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                                                                                                                                              Μαξνύζη,  18 Ννεκβξίνπ  2020 

         Αξ. πξση.: 2836         

     ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

     

                                                                                              

 

                                                                     ΑΠΟΦΑΣΖ 

                                                                (απιθμ: 333/2020)  

 

 

Θέμα: Απόθαζε επί ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 3385/25-10-2018 θιήζεο ζε αθξόαζε ηεο 

εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «….» θαη ην δηαθξηηηθό ηίηιν «…» (εθεμήο «…»), κε αληηθείκελν ηνλ 

έιεγρν ελδερόκελεο παξαβάζεσο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληώλ. 

 

 

Σελ Σεηάξηε, 18
ε
 Ννεκβξίνπ 2020, ε Οινκέιεηα ηεο Αξρήο Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ 

Δπηθνηλσληώλ, παξηζηακέλσλ ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Αξρήο θ. Υξήζηνπ Ράκκνπ, ηνπ Αληηπξνέδξνπ 

ηεο Αξρήο θ. Μηραήι αθθά, ηνπ αλαπιεξσκαηηθνύ κέινπο θ. ππξίδσλνο θνπιαξίθε, ν νπνίνο 

πξνζήιζε πξνο αλαπιήξσζε ηνπ ηαθηηθνύ κέινπο θ. Γεσξγίνπ Μπαθάιε, ν νπνίνο δελ πξνζήιζε 

ιόγσ θσιύκαηνο, αλ θαη είρε λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο πξνζθιεζεί, θαζώο θαη ηνπ 

αλαπιεξσκαηηθνύ κέινπο, θ. Γεσξγίνπ Μηζαειίδε, ν νπνίνο πξνζήιζε σο εηζεγεηήο ηεο 

ππνζέζεσο θαη πξνο αλαπιήξσζε ηνπ ηαθηηθνύ κέινπο θαο Αηθαηεξίλεο Παπαληθνιάνπ, ε νπνία 

απνρώξεζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ ελ ιόγσ ζέκαηνο, ζπλήιζε πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη ζε 

ζπλέρεηα ηεο θιήζεο ζε αθξόαζε ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «…», ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε 

ηελ 12-12-2018 θαηόπηλ ηεο ππ’ αξηζκ. 214/2018 απόθαζεο ηεο Α.Γ.Α.Δ. κε αληηθείκελν ηνλ 

έιεγρν ελδερόκελεο παξαβάζεσο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληώλ.  

Σα κέιε ηεο Οινκέιεηαο δήισζαλ όηη ελεκεξώζεθαλ γηα ηε κέρξη ζήκεξα εμέιημε ηεο ππόζεζεο 

θαη όηη έιαβαλ πιήξε γλώζε απηήο. Η ζπδήηεζε ηεο ππόζεζεο έιαβε ρώξα απζεκεξόλ, θαζώο θαη 

ε ιήςε ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο.  

 

Δηδηθόηεξα: 

Α. Η Αξρή Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ (ΑΓΑΔ), κε ηελ ππ’ αξηζκ. 214/2018 

απόθαζή ηεο θάιεζε ζε αθξόαζε ηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «…» ηελ 12-12-2018, εκέξα 

Σεηάξηε θαη ώξα 13:00 κ.κ., κε αληηθείκελν ηνλ έιεγρν ηεο παξαβάζεσο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 

ζε ζρέζε κε ην απόξξεην ησλ επηθνηλσληώλ, ζε ζπλέρεηα αλαθνξώλ πεξηζηαηηθώλ αζθάιεηαο. Η 

ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 3385/25-10-2018 Κιήζε κεηά ηεο ζπλεκκέλεο ζε απηήλ Απόθαζεο ηεο 
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Α.Γ.Α.Δ. κε αξηζκό 214/2018 επεδόζε ζηελ εηαηξεία λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, όπσο πξνθύπηεη 

από ηελ ππ’ αξηζκ. 981Γ/08-11-2018 Έθζεζε Δπίδνζεο ηνπ Γηθαζηηθνύ Δπηκειεηή ζην Δθεηείν 

Αλαηνιηθήο Κξήηεο θ. Άγγεινπ Μαθξάθε.  

