηκε µε την 

Αποτίµηση Κινδύνου του 2014, την οποία προσκοµίζει συνηµµένα. Από τον έλεγχο του συνηµµένου 

εγγράφου, προκύπτει ότι καλύπτονται οι απαιτήσεις της παρ. 3.2.3 του Κανονισµού ως προς την πλήρη 

καταγραφή και τεκµηρίωση των αδυναµιών συµµόρφωσης εκ µέρους της εταιρείας. 

ζ) Απόκλιση 7: Η εταιρεία «….» ανέφερε στο υπ’ αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ ΕΜΠ 189/04-09-2014 έγγραφο 

ότι έχει τροποποιήσει το Ειδικό Σχέδιο Αρχείων Καταγραφής (ΕΣΑΚ), προβλέποντας, κατά δήλωσή 

της, τα µέτρα ασφάλειας σχετικά µε τη διασφάλιση της εµπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της 

διαθεσιµότητας των αρχείων καταγραφής. 

η) Απόκλιση 8: Η εταιρεία «….» ανέφερε στο υπ’ αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ ΕΜΠ 189/04-09-2014 έγγραφο 

ότι η εκτέλεση της ∆ιαδικασίας Αποτίµησης Πληροφοριακού Κινδύνου, την οποία και απέστειλε, 

σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παραγράφου 3.3.1, του Κανονισµού, θα έχει ολοκληρωθεί µέχρι την 

31.12.2014. Περαιτέρω, στο υπ’ αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ ΕΜΠ 81/17-05-2017 έγγραφο υπόµνηµά της, η 

εταιρεία προσκοµίζει την Αποτίµηση Κινδύνου του 2014, η οποία, εντούτοις, αναφέρει ότι συντάχθηκε 
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µε βάση το παλαιό κανονιστικό πλαίσιο της Α.∆.Α.Ε. και όχι µε βάση τις απαιτήσεις της υπ’ αριθµ. 

165/2011 Απόφασης της Αρχής. Επίσης, η εταιρεία προσκοµίζει συνηµµένα στο ανωτέρω υπόµνηµά 

της και έγγραφο Αποτίµησης Κινδύνου που πραγµατοποιήθηκε από εξωτερικό σύµβουλο, η οποία 

φαίνεται να πραγµατοποιήθηκε το 2017 και όχι το 2014, όπως αναφέρει η εταιρεία στο υπόµνηµά της.   

θ) Απόκλιση 9: Η εταιρεία «….» αναφέρει στο υπ’ αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ ΕΜΠ 81/17-05-2017 έγγραφο 

υπόµνηµά της ότι «…είχε προχωρήσει σε εκπαιδεύσεις του προσωπικού της που σχετίζονται άµεσα µε τη 

διαχείριση Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων…», και επιπλέον ότι «…έχει καταρτίσει 

και εφαρµόζει ένα ολοκληρωµένο ετήσιο περιοδικό πλάνο εκπαίδευσης του προσωπικού της πάνω σε 

θέµατα ασφάλειας.». Επισυνάπτει εξάλλου συνηµµένα λίστα προσωπικού που εκπαιδεύτηκε από 

εξωτερικό οργανισµό σε θέµατα ασφάλειας πληροφοριών, η οποία πραγµατοποιήθηκε το Σεπτέµβριο 

του 2016.  Πλην όµως, η εταιρεία αφενός δεν προσκόµισε ενώπιον της Αρχής το περιοδικό πλάνο 

εκπαίδευσης του προσωπικού της που αναφέρει ότι έχει καταρτίσει και εφαρµόζει, αφετέρου, οι 

εκπαιδεύσεις του προσωπικού που προσκοµίζει αφορούν αποσπασµατικά στο έτος 2016. Η δε αναφορά 

της εταιρείας, στο υπ’ αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ ΕΜΠ 189/04-09-2014 έγγραφο ότι η Πολιτική Αποδεκτής 

Χρήσης περιλαµβάνεται ως αναπόσπαστο µέρος σε κάθε σύµβαση εργαζοµένου της, στο πλαίσιο της 

ενηµέρωσης των εργαζοµένων της αναφορικά µε την Πολιτική ∆ιασφάλισης του Απορρήτου των 

Επικοινωνιών της εταιρείας, δεν δύναται να καλύπτει την απαίτηση εκπαίδευσης των εργαζοµένων της, 

όπως προβλέπεται στην παρ. 4.2.2 του Κανονισµού της Α.∆.Α.Ε.. 

