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                                                                                                          Μαρούσι,  17 Ιανουαρίου 2018 

            Αρ. πρωτ.: 173        

ΑΠΟΦΑΣΗ 

  αριθµ: 8/2018  

  

                  ((ΑΑΝΝΑΑΡΡΤΤΗΗΤΤΕΕΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ  ∆∆ΙΙΑΑ∆∆ΙΙΚΚΤΤΥΥΟΟ))  

 

Θέµα: «Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας µε την επωνυµία ‘....................’, µε αντικείµενο τον έλεγχο 

της ενδεχόµενης παραβάσεως της κείµενης νοµοθεσίας κατόπιν της από 27.06.2014 ‘Έκθεσης 

∆ιενέργειας Τακτικού Ελέγχου στην εταιρεία ....................’, η οποία εγκρίθηκε µε την 

υπ’αριθµ.210/2015 Απόφαση της Ολοµέλειας της Α.∆.Α.Ε.».  

 

 

Η ΑΡΧΗ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Α∆ΑΕ) 
κατά τη συνεδρίαση της 17

ης
 Ιανουαρίου 2018 

 

 

Σήµερα, την 17
η 

 Ιανουαρίου 2018, η Ολοµέλεια της Αρχής ∆ιασφάλισης του Απορρήτου των 

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

Μιχαήλ Σακκά, των τακτικών µελών κ.κ. κ. Μιχαήλ Γεωργιακόδη, Αικατερίνης Παπανικολάου, 

Γεωργίου Μπακάλη και Παναγιώτη Ριζοµυλιώτη, και του αναπληρωµατικού µέλους κ. ∆ηµοσθένη 

Βουγιούκα, ο οποίος παρέστη σε αναπλήρωση του τακτικού µέλους Ιωάννη Ασκοξυλάκη, ο οποίος δεν 

παρέστη  λόγω κωλύµατος, αν και είχε νοµίµως και εµπροθέσµως προσκληθεί, συνήλθε σε 

συνεδρίαση, προκειµένου να αποφασίσει επί της ενδεχόµενης κλήσης σε ακρόαση της εταιρείας µε την 

επωνυµία επωνυµία «....................», µε αντικείµενο τον έλεγχο της ενδεχόµενης παραβάσεως της 

κείµενης νοµοθεσίας κατόπιν της από 27.06.2014 «Έκθεσης ∆ιενέργειας Τακτικού Ελέγχου στην 

εταιρεία ....................», η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’αριθµ.210/2015 Απόφαση της Ολοµέλειας της 

Α.∆.Α.Ε.. 

Ειδικότερα, προκύπτουν τα ακόλουθα: 

 

Α. Η Αρχή ∆ιασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α∆ΑΕ), κατόπιν της υπ’ αριθµ. 345/2013 

Απόφασης της Ολοµέλειας και της υπ.αριθµ. 4/2014 Απόφασης του Αντιπροέδρου της Α∆ΑΕ, 

πραγµατοποίησε τακτικό έλεγχο στην εταιρεία «....................»,  µε σκοπό να εξετάσει την εφαρµογή 

της υπ’αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ ΕΜΠ 142/17.05.2012 Πολιτικής Ασφάλειας για τη ∆ιασφάλιση του 

Απορρήτου των Επικοινωνιών της εταιρείας, όπως εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. 167/2012 Απόφαση 

της Α∆ΑΕ, η οποία επεδόθη στην εταιρεία «....................» την 31.10.2012 (υπ’αριθµ.9541/31.10.2012 

Έκθεση Επίδοσης του ∆ικαστικού Επιµελητή στο Πρωτοδικείο της Αθήνας ∆ιον.Λ.∆εσποτόπουλου).  

ΑΔΑ: 7ΣΨΡΙΔ1-Λ2Φ
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Η Οµάδα Ελέγχου κατέγραψε τις ενέργειες, στις οποίες προέβη κατά τη διάρκεια του ελέγχου στην 

εταιρεία, στην από 27.06.2014 «Έκθεση ∆ιενέργειας Τακτικού Ελέγχου στην εταιρεία ....................», η 

οποία εγκρίθηκε µε την από 23.07.2015 υπ’αριθµ.210/2015 Απόφαση της Ολοµέλειας της Α∆ΑΕ. 

Κατά την ίδια συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Α∆ΑΕ αποφασίστηκε να κληθεί η εταιρεία να 

παραλάβει την υπ’αριθµ.210/2015 Απόφαση µετά της  από 27.06.2014 «Έκθεσης ∆ιενέργειας 

Τακτικού Ελέγχου στην εταιρεία ....................», µε την υποχρέωση η εταιρεία να ενηµερώσει την 

Α∆ΑΕ, εντός µηνός από την παραλαβή, µε αναλυτικό χρονικό προγραµµατισµό, αναφορικά µε την 

υλοποίηση των διαπιστώσεων της ως άνω Έκθεσης. Επίσης, αποφασίστηκε να προωθηθεί η υπόθεση 

στη Νοµική Υπηρεσία της Αρχής για κλήση σε ακρόαση της εταιρείας «....................». Η  

υπ’αριθµ.210/2015 Απόφαση της Ολοµέλειας της Α∆ΑΕ, µετά της από 27.06.2014 «Έκθεσης 

∆ιενέργειας Τακτικού Ελέγχου στην εταιρεία ....................», παρελήφθησαν από την εταιρεία την 7
η
 

Οκτωβρίου 2015 (υπ’αριθµ.πρωτ. Α∆ΑΕ 2155/07.10.2015 Απόδειξη παράδοσης-παραλαβής). 

Επισηµαίνεται ότι η Α∆ΑΕ δεν έχει λάβει µέχρι σήµερα ενηµέρωση από την εταιρεία «....................», 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην υπ’αριθµ.210/2015 Απόφαση, αναφορικά µε την υλοποίηση των 

διαπιστώσεων της ως άνω Έκθεσης. 