Η εηαηξεία παξέζηε θαηά ηελ αθξόαζε ηεο 12
εο

 Γεθεκβξίνπ 2018 δηά ησλ θ.θ. …, Τπεπζύλνπ 

Αζθάιεηαο ηεο εηαηξείαο. Καηόπηλ ηεο δηεμαγσγήο ηεο αθξόαζεο ηεο εηαηξείαο «…» ηελ 12
ε
 

Γεθεκβξίνπ 2018 ελώπηνλ ηεο Α.Γ.Α.Δ., θνηλνπνηήζεθαλ ζηελ εηαηξεία ηα Πξαθηηθά ηεο ελ ιόγσ 

αθξόαζεο δηα ηνπ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 1253/26-03-2019 εγγξάθνπ ηεο Α.Γ.Α.Δ., όπσο 

πξνθύπηεη από ηελ ππ’ αξηζκ. 1481Γ/05-04-2019 έθζεζε επίδνζεο ηνπ Γηθαζηηθνύ Δπηκειεηή ζην 

Δθεηείν Αλαηνιηθήο Κξήηεο θ. Άγγεινπ Μαθξάθε θαη δόζεθε ζηελ εηαηξεία πξνζεζκία είθνζη 

εκεξώλ από ηελ παξαιαβή ησλ πξαθηηθώλ, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ θαηάζεζε ελώπηνλ ηεο Α.Γ.Α.Δ. 

εγγξάθνπ ππνκλήκαηνο. Αθνινύζσο, ε εηαηξεία «…» ππέβαιε ελώπηνλ ηεο Αξρήο ην ππ’ αξηζκ. 

πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 114/24-04-2019 έγγξαθν ππόκλεκά ηεο. 

 

Β. πγθεθξηκέλα: 

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

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

κε ηηο νπνίεο ζε εηθνληθνύο εμππεξεηεηέο (virtual servers) νη νπνίνη αλήθνπλ ζηνλ πειάηε ηεο 

«…» ιεηηνπξγνύζαλ παξάλνκνη ηζηόηνπνη, νη νπνίνη πξνζνκνίσλαλ ηζηνηόπνπο δηάθνξσλ 

ηξαπεδηθώλ ηδξπκάησλ.  

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

134/2016 Απόθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηεο Α.Γ.Α.Δ. θαη ηελ ππ’ αξηζκ. 155/2016 Απόθαζε ηνπ 

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

εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο  «…». Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απνηππώζεθαλ ζηελ από 

30.06.2017  «Έθζεζε Γηελέξγεηαο Δθηάθηνπ Διέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο …. 

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

ΔΜΠ186/25.11.2015», ε νπνία εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 295/2017 Απόθαζε ηεο Οινκέιεηαο 

ηεο Αξρήο. Η εηαηξεία «…» έιαβε γλώζε ηεο ελ ιόγσ Απόθαζεο κεηά ηεο ζπλεκκέλεο έθζεζεο 

ειέγρνπ, όπσο πξνθύπηεη από ηελ ππ’ αξηζκ. 3086Β/24-11-2017 έθζεζε επίδνζεο ηεο Γηθαζηηθήο 

Δπηκειήηξηαο ζην Δθεηείν Αλαηνιηθήο Κξήηεο, Καιιηόπεο Καξπαζάθε.  

Δλόςεη ησλ αλσηέξσ, απνδόζεθε ε αθόινπζε ελδερόκελε παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ζε 

ζρέζε κε ην απόξξεην ησλ επηθνηλσληώλ εθ κέξνπο ηεο εηαηξείαο «…»: 
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Παπαβίαζη ηηρ Πολιηικήρ Αζθάλειαρ για ηη διαζθάλιζη ηος Αποππήηος ηυν επικοινυνιών 

εκ μέποςρ ηηρ εηαιπείαρ «…..» και ζςνακόλοςθα ηηρ ςπ’ απιθμ. 165/2011 Απόθαζηρ ηηρ 

Α.Γ.Α.Δ. (Κανονιζμόρ για ηη Γιαζθάλιζη ηος Αποππήηος ηυν Ζλεκηπονικών Δπικοινυνιών) 

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

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

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

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

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

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

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

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

πεξηζηαηηθό πιεξνθνξίεο ζύκθσλα κε ηα δεδνκέλα πνπ είλαη δηαζέζηκα θαηά ην ρξόλν 

πξαγκαηνπνίεζεο ηεο ελεκέξσζεο…», όπσο άιισζηε πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 9.2.3 ηεο ππ’ αξηζκ. 