ι) Απόκλιση 10: Η εταιρεία «….» ανέφερε στο υπ’ αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ ΕΜΠ 189/04-09-2014 έγγραφο 

ότι έχει συντάξει διαδικασία διαχείρισης αποθηκευτικών µέσων για την προστασία δεδοµένων 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δεδοµένων που µπορούν να οδηγήσουν στην πρόσβαση σε δεδοµένα 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Από τον έλεγχο της σχετικής ∆ιαδικασίας ∆ιαχείρισης Αποθηκευτικών 

Μέσων προέκυψε ότι αυτή καλύπτει τις απαιτήσεις της παραγράφου 4.5 του Κανονισµού. 

ια) Απόκλιση 11: Η εταιρεία «….» ανέφερε στο υπ’ αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ ΕΜΠ 189/04-09-2014 

έγγραφο ότι συµπεριέλαβε ειδικό έλεγχο για τα δικαιώµατα χρήσης των συστηµάτων φυσικής 

ασφάλειας και ειδικά του προσωπικού φύλαξης, ώστε να µην επαναληφθεί παρόµοιο φαινόµενο. 

Περαιτέρω, στο υπ’ αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ ΕΜΠ 81/17-05-2017 έγγραφο υπόµνηµά της αναφέρει ότι 

«…πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστηµα φυσικής πρόσβασης διαθέτει µόνο το αρµόδιο τµήµα διαχείρισής 

του και η φύλαξη των κτηρίων, το οποίο διαθέτει φυσική πρόσβαση σε όλους τους χώρους στέγασης ΠΕΣ 

ανεξαρτήτως των δικαιωµάτων του ηλεκτρονικού συστήµατος διαχείρισης…». 

ιβ) Απόκλιση 12: Η εταιρεία «….» ανέφερε στο υπ’ αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ ΕΜΠ 189/04-09-2014 

έγγραφο ότι έχει προσθέσει την καταγραφή των δικαιωµάτων των χρηστών από τα τµήµατα … στα 
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σχετικά αρχεία που προβλέπονται στις παραγράφους 6.2.3 και 6.2.4 του Κανονισµού, πλην όµως δεν 

έχει προσκοµίσει κάποιο σχετικό έγγραφο. 

ιγ) Απόκλιση 13: Η εταιρεία «….» ανέφερε στο υπ’ αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ ΕΜΠ 189/04-09-2014 

έγγραφο ότι η διαγραφή του συγκεκριµένου λογαριασµού υπαλλήλου της που είχε αποχωρήσει δεν 

πραγµατοποιήθηκε κατά την αποχώρησή του, επειδή η χρήση του εν λόγω λογαριασµού δεν είχε 

καταγραφεί, γεγονός το οποίο η εταιρεία αποδέχεται ότι δεν θα έπρεπε να είχε συµβεί, και για το οποίο 

αναφέρει ότι πραγµατοποιήθηκε σχετική ενηµέρωση στους εργαζοµένους της για την ορθή τήρηση της 

∆ιαδικασίας ∆ιαχείρισης Χρηστών, ώστε να µην επαναληφθεί αντίστοιχο φαινόµενο. Περαιτέρω, στο 

υπ’ αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ ΕΜΠ 81/17-05-2017 έγγραφο υπόµνηµά της αναφέρει ότι «…πραγµατοποιείται 

περιοδικός έλεγχος των χρηστών ανά τρεις (3) µήνες, ο οποίος αναµένεται να αναγνωρίζει την τυχόν 

ύπαρξη τέτοιων λογαριασµών και να τους διαγράφει σε συντοµότερο χρονικό διάστηµα από αυτό που 

ίσχυε µε βάση το προϊσχύον πλαίσιο.». 

ιδ) Απόκλιση 14: Η εταιρεία «….» ανέφερε στο υπ’ αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ ΕΜΠ 189/04-09-2014 

έγγραφο ότι εφάρµοζε διαδικασία αποµακρυσµένης πρόσβασης, η οποία όµως δεν είχε καταγραφεί σαν 

ξεχωριστή διαδικασία. Η εταιρεία δήλωσε ότι πλέον η συγκεκριµένη διαδικασία έχει ενσωµατωθεί στη 

Γενική ∆ιαδικασία ∆ιαχείρισης Χρηστών για λόγους λειτουργικότητας, δεδοµένου ότι οι δύο 

διαδικασίες σχετίζονται άµεσα. 