Ακολούθησε η έκδοση των διατάξεων των άρθρων 55 παρ.10 του ν.4339/2015  (ΦΕΚ Α’ 133/2015), 

73 του ν.4369/2016 (ΦΕΚ Α΄ 33/2016), καθώς και η 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.  

Κατόπιν των παραπάνω, προκύπτουν τα ακόλουθα: 

 

Β. Στο κεφάλαιο  3 («Εξέταση Στοιχείων-Αποτελέσµατα του ελέγχου») της από 27.06.2014 «Έκθεσης 

∆ιενέργειας Τακτικού Ελέγχου στην εταιρεία ....................», αναφέρονται τα ακόλουθα:  

 

« 3. ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Η ΟΕ εξέτασε τα συνηµµένα έγγραφα και αρχεία που παρέδωσε η εταιρεία κατά τη διάρκεια των 

τεσσάρων επιτόπιων ελέγχων (Σχετικά 4, 5, 6 και 7) σε συνάρτηση µε τη µε αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ 

ΕΜΠ142/17.05.12 Πολιτική ∆ιασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών της εταιρείας (Σχετικό 8), όπως 

εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. 167/2012 (Σχετικό 3) Απόφαση της Α∆ΑΕ. 

Πιο συγκεκριµένα, η ΟΕ έλεγξε τα ακόλουθα: 

ΑΔΑ: 7ΣΨΡΙΔ1-Λ2Φ
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3.1. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟ 02.07.12 ΈΚΘΕΣΗ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 

167/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Α∆ΑΕ (ΣΧΕΤΙΚΟ 3) 

Οι παρατηρήσεις που περιλαµβάνονται στην από 02.07.12 Έκθεση Ελέγχου Συµµόρφωσης Πολιτικής της 

εταιρείας, επιδόθηκαν σε αυτήν, µαζί µε την Απόφαση 167/2012, µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ 

1886/09.10.12 έγγραφο (Σχετικό 3). 

Σύµφωνα µε την πρώτη παρατήρηση, ενώ στην ΠΑ της εταιρείας αναφέρεται ότι οι καταγραφές που 

προβλέπονται στο άρθρο 6.2.5 της Απόφασης 165/2011 είναι πλήρεις και συνεχείς, δεν αναφέρεται το 

ίδιο και για τα αρχεία του άρθρου 8.3.3.2, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3.2.9 αυτής. 

Η δεύτερη παρατήρηση αφορούσε στην Πολιτική Φυσικής Ασφάλειας (άρθρο 5), όπου δε διευκρινίζεται 

ότι η φυσική πρόσβαση στους ασφαλείς χώρους (παράγραφος 5.2.5 της υπ’ αριθµ. 165/2011 Απόφασης 

της Α∆ΑΕ), καταγράφεται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παραγράφου 5.2.4 του αυτού άρθρου. 

Οι εκπρόσωποι της εταιρείας, κατά τον πρώτο επιτόπιο έλεγχο, παρέδωσαν τη νέα έκδοση (έκδοση 1.1) 

της Π.Α. (Συνηµµένο 1 στο υπ’ αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ ΕΜΠ32/07.02.14 πρακτικό – Σχετικό 4) και 

ενηµέρωσαν διεξοδικά την ΟΕ σχετικά µε τις τροποποιήσεις που έχουν συµπεριληφθεί σε αυτήν. Από την 

παρουσίαση των τροποποιήσεων και την εξέταση της νέας έκδοσης της Π.Α, προκύπτει ότι όλες οι 

προαναφερόµενες παρατηρήσεις καλύπτονται επαρκώς. 

3.2. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 

165/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Α∆ΑΕ 

Κατά τον πρώτο επιτόπιο έλεγχο οι εκπρόσωποι της εταιρείας παρέδωσαν στην ΟΕ συνοπτικό πίνακα 

αντιστοίχισης των διαδικασιών που ακολουθεί η εταιρεία σε σχέση µε τις απαιτήσεις της υπ’ αριθµ. 

165/2011 Απόφασης της Α∆ΑΕ (Συνηµµένο 11 στο υπ’ αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ ΕΜΠ32/07.02.14 πρακτικό - 

Σχετικό 4). 

3.3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΆΡΘΡΟΥ 3 ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 165/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ 

ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΦΕΚ 2715/Β/17.11.11, ΣΕΛ. 3 ΠΑ ……) 

3.3.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3.2.3 ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 165/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Α∆ΑΕ - Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΣΕΛ. 

4 ΠΑ ……) 

Η εταιρεία παρέδωσε τη διαδικασία ………………… 

ΑΔΑ: 7ΣΨΡΙΔ1-Λ2Φ
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Η ΟΕ διαπίστωσε ότι η εν λόγω διαδικασία δεν έχει εφαρµοστεί. Οι εκπρόσωποι της εταιρείας δήλωσαν 

ότι η σχετική διαδικασία είναι σε εξέλιξη και δεν υπάρχει επί του παρόντος κάτι καταγεγραµµένο. 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 1 Κατά το χρόνο διεξαγωγής του ελέγχου, διαπιστώθηκε ότι δεν εφαρµοζόταν η απαίτηση της 

παραγράφου 3.2.3 της Απόφασης 165/2011 και η ΠΑ ...................(σελ. 4). Η εταιρεία οφείλει να 

εφαρµόσει τα προβλεπόµενα στις εν λόγω ρυθµίσεις. 

 

3.3.2. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3.2.9 ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 165/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Α∆ΑΕ - ΕΙ∆ΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΡΧΕΙΩΝ 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ (ΣΕΛ. 5 ΠΑ……..) 