165/2011 Απόθαζεο ηεο Αξρήο. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

165/2011 Απόθαζεο ηεο Αξρήο. 

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

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

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

δηαζέηεη αξρεία θαηαγξαθήο εθηέιεζεο ησλ … (Action logs) θαη αξρεία θαηαγξαθήο ιαζώλ (Error 

logs) γηα ηα ππό εμέηαζε πεξηζηαηηθά αζθάιεηαο….».  Πιελ όκσο, ζηελ ελόηεηα κε ηίηιν 

«Γηαρείξηζε θαη εγθαηάζηαζε ΠΔ», ζει. 18 ηεο Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο ηεο εηαηξείαο (παξ. 8.3.3.1 
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Απόθαζεο 165/2011), αλαθέξεηαη όηη «Η εηαηξεία αθνινπζεί Δηαδηθαζία Ειέγρνπ Σπληήξεζεο-

Υπνζηήξημεο-Λεηηνπξγίαο Υιηθνύ θαη Λνγηζκηθνύ ησλ ΠΕΣ παξαθνινπζώληαο ηελ νξζή ιεηηνπξγία 

ησλ ΠΕΣ κέζσ ηνπ ειέγρνπ ησλ ζπκβάλησλ θαη ησλ εηδνπνηήζεσλ θάζε ζπζηήκαηνο ώζηε λα 

εληνπίδνληαη ηπρόλ ζθάικαηα ή θελά αζθάιεηαο», όπσο νξίδεηαη θαη ζηελ παξ. 8.3.3.1 ηεο ππ’ 

αξηζκ. 165/2011 Απόθαζεο ηεο Αξρήο, ελώ, ζηελ ελόηεηα κε ηίηιν «Γηαρείξηζε Πεξηζηαηηθώλ 

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

αζθάιεηαο γίλεηαη θαηαγξαθή ησλ παξαθάησ ζηνηρείσλ ... ζπιιερζέληα ζηνηρεία από ην ππόρξεν 

πξόζσπν γηα ηε δηεξεύλεζε ηνπ πεξηζηαηηθνύ (ελδεηθηηθά, αξρεία θαηαγξαθήο, ζηνηρεία παξαβίαζεο, 

θ.α.)». 

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

Δθηάθηνπ Διέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο … θαηόπηλ πεξηζηαηηθώλ αζθάιεηαο κε 

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

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

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

ινγαξηαζκό ηνπο θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ κέζσ ηνπ …)….». Πιελ όκσο, ζηελ ελόηεηα 

κε ηίηιν «Λνγηθή πξόζβαζε ζε ΠΔ», ζει 13 ηεο Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο ηεο εηαηξείαο αλαθέξεηαη 

όηη «γηα θάζε πξόζβαζε ζε ΠΕΣ, ε εηαηξεία ηεξεί αξρείν θαηαγξαθήο ησλ ρξεζηώλ, ζην νπνίν 

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

θαη ηεξκαηηζκνύ ηεο πξόζβαζεο», όπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 6.2.5 ηεο ππ’ αξηζκ. 165/2011 

Απόθαζεο ηεο Αξρήο.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(εηζαγσγή/κεηαβνιή/δηαγξαθή ζην ινγηζκηθό/πιηθό ησλ ΠΕΣ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαζθάιηζε ηνπ 
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απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληώλ, πξαγκαηνπνηνύληαη ρσξίο θαζπζηέξεζε» θαη όηη «…γηα νπνηαδήπνηε 

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

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

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

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

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

 

Γ. Δπί ηυν ιζσςπιζμών ηηρ εηαιπείαρ «…» καηά ηην ακπόαζη και δια ηος ςπομνήμαηόρ ηηρ 

ζσεηικά με ηιρ αποδιδόμενερ ζε αςηήν παπαβάζειρ 

α) ρεηηθά κε ηελ παξάιεηςε ελεκέξσζεο ηεο Α.Γ.Α.Δ. αλαθνξηθά κε ηα επίδηθα πεξηζηαηηθά 

αζθάιεηαο, ε εηαηξεία ππνζηήξημε όηη ην πεξηζηαηηθό αθνξνύζε ζηελ πεξηνρή ηνπ πειάηε θαη δε 

ζρεηηδόηαλ «…κε ηελ ππεξεζία email, νύηε έγηλε θάπνηα παξαβίαζε ζην email ή ζε άιιε ππεξεζία 

πνπ είλαη ζηε δηαρείξηζε ή ζηελ επζύλε ηεο εηαηξείαο.» (ζει. 6 ηνπ ππνκλήκαηνο). 