ιε) Απόκλιση 15: Η εταιρεία «….» ανέφερε στο υπ’ αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ ΕΜΠ 189/04-09-2014 

έγγραφο ότι οι διαπιστωθείσες προσβάσεις χρηστών σε συστήµατα, χωρίς να έχει προηγηθεί σχετικό 

αίτηµα προϊσταµένου, αφορούν προσβάσεις σε συστήµατα εσωτερικών υπηρεσιών της εταιρείας, τα 

οποία αποτελούν βασικά εργαλεία που χρησιµοποιούνται από όλους τους εργαζοµένους για τη 

διευκόλυνση των εργασιών τους και δεν αφορούν προσβάσεις σε κρίσιµα δεδοµένα, όπως στοιχεία 

ηλεκτρονικής επικοινωνίας ή ΠΕΣ. Πλην όµως, η δυνατότητα αυτή πρόσβασης χρηστών της εταιρείας 

σε συστήµατα εσωτερικών υπηρεσιών της, χωρίς την τήρηση της σχετικής ∆ιαδικασίας θα έπρεπε να 

προβλέπεται τόσο στην ίδια τη ∆ιαδικασία, όσο και στη λίστα των αδυναµιών συµµόρφωσης της 

εταιρείας µε τις απαιτήσεις του Κανονισµού, σύµφωνα µε την παράγραφο 3.2.3 αυτού. 

ιστ) Απόκλιση 16: Η εταιρεία «….» αναφέρει στο υπ’ αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ ΕΜΠ 81/17-05-2017 

έγγραφο υπόµνηµά της ότι «…ο περιοδικός έλεγχος των χρηστών αρχικά γινόταν ανά έξι (6) µήνες για 

οµοιοµορφία µε τους άλλους ελέγχους της Πολιτικής Λογικής Πρόσβασης και εποµένως δεν είχε 

πραγµατοποιηθεί κατά την ηµεροµηνία του ελέγχου της Α∆ΑΕ στη …. …». Πλην όµως, στην εγκριθείσα 

Πολιτική Ασφάλειας της εταιρείας, προβλέπεται ότι στο πλαίσιο του ελέγχου ορθής εφαρµογής της 
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Πολιτικής Αποµακρυσµένης Πρόσβασης πραγµατοποιείται κατ’ ελάχιστον ανά 3 µήνες περιοδικός 

έλεγχος των λογαριασµών αποµακρυσµένης πρόσβασης που έχουν αποδοθεί και εγκριθεί.  

ιζ) Απόκλιση 17: Η εταιρεία «….» ανέφερε στο υπ’ αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ ΕΜΠ 189/04-09-2014 

έγγραφο ότι έχει πλέον συντάξει τη σχετική διαδικασία αναφορικά µε τη ∆ιαχείριση και Εγκατάσταση 

ΠΕΣ, την οποία και απέστειλε στην Αρχή. Από τον έλεγχο της εν λόγω ∆ιαδικασίας προέκυψε ότι στις 

ενότητες 4-7 αυτής δεν περιγράφεται και δεν αναλύεται ο τρόπος συµµόρφωσης της εταιρείας µε τις 

απαιτήσεις των παραγράφων 8.3.1.1, 8.3.4.2 και 8.3.4.3 του Κανονισµού. Κατά συνέπεια, η εν λόγω 

∆ιαδικασία δεν καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 8.3 του 

Κανονισµού. Περαιτέρω, η εταιρεία επικαλείται στο υπ’ αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ ΕΜΠ 81/17-05-2017 

έγγραφο υπόµνηµά της ότι «σχετικά µε τη ∆ιαδικασία ∆ιαχείρισης και Εγκατάστασης ΠΕΣ, παράγραφοι 

8.3.1.1, 8.3.4.2, 8.3.4.3, η αναφερόµενη διαδικασία είναι η γενική διαδικασία που χρησιµοποιείται και 

που διαφοροποιείται ανά εξοπλισµό µε ειδικότερες οδηγίες καθώς διαφοροποιούνται οι προδιαγραφές 

ασφάλειας ανά κατηγορία ΠΕΣ και δεν µπορούν να καταγραφούν εκ των προτέρων σε µία γενική 

διαδικασία.».  