Από τον έλεγχο της διαδικασίας ………… Οι εκπρόσωποι της εταιρείας δήλωσαν ότι επί του παρόντος 

δεν υπάρχει κάτι καταγεγραµµένο καθότι είναι σε…………….. 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 2 Κατά το χρόνο διεξαγωγής του ελέγχου, δεν εφαρµοζόταν η απαίτηση της παραγράφου 3.2.9 

της Απόφασης 165/2011 και η ΠΑ ...................(σελ. 5) αναφορικά µε τη διατήρηση………….. 

3.3.3. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3.3 ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 165/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Α∆ΑΕ - ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ (ΣΕΛ. 6 ΠΑ…… ) 

Οι εκπρόσωποι της εταιρείας παρουσίασαν τον κατάλογο των ΠΕΣ µε συνοπτική περιγραφή της 

λειτουργίας τους (Συνηµµένο 3 στο υπ’ αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ ΕΜΠ32/07.02.14 πρακτικό - Σχετικό 4), τη 

διαδικασία …………. µε θέµα «…………….» (Συνηµµένο 4 στο υπ’ αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ 

ΕΜΠ32/07.02.14 πρακτικό - Σχετικό 4) και τα αποτελέσµατα του Ελέγχου για το έτος 2013. (Συνηµµένο 

5 στο υπ’ αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ ΕΜΠ32/07.02.14 πρακτικό - Σχετικό 4). 

Από τον έλεγχο της διαδικασίας, προκύπτει ότι καλύπτονται επαρκώς οι απαιτήσεις της παραγράφου 3.3 

της Απόφασης 165/2011 και τα προβλεπόµενα στη σελ. 6 της ΠΑ ……. 

3.4. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΆΡΘΡΟ 4 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 165/2011, ΦΕΚ 

2715/Β/17.11.11) 

3.4.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4.3 ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 165/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Α∆ΑΕ - ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (ΣΕΛ. 9 ΠΑ …….) 

Οι εκπρόσωποι της εταιρείας ενηµέρωσαν διεξοδικά την ΟΕ αναφορικά µε την Πολιτική Αποδεκτής 

Χρήσης που ακολουθείται µε τους εξωτερικούς συνεργάτες της. Κατά τη διάρκεια του επιτόπιου ελέγχου 

παρέδωσαν το «Αρχείο Εξωτερικών Συνεργατών» (Συνηµµένο 8 στο υπ’ αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ 

ΕΜΠ32/07.02.14 πρακτικό - Σχετικό 4) και το µέρος της σύµβασης όπου αναφέρονται οι όροι 

ΑΔΑ: 7ΣΨΡΙΔ1-Λ2Φ
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εµπιστευτικότητας µε τις εταιρείες …………… και τη .......................... (Συνηµµένο 9 στο υπ’ αριθµ. 

πρωτ. Α∆ΑΕ ΕΜΠ32/07.02.14 πρακτικό - Σχετικό 4). 

Από τον έλεγχο των σχετικών εγγράφων και αρχείων, προκύπτει ότι καλύπτονται επαρκώς οι απαιτήσεις 

της παραγράφου 4.3 της Απόφασης 165/2011 και τα προβλεπόµενα στη σελ. 9 της ΠΑ….. 

3.4.2. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4.4 ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 165/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Α∆ΑΕ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ 

ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΤΕΣ Η ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ Η ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΣΕΛ. 9 ΠΑ……….. ) 

Οι εκπρόσωποι της εταιρείας ενηµέρωσαν διεξοδικά την ΟΕ αναφορικά µε την Πολιτική Αποδεκτής 

Χρήσης που ακολουθείται µε τους συνδροµητές της. Κατά τη διάρκεια του επιτόπιου ελέγχου παρέδωσαν 

το Ενηµερωτικό Έντυπο για χρήστες και συνδροµητές υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την 

Ανακοίνωση ...................04.11.13 σχετικά µε την ανεπιθύµητη αλληλογραφία (Συνηµµένο 7 στο υπ’ 

αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ ΕΜΠ32/07.02.14 πρακτικό - Σχετικό 4). 

Από τον έλεγχο των σχετικών εγγράφων και αρχείων, προκύπτει ότι καλύπτονται επαρκώς οι απαιτήσεις 

της παραγράφου 4.4 της Απόφασης 165/2011 και τα προβλεπόµενα στη σελ. 9 της ΠΑ………. . 

3.4.3. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4.5 ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 165/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Α∆ΑΕ - ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ 

ΜΕΣΩΝ (ΣΕΛ. 9 ΠΑ……………) 

Οι εκπρόσωποι της εταιρείας παρέδωσαν τις 

……………………………………………………………………Από τον έλεγχο των παραπάνω διαδικασιών 

κατά το χρόνο διεξαγωγής του ελέγχου, προκύπτει ότι: 

i. H διαδικασία……………... 

ii. Στη διαδικασία……………... 

iii. Η διαδικασία……………………. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 1 Η εταιρεία οφείλει να συµπληρώσει τις διαδικασίες…………………….. 

3.5. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΆΡΘΡΟ 5 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 165/2011, ΦΕΚ 

2715/Β/17.11.11) 

3.5.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5.2.2 ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 165/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Α∆ΑΕ - ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

(ΣΕΛ. 10 ΠΑ ………) 

Οι εκπρόσωποι της εταιρείας παρουσίασαν τη διαδικασία ………………………….. 

ΑΔΑ: 7ΣΨΡΙΔ1-Λ2Φ



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΡΧΗ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
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Από τον έλεγχο της διαδικασίας προκύπτει ότι καλύπτονται επαρκώς οι απαιτήσεις της παραγράφου 5.2.2 

της Απόφασης 165/2011 και τα προβλεπόµενα στη σελ. 10 της ………………….. 