Πιελ όκσο, ζην ρξόλν εκθάληζεο ησλ ελ ιόγσ πεξηζηαηηθώλ θαη όηαλ ε εηαηξεία «…» 

ελεκεξώζεθε ζρεηηθώο από ηελ «…» δελ δύλαην λα γλσξίδεη ηελ πηζαλή αηηία ησλ πεξηζηαηηθώλ, 

νύηε λα απνθιείζεη ην ζπζρεηηζκό ηνπο θαη κε ηηο ππεξεζίεο ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ ηηο 

νπνίεο πξνζθέξεη ζηνπο πειάηεο ηεο. Όθεηιε ζπλεπώο, ζύκθσλα κε ηελ Πνιηηηθή Αζθάιεηαο ηεο 

εηαηξείαο λα ελεκεξώζεη ζρεηηθώο ηελ Αξρή.  

Δπίζεο, επηθαιείηαη όηη νη ζηγόκελεο εηαηξείεο ελεκέξσζαλ αξρηθώο ηε «…», ε νπνία θαη ζηε 

ζπλέρεηα ελεκέξσζε ηελ ίδηα ηελ «…» θαη θαηόπηλ, ηελ Α.Γ.Α.Δ.. Πιελ όκσο, ην γεγνλόο ηεο 

ελεκέξσζεο ηεο Αξρήο από ηελ εηαηξεία «…», ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηεο δηθήο 

ηεο ππνρξέσζεο γηα ελεκέξσζε ηεο Α.Γ.Α.Δ. ζε πεξηπηώζεηο πεξηζηαηηθώλ αζθαιείαο, δελ 

αλαηξεί ηελ απηνηειή ππνρξέσζε ηεο «….», ελ πξνθεηκέλσ, όπσο ελεκεξώζεη ηελ Αξρή, ελόςεη 

άιισζηε θαη ηνπ γεγνλόηνο όηη ηα πεξηζηαηηθά αθνξνύζαλ ζε ζπζηήκαηα πνπ αλήθαλ ζηελ «…», 

αλεμαξηήησο ηνπ ρώξνπ όπνπ απηά θηινμελείην. 

Σέινο, επηθαιείηαη ε εηαηξεία όηη ζύκθσλα κε ηε λνκνζεζία πεξί πξνζηαζίαο πξνζσπηθώλ 

δεδνκέλσλ, «…ε ελεκέξσζε, ζε πεξηπηώζεηο παξαβίαζεο ησλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ θαη 

ζπλαθώλ πεξηζηαηηθώλ αζθαιείαο, πξνο ηηο Αξρέο είλαη αξκνδηόηεηα ηνπ Υπεπζύλνπ Επεμεξγαζίαο 

θαη όρη ηνπ Εθηεινύληνο ηελ Επεμεξγαζία» (ζει. 7 ηνπ ππνκλήκαηνο). Πιελ όκσο, όισο αβαζίκσο 

επηθαιείηαη ελ πξνθεηκέλσ ε εηαηξεία ηηο ελ ιόγσ δηαηάμεηο, ελόςεη ηνπ όηη ε απνδηδόκελε ζηελ 

εηαηξεία παξάβαζε αθνξά ζηελ θείκελε λνκνζεζία πεξί πξνζηαζίαο ηνπ απνξξήηνπ ησλ 
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επηθνηλσληώλ θαη ηνπ Καλνληζκνύ γηα ηε Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ ηεο 

Αξρήο.        

β) ρεηηθά κε ηα επίδηθα πεξηζηαηηθά, ε εηαηξεία «…» ππνζηήξημε, ηόζν θαηά ηελ αθξόαζή ηεο 

ελώπηνλ ηεο Αξρήο, όζν θαη δηα ηνπ εγγξάθνπ ππνκλήκαηόο ηεο όηη δελ επζύλεηαη ε ίδηα, 

δεδνκέλνπ όηη ε παξαβίαζε έγηλε από ηελ πιεπξά ηνπ ίληεξλεη, ηνπ πειάηε ηεο δειαδή, ζπλεπεία 