ιη) Απόκλιση 18: Η εταιρεία «….», στο υπ’ αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ ΕΜΠ 81/17-05-2017 έγγραφο 

υπόµνηµά της, αναφέρει ότι, σε συνέχεια του τακτικού ελέγχου εκ µέρους της Αρχής και προς 

συµµόρφωσή της µε τη µη εφαρµογή της ∆ιαδικασίας ∆ιαχείρισης Περιστατικών Ασφαλείας 

«…πραγµατοποιήθηκαν δύο (2) δειγµατοληπτικοί έλεγχοι από το Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου …το 2014 

και το 2016 και προγραµµατίστηκαν διορθωτικές ενέργειες. Οι έλεγχοι αυτοί συµπεριελάµβαναν και 

έλεγχο της ενεργοποίησης της ∆ιαδικασίας Αντιµετώπισης Περιστατικών Ασφάλειας.». Σχετικά, η 

εταιρεία προσκοµίζει και αντίγραφα των εν λόγω ελέγχων.  

ιθ) Απόκλιση 19: Η εταιρεία «….», στο υπ’ αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ ΕΜΠ 81/17-05-2017 έγγραφο 

υπόµνηµά της, αναφέρει ότι, σε συνέχεια του τακτικού ελέγχου εκ µέρους της Αρχής και προς 

συµµόρφωσή της µε τη µη εφαρµογή της ∆ιαδικασίας Ελέγχου της Εφαρµογής της Πολιτικής 

Ασφάλειας «…πραγµατοποιήθηκαν δύο (2) δειγµατοληπτικοί έλεγχοι από το Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου 

…το 2014 και το 2016 και προγραµµατίστηκαν διορθωτικές ενέργειες…». Σχετικά, η εταιρεία 

προσκοµίζει και αντίγραφα των εν λόγω ελέγχων.  

ιι) Απόκλιση 20: Η εταιρεία «….», στο υπ’ αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ ΕΜΠ 81/17-05-2017 έγγραφο 

υπόµνηµά της, αναφέρει ότι «…έχει υλοποιηθεί έλεγχος ακεραιότητας των υπολογιστικών συστηµάτων 

τύπου linux που είναι η πλειονότητα των υπολογιστικών συστηµάτων και … ότι για τον έλεγχο 

ακεραιότητας χρησιµοποιείται το λογισµικό … …». Ως προς τον εξοπλισµό δικτύου ΙΡ, καθώς και ως 
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προς τον εξοπλισµό τηλεφωνίας, η εταιρεία αναφέρει ότι δεν υφίσταται από τον προµηθευτή του 

εξοπλισµού η δυνατότητα ελέγχου ακεραιότητας, η οποία, εντούτοις, έχει ζητηθεί.    

       

∆. Ενόψει των παραπάνω και έχοντας υπόψη: 

1. τις διατάξεις του Ν.3115/2003 «Αρχή ∆ιασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών» 

(ΦΕΚ Α΄ 47), και ιδίως των άρθρων 1 παρ.1 και 6 παρ.1 του νόµου  αυτού,  

2. τις διατάξεις του Ν.3674/2008 «Ενίσχυση του θεσµικού πλαισίου διασφάλισης του 

απορρήτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 136 Α΄/10.07.2008), 

όπως ισχύει, 

3. τις διατάξεις του Κανονισµού για την ∆ιασφάλιση του Απορρήτου των Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών (υπ’ αριθµ 165/2011 Απόφαση της Α.∆.Α.Ε, ΦΕΚ Β’ 2715/17.11.2011),  

4. 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, 

5. Το ν. 4055/2012 «∆ίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής» (ΦΕΚ Α’51/2012), όπως ισχύει, και 

ιδίως τα άρθρα 61 και 110 παρ. 12 αυτού,  

6. Την υπ’ αριθµ. 97
Α
/2012 Απόφαση της Α.∆.Α.Ε. «Τροποποίηση της απόφασης της Α∆ΑΕ 

44/31-10-2003 “Κανονισµός Εσωτερικής Λειτουργίας της Αρχής ∆ιασφάλισης του Απορρήτου 