3.5.2. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5.2.3 ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 165/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Α∆ΑΕ - ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΣΕΛ. 10…………) 

Οι εκπρόσωποι της εταιρείας ενηµέρωσαν διεξοδικά την ΟΕ σχετικά µε την παροχή εξουσιοδότησης 

φυσικής πρόσβασης. 

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου η ΟΕ παρέλαβε δειγµατοληπτικά τα έντυπα πρόσβασης για τους 

εξωτερικούς συνεργάτες για την εταιρεία …………… (Συνηµµένο 11 στο υπ’ αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ 

ΕΜΠ32/07.02.14 πρακτικό - Σχετικό 4) και διαπίστωσε ότι καλύπτονται επαρκώς οι απαιτήσεις της 

παραγράφου 5.2.3 της Απόφασης 165/2011 και τα προβλεπόµενα στη σελ. 10 της ΠΑ …………. 

Επίσης, κατά το χρόνο διεξαγωγής του ελέγχου, η ΟΕ διαπίστωσε ότι οι φόρµες παροχής εξουσιοδότησης 

φυσικής πρόσβασης δεν διατηρούνται όλες συγκεντρωτικά σε ένα ηλεκτρονικό αρχείο, µε αποτέλεσµα να 

δυσχεραίνεται η αναζήτησή τους. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 2 Η ΟΕ προτείνει την δηµιουργία ηλεκτρονικού αρχείου µε τις φυσικές προσβάσεις που 

έχουν εγκριθεί, ώστε να διευκολύνεται το έργο της αναζήτησης και παρακολούθησής τους. 

3.5.3. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5.2.4 ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 165/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Α∆ΑΕ – ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΣΕΛ. 10 ΠΑ ……) 

Οι εκπρόσωποι της εταιρείας ενηµέρωσαν διεξοδικά την ΟΕ σχετικά µε την καταγραφή της φυσικής 

πρόσβασης. 

Η ΟΕ εξέτασε δειγµατοληπτικά το αρχείο καταγραφής προσβάσεων για την εγκατάσταση της …………. 

για τις 4 και 5 Φεβρουαρίου 2014 (Συνηµµένο 11 στο υπ’ αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ ΕΜΠ32/07.02.14 

πρακτικό - Σχετικό 4), και διαπίστωσε ότι καλύπτονται επαρκώς οι απαιτήσεις της παραγράφου 5.2.4 της 

Απόφασης 165/2011 και τα προβλεπόµενα στη σελ. 10 της ΠΑ .................... 

3.6. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΆΡΘΡΟ 6 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 165/2011, ΦΕΚ 

2715/Β/17.11.11) 

3.6.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6.2 & 6.3 ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 165/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Α∆ΑΕ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΣΕΛΙ∆ΕΣ 11-12 ΠΑ ……..) 

Η εταιρεία παρέδωσε τις διαδικασίες…………………. 

ΑΔΑ: 7ΣΨΡΙΔ1-Λ2Φ



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΡΧΗ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
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Από τον έλεγχο των παραπάνω διαδικασιών, κατά το χρόνο διεξαγωγής του ελέγχου, η ΟΕ διαπίστωσε 

ότι……………….. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 3 Η εταιρεία οφείλει να συµπληρώσει κατάλληλα τη διαδικασία……………. 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 3 Κατά το χρόνο διεξαγωγής του ελέγχου, δεν εφαρµοζόταν η απαίτηση της παραγράφου 6.3.2 

της Απόφασης 165/2011 και τα προβλεπόµενα στις σελ. 11-12 της ΠΑ ...................αναφορικά µε τη 

διαδικασία ελέγχου ορθής εφαρµογής της Πολιτικής Λογικής Πρόσβασης. Η εταιρεία οφείλει να συντάξει 

τη σχετική διαδικασία. 

 

Σύµφωνα µε τους εκπρόσωπους της εταιρείας, η διαδικασία απόδοσης δικαιωµάτων πρόσβασης στα 

ΠΕΣ, στην παρούσα φάση, γίνεται µέσω της συµπλήρωσης των αντίστοιχων αιτήσεων, οι οποίες 

φυλάσσονται σε έντυπη µορφή. Ειδικότερα, ………………………………. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 4 Η ΟΕ προτείνει την επίσπευση της εγκατάστασης του αυτοµατοποιηµένου συστήµατος 

ηλεκτρονικής διαχείρισης της διαδικασίας προσβάσεων στα ΠΕΣ, ώστε να διευκολύνεται το έργο της 

αναζήτησης και παρακολούθησής τους.  

 

Σύµφωνα µε τους εκπρόσωπους της εταιρείας, τα αρχεία καταγραφής των προσβάσεων των χρηστών των 

ΠΕΣ διατηρούνται σε κάθε ΠΕΣ ξεχωριστά, µε εξαίρεση τα συστήµατα κορµού του τηλεπικοινωνιακού 

δικτύου ………………………, πλην όµως στην παράγραφο 6.2.5 της Απόφασης 165/2011 και στη σελ. 11 

της ΠΑ ...................προβλέπεται ότι το υπόχρεο πρόσωπο οφείλει να τηρεί αρχείο καταγραφής των 

προσβάσεων των χρηστών των ΠΕΣ σε αυτά. 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 4 Η εταιρεία, κατά το χρόνο διεξαγωγής του ελέγχου, δεν ικανοποιούσε την απαίτηση της 

παραγράφου 6.2.5 της Απόφασης 165/2011 και τα προβλεπόµενα στη σελ. 11 της ΠΑ 

...................αναφορικά µε υποχρέωση τήρησης των αρχείων καταγραφής των χρηστών για τα συστήµατα 

……………………………. 

Η ΟΕ πραγµατοποίησε δειγµατοληπτικό έλεγχο της λογικής πρόσβασης στα συστήµατα 

…………………………… 

Από την εξέταση των προαναφερθέντων αρχείων προκύπτει ότι κατά το χρόνο διεξαγωγής του ελέγχου 

καλύπτονταν επαρκώς οι απαιτήσεις της παραγράφου 6.2.2 της Απόφασης 165/2011 και της σελ. 11 της 

ΠΑ………….. 