ηεο ρξήζεο ξπζκίζεσλ ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπο πνπ άθελαλ εθηεζεηκέλε ηελ αζθάιεηα απηώλ. Πξνο 

απόδεημε ηνπ ελ ιόγσ ηζρπξηζκνύ ηεο, ε εηαηξεία πξνζθόκηζε θαη ζρεηηθή αιιεινγξαθία κε ηνπο 

πειάηεο ηεο, επηθαιέζηεθε, εμάιινπ, θαη ηνπο όξνπο ρξήζεο ησλ παξερόκελσλ από απηήλ 

ππεξεζηώλ ζηνπο νπνίνπο ξεηώο αλαθέξεηαη ε επζύλε ηνπ πειάηε σο πξνο ηε ρξήζε ηεο 

ηζηνζειίδαο ηνπ θαη ησλ ξπζκίζεσλ πνπ ηελ εμππεξεηνύλ.  

ε θάζε πεξίπησζε, επηζεκαίλεηαη όηη ε απνδηδόκελε ζηελ εηαηξεία παξάβαζε δελ αθνξά ζε απηά 

θαζεαπηά ηα πεξηζηαηηθά, αιιά ζηε παξαβίαζε ηεο Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο ηεο εηαηξείαο ζρεηηθά κε 

ηελ ππνρξέσζή ηεο, αθελόο γηα ελεκέξσζε ηεο Α.Γ.Α.Δ. ζε πεξηπηώζεηο πεξηζηαηηθώλ αζθαιείαο 

θαη αθεηέξνπ γηα δηαηήξεζε ζπγθεθξηκέλσλ αξρείσλ από ηα ζπζηήκαηά ηεο.  

γ) Αλαθνξηθά κε ηελ απνδηδόκελε ζηελ εηαηξεία παξάβαζε ηεο κε δηαηήξεζεο αξρείσλ, ε εηαηξεία 

«…» επηθαιέζηεθε ηα εμήο: ε πιαηθόξκα γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηώλ ηεο εηαηξείαο πξνο ηνπο 

πειάηεο ηεο ήηαλ ε …θαη ν server κέζσ ηνπ νπνίνπ ε εηαηξεία παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηεο 

θηινμελείην εθείλε ηε ρξνληθή πεξίνδν ζηελ εηαηξεία «….». Πιελ όκσο, ε εηαηξεία «….» είρε 

απνθαζίζεη ηε ιύζε ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο κε ηελ «…» θαη ηε κεηαθνξά ησλ ζπζηεκάησλ ηεο ζε 

άιιε ππνδνκή. Καηά ηε κεηαθνξά ηνπ server ηεο εηαηξείαο ζε άιιε ππνδνκή, «…ηα αξρεία 

θαηαγξαθήο πνπ είραλ θξαηεζεί δηαγξάθεζαλ θαη άξρηζαλ λα θξαηηνύληαη από ηελ αξρή» (ζει. 4 ηνπ 

εγγξάθνπ ππνκλήκαηνο). Η δπζιεηηνπξγία απηή αθνξνύζε ηε ζπγθεθξηκέλε ….. Η εηαηξεία 

απνδέρεηαη όηη δελ αλέκελε λα κε δηαηεξεζνύλ ηα αξρεία θαηαγξαθήο ηεο ελ ιόγσ πιαηθόξκαο 

θαηά ηε κεηαθνξά ησλ ζπζηεκάησλ ζε άιιε ππνδνκή, γηα ην ιόγν απηό θαη δελ είρε πξνβεί ζε 

εηδηθή κεηαρείξηζε ησλ ελ ιόγσ αξρείσλ θαηά ηε κεηαθνξά. 

Δθ ησλ πζηέξσλ, θαη αθνύ δηαπηζηώζεθε ε ελ ιόγσ δπζιεηηνπξγία, ε εηαηξεία αλαθέξεη όηη, 

πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ζην κέιινλ παξόκνην πεξηζηαηηθό, αλέπηπμε κηα εμεηδηθεπκέλε 

εθαξκνγή – εξγαιείν πνπ πιένλ ρξεζηκνπνηείηαη, ηελ νπνία, κάιηζηα, ηελ έρεη δεκνζηνπνηήζεη σο 

ινγηζκηθό αλνηρηνύ θώδηθα πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηείηαη θη από άιιεο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ 

παγθνζκίσο. 