των Επικοινωνιών (Α.∆.Α.Ε.) (ΦΕΚ1642/Β/7.11.2003)”, όπως ισχύει» (ΦΕΚ 1650/Β/11-05-

2012 και 1751/Β/25-05-2012), 

7.  Τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. 44/31.10.2003 Απόφασης της Α.∆.Α.Ε. «Κανονισµός Εσωτερικής 

Λειτουργίας της Αρχής ∆ιασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.∆.Α.Ε.)» (ΦΕΚ Β’ 

1642/7.11.2003), όπως ισχύει,  

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

9. Την από 19-12-2013 παραίτηση του τότε Προέδρου της Α.∆.Α.Ε. κου Α. Λαµπρινόπουλου, η 

οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό ∆ικαιοσύνης, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 175/20-01-

2014 Απόφασή του (ΦΕΚ Υ.Ο.∆.∆. 19/22-01-2014), 

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

διοικουµένου, 

11.  Τη διάταξη του άρθρου 26 παρ.7 του ν.4325/2015 «Εκδηµοκρατισµός της ∆ιοίκησης – 

Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση. Αποκατάσταση Αδικιών και 

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 47/2015), 
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12. 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 

∆ιπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και 

Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης - Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 

4070/2012 (Α' 82) και άλλες διατάξεις», 

13. Τη διάταξη του άρθρου 73 του ν. 4369/2016 (ΦΕΚ Α΄ 33/2016) «Εθνικό Μητρώο 

Επιτελικών Στελεχών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση θέσεων, συστήµατα 

αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταµένων (διαφάνεια – αξιοκρατία και 

αποτελεσµατικότητα της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης) και άλλες διατάξεις», 

14. Την υπ’ αριθµ. 16887/17-03-2016 Απόφαση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και 

Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων (ΦΕΚ Υ.Ο.∆.∆. 151/21-03-2016), περί συγκρότησης της Αρχής 

∆ιασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, 

15. Τη διάταξη του άρθρου εικοστού τρίτου του Ν. 4411/2016 (ΦΕΚ Α΄ 142/03-08-2016), 

16. Την Πολιτική ∆ιασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών της εταιρείας «….», η οποία 

εγκρίθηκε ως προς το περιεχόµενο µε την υπ’ αριθµ. 192/2012 Απόφαση της Α.∆.Α.Ε., 

17. Την υπ’ αριθµ. 218/2013 Απόφαση της Α.∆.Α.Ε. για τη διενέργεια τακτικού ελέγχου στην 

εταιρεία «….», 

18. Την υπ’ αριθµ. 244/2013 Απόφαση του Προέδρου της Α.∆.Α.Ε. για τη διενέργεια τακτικού 

ελέγχου στην εταιρεία «.. και τον ορισµό σχετικής Οµάδας Ελέγχου, 

19. Την από 31 Ιανουαρίου 2014 Έκθεση ∆ιενέργειας Τακτικού Ελέγχου στην εταιρεία «….», 

αναφορικά µε την εφαρµογή της πολιτικής διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών, 

20. Την υπ’ αριθµ. 60/2014 Εισήγηση προς την Ολοµέλεια της Α.∆.Α.Ε., 

21. Το πρακτικό της από 02-04-2014 συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Α.∆.Α.Ε.,  

22. Την υπ’ αριθµ. 110/2014 Απόφαση της Ολοµέλειας της Α.∆.Α.Ε. περί έγκρισης της από 31-01-

2014 έκθεσης διενέργειας τακτικού ελέγχου στην εταιρεία «….», 

23. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ 1031/10-04-2014 απόδειξη παράδοσης – παραλαβής της υπ’ αριθµ. 

110/2014 Απόφασης της Α.∆.Α.Ε. από την εταιρεία «….», 

24. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ 93/09-04-2014 επιστολή της Α.∆.Α.Ε. προς την εταιρεία «….», 

25. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ 1802/10-07-2014 απαντητική επιστολή της εταιρείας «…», 

26. Το υπ’ αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ 1918/25-07-2014 έγγραφο της Α.∆.Α.Ε. προς την εταιρεία «….», 
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27. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ ΕΜΠ 189/04-09-2014 απαντητική επιστολή της εταιρείας «…», 

28. Την υπ’ αριθµ. 77/2015 εισήγηση προς την Ολοµέλεια της Α.∆.Α.Ε., 

29. Το πρακτικό της από 10 Ιουνίου 2015 συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Α.∆.Α.Ε., 

30. Την υπ’ αριθµ. 273/2015 εισήγηση προς την Ολοµέλεια της Α.∆.Α.Ε., 

31. Το πρακτικό της από 21-10-2015 συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Α.∆.Α.Ε., 

32. Την υπ’ αριθµ. 332/2015 Απόφαση της Α.∆.Α.Ε. για την κλήση σε ακρόαση της εταιρείας «….» 