ΑΔΑ: 7ΣΨΡΙΔ1-Λ2Φ



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΡΧΗ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
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3.6.2. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6.4 ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 165/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Α∆ΑΕ - ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΣΕΛ. 13 ΠΑ………) 

Η εταιρεία παρέδωσε τις διαδικασίες…………………. 

Από τον έλεγχο των παραπάνω διαδικασιών, η ΟΕ διαπίστωσε ότι στη διαδικασία.......... 

Επίσης, η ΟΕ διαπίστωσε ότι στις διαδικασίες.................... 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 5 Η εταιρεία οφείλει να συµπληρώσει κατάλληλα τη διαδικασία ……………..ώστε να 

περιγράφεται µε σαφήνεια η διαδικασία σύµφωνα µε την οποία αποδίδεται µε ασφάλεια σε κάθε 

εργαζόµενο και συνεργάτη το όνοµα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 6 Η εταιρεία οφείλει να συµπληρώσει κατάλληλα στις διαδικασίες …………..µε θέµα 

«…………..», ώστε να περιγράφεται µε σαφήνεια η διαδικασία σύµφωνα µε την οποία επιτυγχάνεται η 

τακτική αλλαγή των κωδικών πρόσβασης. 

 

3.6.3. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6.5 ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 165/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Α∆ΑΕ - ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ 

ΤΟΥΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΤΕΣ Η ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ Η ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΣΕΛΙ∆ΕΣ 13-

14 ΠΑ .........) 

Στον συνοπτικό πίνακα αντιστοίχησης των διαδικασιών που παρέδωσε η εταιρεία σε σχέση µε τις 

απαιτήσεις της υπ’ αριθµ. 165/2011 Απόφασης της Α∆ΑΕ (Συνηµµένο 11 στο υπ’ αριθ. πρωτ. Α∆ΑΕ 

ΕΜΠ55/26.02.14 - Σχετικό 5) δεν υπάρχει αναφορά στη διαδικασία, σύµφωνα µε την οποία διενεργείται 

περιοδικός έλεγχος σχετικά µε την ……………..που η εταιρεία αποδίδει στους συνδροµητές ή χρήστες, 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 6.5.3 της Απόφασης 165/2011 και στη σελ. 13 της ΠΑ .......... 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 5 Κατά το χρόνο διεξαγωγής του ελέγχου, δεν εφαρµοζόταν η απαίτηση της παραγράφου 6.5.3 

της Απόφασης 165/2011 και της σελ. 13 της ΠΑ ...................αναφορικά µε τη διενέργεια περιοδικού 

ελέγχου σχετικά µε την ……………..που η εταιρεία αποδίδει στους συνδροµητές ή χρήστες. 

 

3.7. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΆΡΘΡΟ 7 ΤΗΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ 165/2011, ΦΕΚ 2715/Β/17.11.11) 

ΑΔΑ: 7ΣΨΡΙΔ1-Λ2Φ



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΡΧΗ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
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3.7.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7.2 ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 165/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Α∆ΑΕ - ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ (ΣΕΛΙ∆ΕΣ 14-15 ΠΑ .........) 

Οι εκπρόσωποι της εταιρείας ενηµέρωσαν διεξοδικά την ΟΕ σχετικά µε την Πολιτική Αποµακρυσµένης 

Λογικής Πρόσβασης. Σύµφωνα µε την πολιτική της εταιρείας, αποµακρυσµένη λογική πρόσβαση στα 

συστήµατα τηλεπικοινωνιών διαθέτουν…………... 

Για τους υπαλλήλους της εταιρείας η αποµακρυσµένη λογική πρόσβαση πραγµατοποιείται µέσω 

µηχανισµού ………..Η…………………………….. 

Για τους εξωτερικούς συνεργάτες της εταιρείας, η αποµακρυσµένη λογική πρόσβαση πραγµατοποιείται 

για τα συστήµατα της ……………………………….. 

Οι εκπρόσωποι της εταιρείας δήλωσαν ότι για το σύστηµα………………………... 

Κατά τον τρίτο επιτόπιο έλεγχο η ΟΕ παρέλαβε δύο αρχεία, ένα για τα συστήµατα πληροφορικής και ένα 

για τα συστήµατα τηλεπικοινωνιών, στο οποίο καταγράφονται τα ΠΕΣ στα οποία επιτρέπεται η 

αποµακρυσµένη πρόσβαση, ο µηχανισµός µε τον οποίο υλοποιείται και τα άτοµα στα οποία έχει 

αποδοθεί δικαίωµα αποµακρυσµένης πρόσβασης (Συνηµµένο 1 στο υπ’ αριθ. πρωτ. Α∆ΑΕ 

ΕΜΠ71/11.03.14 - Σχετικό 6). Από την εξέταση των προαναφερθέντων αρχείων προκύπτει ότι κατά το 

χρόνο διεξαγωγής του ελέγχου καλύπτονταν επαρκώς οι απαιτήσεις της παραγράφου 7.2.2 και 7.2.3 της 

Απόφασης 165/2011 και της σελ. 14 της ΠΑ .......... 

Στον ίδιο επιτόπιο έλεγχο η ΟΕ παρέλαβε το έντυπο αίτησης αποµακρυσµένης λογικής πρόσβασης 

στο……….., για τις ηµεροµηνίες 20.11.13 & 21.11.13 για τους συνεργάτες …………………………Από την 

εξέταση των προαναφερθέντων αρχείων προκύπτει ότι κατά το χρόνο διεξαγωγής του ελέγχου 

καλύπτονταν επαρκώς οι απαιτήσεις της παραγράφου 7.2.7 της Απόφασης 165/2011 και της σελ. 15 της 

ΠΑ .......... 