Πιελ όκσο, επί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηζρπξηζκνύ ηεο εηαηξείαο, πξέπεη λα επηζεκαλζεί ην γεγνλόο 

όηη κεηά ηε γλσζηνπνίεζε ζηελ εηαηξεία ησλ ελ ιόγσ πεξηζηαηηθώλ από ηελ εηαηξεία «….», είρε 
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ηδηαίηεξε ππνρξέσζε όπσο δηαζθαιίζεη όια ηα ζρεηηθά ζηνηρεία θαη αξρεία. Μάιηζηα, ζηα ππ’ 

αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 186/25-11-2015, 187/25-11-2015 θαη 188/25-11-2015 έγγξαθα ηεο 

εηαηξείαο «….» πξνο ηελ Αξρή, αλαθέξεηαη επί ιέμεη όηη: «βάζε ηεο εζσηεξηθήο δηαδηθαζίαο καο 

γηα ηε Δηαρείξηζε Πεξηζηαηηθώλ Αζθάιεηαο, δεηήζακε από ηελ …. λα δηαηεξεζνύλ θαη λα κελ 

δηαγξαθνύλ όια ηα αξρεία ηνπ ζρεηηδόκελνπ κε ηελ webhosting ππεξεζία site, θαη ιάβακε ηελ 

επίζεκε δηαβεβαίσζή ηνπο γηα απηό.». Η αλαθνξά απηή από ηελ εηαηξεία «….» αθνξά ζε όια ηα 

πεξηζηαηηθά, ην πξώην εμάιινπ πεξηζηαηηθό έιαβε ρώξα ηελ 04-09-2015, νπόηε θαη απζεκεξόλ 

ελεκεξώζεθε ε «…», ήηνη ζε ρξόλν αξθεηά λσξίηεξα από ηα ηέιε ηνπ κελόο επηεκβξίνπ 2015, 

όπνπ είρε νξηζζεί ε πεξίνδνο κεηαθίλεζεο ησλ ζπζηεκάησλ ηεο εηαηξείαο ζηελ άιιε ππνδνκή. Η 

ίδηα δε εηαηξεία «….» θαίλεηαη λα δεζκεύεηαη ξεηώο σο πξνο ηε δηαηήξεζε ησλ ελ ιόγσ αξρείσλ 

έλαληη ηεο «….».  

Δπνκέλσο, ε κε δηαηήξεζε ησλ ελ ιόγσ αξρείσλ ζπληζηά παξαβίαζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ππνρξέσζεο ηεο εηαηξείαο, όπσο πξνβιέπεηαη ζηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Καλνληζκνύ γηα ηε 

Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ (Απόθαζε 165/2011) ηεο Αξρήο.   

 

Γ. Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ θαη έρνληαο ππόςε: 

1. Σν λ.3115/2003 «Αξρή Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ» (ΦΔΚ  Α΄ 47/2003), 

όπσο ηζρύεη, ηδίσο ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 11 απηνύ, 

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

απνξξήηνπ ηεο ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α΄ 136/2008), ηδίσο ηε 

δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 11 απηνύ, 

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

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

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

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

Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ, 

5. Σελ ππ’ αξηζ. 34051/29.05.2018 Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Γηθαηνζύλεο, Γηαθάλεηαο θαη 

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

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

Τ.Ο.Γ.Γ.396/2019, 

ΑΔΑ: 9ΛΦΜΙΔ1-Η9Υ



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΡΥΗ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 

 

 
 

8 

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

ΔΜΠ186/25.11.2015, 

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

ΔΜΠ187/25.11.2015, 

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

ΔΜΠ188/25.11.2015, 

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

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

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

ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο «…», 

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

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

14. Σελ ππ΄ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ227/14.11.2016 επηζηνιή ηεο Α.Γ.Α.Δ., 

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

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

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

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

19. Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 1822/15.06.2017 επηζηνιή ηεο Δ.Δ.Σ.Σ., 

20. Σν αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 71/07.07.2015 Πξαθηηθό επηηόπηνπ ειέγρνπ ζηελ εηαηξεία 

…., 

21. Σελ από 30.06.2017  «Έθζεζε Γηελέξγεηαο Δθηάθηνπ Διέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο 