την 14
η
 ∆εκεµβρίου 2016, συνηµµένη στο υπ’ αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ 2835/25-11-2016 έγγραφο 

της Αρχής, η οποία επεδόθη στην εταιρεία νοµίµως και εµπροθέσµως, όπως προκύπτει από την 

υπ’ αριθµ. 10500/06-12-2016 έκθεση επίδοσης του ∆ικαστικού Επιµελητή στο Εφετείο Πειραιά 

κου Κων/νου Μπελογιάννη, 

33. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ 3008/08-12-2016 επιστολή της εταιρείας «….» περί αναβολής της 

ακρόασης, 

34. Το υπ’ αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ 3063/14-12-2016 έγγραφο περί αναβολής της ακρόασης της 

εταιρείας «….» και ορισµού νέας ηµεροµηνίας,  

35. Τους ισχυρισµούς της εταιρείας «….» κατά την Ακρόαση της 15
ης

 Φεβρουαρίου 2017, όπως 

αποτυπώνονται στο υπ’ αριθµ. 17 πρακτικό της διεξαχθείσης ακρόασης, το οποίο κοινοποιήθηκε 

στην εν λόγω εταιρεία συνηµµένο στην υπ’ αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ 1073/05-04-2017 επιστολή της 

Αρχής, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθµ. 11576/20-04-2017 έκθεση επίδοσης του ∆ικαστικού 

Επιµελητή στο Εφετείο Πειραιά, κου Κων/νου Μπελογιάννη, 

36. Το υπ’ αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ 1436/11-05-2017 έγγραφο της εταιρείας «...» προς την Α.∆.Α.Ε., 

37. Το υπ’ αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ ΕΜΠ 81/17-05-2017 έγγραφο υπόµνηµα της εταιρείας «…» προς 

την Α.∆.Α.Ε. µετά των συνηµµένων αυτού, 

38. Τα πρόσφατα οικονοµικά στοιχεία της εταιρείας «….», όπως αυτά αποτυπώνονται στον 

τελευταίο δηµοσιευµένο ισολογισµό της εταιρείας, 

39. Την υπ’ αριθµ. 452/2017 εισήγηση προς την Ολοµέλεια της Α.∆.Α.Ε., 

40. Το υπ’ αριθµ. 96 Πρακτικό της από 20 ∆εκεµβρίου 2017 συνεδρίασης της Ολοµέλειας της 

Α.∆.Α.Ε., 

41. Την ανάγκη διασφάλισης του  απορρήτου των επικοινωνιών, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 

Α) Οµόφωνα την ύπαρξη ευθύνης της εταιρείας µε την επωνυµία «….» για τις αποδιδόµενες σε 

αυτήν παραβάσεις, όπως αναλύεται ανωτέρω στις ενότητες Β και Γ της παρούσας.  
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Β) Κατά πλειοψηφία, την επιβολή στην εταιρεία µε την επωνυµία «….» της διοικητικής 

κύρωσης του χρηµατικού προστίµου ύψους σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000 €) για τις 

ανωτέρω 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 επιµέρους αποδιδόµενων παραβάσεων, καθώς και τα πρόσφατα οικονοµικά στοιχεία 

της εταιρείας. Το µέλος της Ολοµέλειας, κος Γεώργιος Μισαηλίδης, ψήφισε υπέρ της επιβολής 

στην εταιρεία του διοικητικού προστίµου ύψους είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000 €), ενόψει της 

µεταγενέστερης συµµόρφωσης της εταιρείας.  

Η παρούσα απόφαση της Α.∆.Α.Ε. να επιδοθεί στην εταιρεία «…» µε ∆ικαστικό Επιµελητή. 

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την Τετάρτη, 20 ∆εκεµβρίου 2017.         

 

 

   Ο Πρόεδρος 

Χρήστος Ζαµπίρας 
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