3.7.2. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7.3.1 ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 165/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Α∆ΑΕ - ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΣΕΛΙ∆Α 15 ΠΑ .........) 

Η εταιρεία έχει ενσωµατώσει στις διαδικασίες………………. 

Από την εξέταση των ως άνω διαδικασιών, προκύπτει ότι κατά το χρόνο διεξαγωγής του ελέγχου 

καλύπτονταν οι απαιτήσεις της παραγράφου 7.3.1 της Απόφασης 165/2011 και της σελ. 15 της ΠΑ .......... 

3.8. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΣ (ΆΡΘΡΟ 8 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

165/2011, ΦΕΚ 2715/Β/17.11.11) 

ΑΔΑ: 7ΣΨΡΙΔ1-Λ2Φ



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΡΧΗ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
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3.8.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8.3 ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 165/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Α∆ΑΕ - ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΣ (ΣΕΛΙ∆ΕΣ 16-17 ΠΑ .........) 

Η εταιρεία παρέδωσε τις διαδικασίες ………………………………… 

Η ΟΕ ήλεγξε δειγµατοληπτικά τις διαδικασίες …………. ..........  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 7 Η εταιρεία οφείλει να συµπληρώσει κατάλληλα την διαδικασία…………. 

 

Οι εκπρόσωποι της εταιρείας δήλωσαν ότι για τα συστήµατα πληροφορικής οι αλλαγές που αφορούν στο 

υλικό, στο λειτουργικό σύστηµα και στην βάση δεδοµένων καταγράφονται στην εφαρµογή…………... 

Κατά τον τρίτο επιτόπιο έλεγχο, η ΟΕ έλεγξε δειγµατοληπτικά το ΠΕΣ……………………. 

. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 8 Η εταιρεία οφείλει να προσθέσει το πεδίο ηµεροµηνία στην φόρµα…………. 

 

Σύµφωνα µε τους εκπροσώπους της εταιρείας η καταγραφή των ΠΕΣ που αποσύρονται γίνεται στην 

εφαρµογή…………... 

Η ΟΕ ήλεγξε δειγµατοληπτικά την εκτύπωση οθόνης από την εφαρµογή ………………..και διαπίστωσε 

ότι, κατά το χρόνο διεξαγωγής του ελέγχου, καλύπτονταν οι απαιτήσεις της παραγράφου 8.3.4 της 

Απόφασης 165/2011 και της σελ. 17 της ΠΑ .......... 

 

3.9. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΆΡΘΡΟ 9 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

165/2011, ΦΕΚ 2715/Β/17.11.11) 

3.9.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9.2 ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 165/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Α∆ΑΕ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣΕΛΙ∆ΕΣ 18-19 ΠΑ .........) 

Για τη διαχείριση των περιστατικών ασφάλειας η εταιρεία παρέδωσε τη διαδικασία 

…………………..Σύµφωνα µε τους εκπρόσωπους της εταιρείας, κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής του 

ελέγχου, δεν έχει παρουσιαστεί περιστατικό ασφάλειας κατά την διάρκεια εφαρµογής της νέας ΠΑ για τη 

∆ιασφάλιση του Απορρήτου. 

Από τον δειγµατοληπτικό έλεγχο στη διαδικασία.................... 

ΑΔΑ: 7ΣΨΡΙΔ1-Λ2Φ
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 9 Η εταιρεία οφείλει να συµπληρώσει στη διαδικασία………., τη συχνότητα διεξαγωγής 

του ελέγχου ετοιµότητας ενεργοποίησης της διαδικασίας διαχείρισης περιστατικών ασφάλειας. 

3.10. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ (ΆΡΘΡΟ 10 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 165/2011, ΦΕΚ 

2715/Β/17.11.11) 

3.10.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10.3.1 ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 165/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Α∆ΑΕ - ΛΟΓΙΚΟΣ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ (ΣΕΛ. 20 ΠΑ .........) 

Οι εκπρόσωποι της εταιρείας παρουσίασαν στην ΟΕ τα συστήµατα, το λογικό διαχωρισµό τους και την 

κατάτµηση των δικτύων και παρέδωσε, κατά τον τέταρτο επιτόπιο έλεγχο, τα σχετικά αρχεία (Συνηµµένο 

2 στο υπ’ αριθ. πρωτ. Α∆ΑΕ ΕΜΠ89/03.04.14 - Σχετικό 7). 

Από τον έλεγχο των παραπάνω αρχείων προκύπτει ότι κατά το χρόνο διεξαγωγής του ελέγχου 

καλύπτονταν επαρκώς οι απαιτήσεις της παραγράφου 10.3.1 της Απόφασης 165/2011 και της σελ. 20 της 

ΠΑ .......... 

 

3.11. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ 

∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΆΡΘΡΟ 11 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 165/2011, ΦΕΚ 

2715/Β/17.11.11) 

3.11.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11.6 ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 165/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Α∆ΑΕ - ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ (ΣΕΛ. 21 ΠΑ .........) 

Η εταιρεία παρέδωσε τη διαδικασία …………………..Επίσης, οι εκπρόσωποι της εταιρείας παρουσίασαν 

το τρέχον πλάνο εσωτερικών ελέγχων, µε τον αντίστοιχο προγραµµατισµό εργασιών (Συνηµµένο 3 στο 

υπ’ αριθ. πρωτ. Α∆ΑΕ ΕΜΠ89/03.04.14 - Σχετικό 7) και την έκθεση αποτελεσµάτων του ελέγχου 

αποµακρυσµένης πρόσβασης, που διενεργήθηκε τον Οκτώβριο 2013, τα συνοδευτικά αρχεία καθώς και 

τις διορθωτικές ενέργειες που έχουν υλοποιηθεί ή δροµολογηθεί (Συνηµµένο 4 στο υπ’ αριθ. πρωτ. Α∆ΑΕ 

ΕΜΠ89/03.04.14 - Σχετικό 7). 

Από τον έλεγχο των παραπάνω αρχείων προκύπτει ότι, κατά το χρόνο διεξαγωγής του ελέγχου, 

καλύπτονταν επαρκώς οι απαιτήσεις της παραγράφου 11.6 της Απόφασης 165/2011 και της σελ. 21 της 

ΠΑ .......... 

3.12. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΆΡΘΡΟ 12 ΤΗΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ 165/2011, ΦΕΚ 2715/Β/17.11.11) 

ΑΔΑ: 7ΣΨΡΙΔ1-Λ2Φ
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3.12.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12.2.3 ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 165/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Α∆ΑΕ - ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΠΕΣ (ΣΕΛ. 23 ΠΑ .........) 

Σύµφωνα µε τους εκπρόσωπους της εταιρείας, ο έλεγχος ……………… 

 Η ΟΕ, κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής του ελέγχου, διαπίστωσε ότι ………………….. 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 6 Kατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής του ελέγχου, προκύπτει ότι .......... 

 

3.13. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΆΡΘΡΟ 13 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 165/2011, 

ΦΕΚ 2715/Β/17.11.11) 

3.13.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13.2 ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 165/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Α∆ΑΕ - ΧΡΗΣΗ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΣΕΛ. 

23-24 ΠΑ .........) 

Κατά τη διάρκεια του τέταρτου επιτόπιου ελέγχου, οι εκπρόσωποι της εταιρείας δήλωσαν ότι σύµφωνα µε 

την αποτίµηση που έχουν πραγµατοποιήσει, έχει διαπιστωθεί η ανάγκη διασφάλισης της ακεραιότητας 

και εµπιστευτικότητας στο σύστηµα συλλογής αρχείων καταγραφής ………………. 

 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 7 Κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής του ελέγχου, προκύπτει ότι, ………………………. 

 

Τέλος, στο κεφάλαιο 4 («Συµπεράσµατα») της από 27.06.2014 «Έκθεσης ∆ιενέργειας Τακτικού 

Ελέγχου στην εταιρεία ....................», αναφέρονται τα ακόλουθα: 

 

«4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Έχοντας υπόψη τα αποτελέσµατα της διενέργειας ελέγχου στην εταιρεία ...................και ειδικότερα από: 

i.  τη µελέτη της Πολιτικής Ασφάλειας, των ∆ιαδικασιών Ασφάλειας, των εγγράφων και των λοιπών 

στοιχείων που εξετάστηκαν από την OE και 

ii. τον δειγµατοληπτικό έλεγχο εφαρµογής της Πολιτικής Ασφάλειας και των ∆ιαδικασιών Ασφάλειας 

της εταιρείας,  

όπως αναφέρονται στην παρούσα Έκθεση και όπως προκύπτουν από τα σχετικά έγγραφα, τα οποία είναι 

στη διάθεση της Ολοµέλειας της Α∆ΑΕ, προκύπτει ότι η εταιρεία ........., κατά το χρόνο διεξαγωγής του 

τακτικού ελέγχου, δεν εφάρµοζε τµήµατα επιµέρους πολιτικών και διαδικασιών της υπ’ αριθµ. πρωτ. 

ΑΔΑ: 7ΣΨΡΙΔ1-Λ2Φ
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Α∆ΑΕ ΕΜΠ 142/17.05.2012 Πολιτικής Ασφάλειας, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ΄αριθµ. 167/2012 

Απόφαση της Α∆ΑΕ, όπως αναλυτικά εκτίθεται στο Κεφάλαιο 3 της παρούσας έκθεσης».  

 

Γ. Κατόπιν των παραπάνω, και έχοντας υπόψη:  

 

1. Το άρθρο 19 του Συντάγµατος, 

2. Το ν.3115/2003 «Αρχή ∆ιασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών» (ΦΕΚ  Α΄ 47/2003), 

όπως ισχύει, 

3. Το ν.3471/2006 «Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον 

τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών», ΦΕΚ Α’133, όπως ισχύει, 

4. Το ν.3674/2008 «Ενίσχυση του θεσµικού πλαισίου διασφάλισης του απορρήτου της 

τηλεφωνικής επικοινωνίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 136/10.07.2008), όπως ισχύει, 

5. Το ν.4070/2012 «Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ∆ηµοσίων Έργων και 

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 82), όπως ισχύει, 

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

 Ιουλίου 2002 

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

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

ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες), όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 

2009/136/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25
ης

 Νοεµβρίου 2009 και 

ισχύει, 

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

44/31-10-2003 Απόφασης της Α∆ΑΕ “Κανονισµός Εσωτερικής Λειτουργίας της Αρχής 

∆ιασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α∆ΑΕ) (ΦΕΚ1642/Β/7.11.2003)”, όπως 

ισχύει» (ΦΕΚ 1650/Β/11-05-2012 και 1751/Β/25-05-2012) και ιδίως τα άρθρα 1 και 2 αυτής,  

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

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

1642/7.11.2003), όπως ισχύει,  

9. Τις υπ’ αριθµ. 3319/2010, 1361/2013 και 1593/2016 (∆’ Τµήµα) Αποφάσεις του Συµβουλίου της 

Επικρατείας, 

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

διοικουµένου,  

ΑΔΑ: 7ΣΨΡΙΔ1-Λ2Φ
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11. 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, 

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

ιδίως τα άρθρα 61 και 110 αυτού,  

13. 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), 

14. 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», 

15. 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», 

16. 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, 

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

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

19. Την υπ’αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ ΕΜΠ 142/17.05.2012 Πολιτική Ασφάλειας για τη ∆ιασφάλιση του 

Απορρήτου των Επικοινωνιών της εταιρείας «....................», όπως εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. 

167/2012 Απόφαση της Α∆ΑΕ, η οποία επεδόθη στην εταιρεία την 31.10.2012 

(υπ’αριθµ.9541/31.10.2012 Έκθεση Επίδοσης του ∆ικαστικού Επιµελητή στο Πρωτοδικείο της 

Αθήνας ∆ιον.Λ.∆εσποτόπουλου), 

20. Την υπ’ αριθµ. 345/2013 Απόφαση της Ολοµέλειας της Α∆ΑΕ, 

21. Την υπ.αριθµ. 4/2014 Απόφαση του Αντιπροέδρου της Α∆ΑΕ,  

ΑΔΑ: 7ΣΨΡΙΔ1-Λ2Φ
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22. Το Πρακτικό ∆ιενέργειας Επιτόπιου Ελέγχου στις εγκαταστάσεις της .................... µε αριθµό 

πρωτοκόλλου Α∆ΑΕ ΕΜΠ32/07.02.14, 

23. Το Πρακτικό ∆ιενέργειας Επιτόπιου Ελέγχου στις εγκαταστάσεις της .................... µε αριθµό 

πρωτοκόλλου Α∆ΑΕ ΕΜΠ55/26.02.14, 

24. Το Πρακτικό ∆ιενέργειας Επιτόπιου Ελέγχου στις εγκαταστάσεις της .................... µε αριθµό 

πρωτοκόλλου Α∆ΑΕ ΕΜΠ71/11.03.14, 

25. Το Πρακτικό ∆ιενέργειας Επιτόπιου Ελέγχου στις εγκαταστάσεις της .................... µε αριθµό 

πρωτοκόλλου Α∆ΑΕ ΕΜΠ89/03.04.14, 

26. Την από 27.06.14 «Έκθεση ∆ιενέργειας Τακτικού Ελέγχου στην εταιρεία ....................» µετά 

των σχετικών αυτής εγγράφων, όπως εγκρίθηκε µε την από 23.07.2015 υπ’αριθµ.210/2015 

Απόφαση της Ολοµέλειας της Α∆ΑΕ, 

27. Την υπ’αριθµ. 90/2015 εισήγηση προς την Ολοµέλεια της Α∆ΑΕ, 

28.  Το πρακτικό της από 23.07.2015 συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Α∆ΑΕ, 

29. Την υπ’αριθµ.210/2015 Απόφαση της Ολοµέλειας της Α∆ΑΕ, η οποία, µετά της από 27.06.2014 

«Έκθεσης ∆ιενέργειας Τακτικού Ελέγχου στην εταιρεία ....................», παρελήφθη από την 

εταιρεία την 7
η
 Οκτωβρίου 2015 (υπ’αριθµ.πρωτ. Α∆ΑΕ 2155/07.10.2015 Απόδειξη 

παράδοσης-παραλαβής) 

30. Το γεγονός ότι η Α∆ΑΕ δεν έχει λάβει µέχρι σήµερα ενηµέρωση από την εταιρεία 

«....................» αναφορικά µε την υλοποίηση των διαπιστώσεων της από 27.06.2014 «Έκθεσης 

∆ιενέργειας Τακτικού Ελέγχου στην εταιρεία ....................», σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 

υπ’αριθµ.210/2015 Απόφαση. 

31. Την υπ’αριθµ.1/2018 Εισήγηση προς την Ολοµέλεια της Α∆ΑΕ, 

32. Το πρακτικό της από 17.01.2018 συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Α∆ΑΕ, 

33. Την ανάγκη διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών, 

 

Και αφού όλα τα µέλη της Ολοµέλειας της Α.∆.Α.Ε. δήλωσαν ότι ενηµερώθηκαν πλήρως για τη µέχρι 

σήµερα εξέλιξη της υποθέσεως και ότι έχουν λάβει γνώση όλων των εγγράφων αυτής,  
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Η ΑΡΧΗ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Α∆ΑΕ) 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Την κλήση σε ακρόαση της εταιρείας µε την επωνυµία «....................» µε αντικείµενο τον έλεγχο της 

ενδεχόµενης παραβάσεως της κείµενης νοµοθεσίας περί απορρήτου των επικοινωνιών και, 

ειδικότερα, του άρθρου 19 του Συντάγµατος, του ν.3115/2003, του ν.3471/2006, του  ν.3674/2008 

και της Απόφασης της Α.∆.Α.Ε. υπ’ αριθµ. 165/2011, όπως ισχύουν,  αναφορικά µε τις αποκλίσεις 

από την υπ’αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ ΕΜΠ 142/17.05.2012 Πολιτική Ασφάλειας για τη ∆ιασφάλιση του 

Απορρήτου των Επικοινωνιών της εταιρείας «....................», όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στο 

κεφάλαιο 3 της από 27.06.14 «Έκθεσης ∆ιενέργειας Τακτικού Ελέγχου στην εταιρεία ....................», 

η οποία εγκρίθηκε µε την από 23.07.2015 υπ’αριθµ.210/2015 Απόφαση της Ολοµέλειας της Α∆ΑΕ. 

Εισηγητής ορίζεται το αναπληρωµατικό µέλος της Αρχής κ.Χρήστος Καλλονιάτης και ως χρόνος 

διεξαγωγής της ακρόασης ορίζεται η Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 1 µ.µ., στην έδρα 

της Α∆ΑΕ, Ιερού Λόχου 3, Μαρούσι, 3
ος

 όροφος.  

Η παρούσα απόφαση να επιδοθεί στην εταιρεία µε την επωνυµία «....................» µε ∆ικαστικό 

Επιµελητή. 

 

 

 

 

 

 Χρήστος Ζαµπίρας 

 

 

       Πρόεδρος 
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