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

ΔΜΠ188/25.11.2015 θαη ΔΜΠ186/25.11.2015»,  

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

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

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

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

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

ΔΜΠ186/25.11.2015», ε νπνία επηδόζεθε ζηελ εηαηξεία «….» κεηά ηεο ζπλεκκέλεο 

έθζεζεο ειέγρνπ, όπσο πξνθύπηεη από ηελ ππ’ αξηζκ. 3086Β/24-11-2017 έθζεζε επίδνζεο 

ηεο δηθαζηηθήο επηκειήηξηαο ζην Δθεηείν Αλαηνιηθήο Κξήηεο, θαο Καιιηόπεο 

Καξπαζάθε, 
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25. Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 182/05-10-2017 επηζηνιή πξνο ηελ Δ.Δ.Σ.Σ.,   

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

27. Σν πξαθηηθό ηεο από 4 Ινπιίνπ 2018 ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο Α.Γ.Α.Δ., 

28. Σελ ππ’ αξηζκ. 214/2018 απόθαζε ηεο Α.Γ.Α.Δ. κε ζέκα «Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο 

εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «….» κε αληηθείκελν ηνλ έιεγρν ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί 

απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληώλ, 

29. Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 3385/25-10-2018 Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο εηαηξείαο «….» γηα 

ηελ 12
ε
 Γεθεκβξίνπ 2018, κεηά ηεο ζπλεκκέλεο ζε απηήλ Απόθαζεο ηεο Α.Γ.Α.Δ. κε 

αξηζκό 214/2018, πνπ επηδόζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο ζηελ ελ ιόγσ εηαηξεία, όπσο 

πξνθύπηεη από ηελ ππ’ αξηζκ. 981Γ/08-11-2018 Έθζεζε Δπίδνζεο ηνπ Γηθαζηηθνύ 

Δπηκειεηή ζην Δθεηείν Αλαηνιηθήο Κξήηεο θ. Άγγεινπ Μαθξάθε, 

30. Σνπο ηζρπξηζκνύο ηεο εηαηξείαο θαηά ηελ Αθξόαζε ηεο 12
εο

 Γεθεκβξίνπ 2018, όπσο 

απνηππώλνληαη ζην ππ’ αξηζκ. 67 πξαθηηθό ηεο δηεμαρζείζεο αθξόαζεο, ην νπνίν επεδόζε 

ζηελ εηαηξεία λνκίκσο, ζπλεκκέλν ζηελ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 1253/26-03-2019 

επηζηνιή ηεο Α.Γ.Α.Δ., όπσο πξνθύπηεη από ηελ ππ’ αξηζκ. 1481Γ/05-04-2019 Έθζεζε 

Δπίδνζεο ηνπ Γηθαζηηθνύ Δπηκειεηή ζην Δθεηείν Αλαηνιηθήο Κξήηεο θ. Άγγεινπ 

Μαθξάθε, 

31. Σν ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 114/24-04-2019 έγγξαθν ππόκλεκα ηεο εηαηξείαο «…» 

ελώπηνλ ηεο Α.Γ.Α.Δ., 

32. Σα πξόζθαηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο «….», όπσο πξνθύπηνπλ από ηνλ ηειεπηαίν 

δεκνζηεπκέλν ηζνινγηζκό ηεο, 

33. Σελ ππ’ αξηζκ. 268/2020 εηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο Α.Γ.Α.Δ., 

34. Σν ππ’ αξηζκ. 54 Πξαθηηθό ηεο από 18 Ννεκβξίνπ 2020 ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο 

Α.Γ.Α.Δ., 

ΑΠΟΦΑΣΗΕΟΥΜΔ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Σελ ύπαπξη εςθύνηρ ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «….» γηα ηηο απνδηδόκελεο ζε απηήλ 

παξαβάζεηο, όπσο αλαιύεηαη αλσηέξσ ζηηο ελόηεηεο Β θαη Γ ηεο παξνύζαο.  

 

ΔΠΗΒΆΛΛΟΥΜΔ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

ζηελ εηαηξεία «….» ηη διοικηηική κύπυζη ηος σπημαηικού πποζηίμος ύτοςρ δεκαπένηε 

σιλιάδυν εςπώ (15.000 €). Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ επηβνιή ηεο ελ ιόγσ δηνηθεηηθήο θπξώζεσο, ε 
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Οινκέιεηα έιαβε ηδίσο ππόςε ηεο ηελ αξρή ηεο αλαινγηθόηεηαο, θαζώο θαη ηε βαξύηεηα ηεο 

απνδηδόκελεο παξάβαζεο, όπσο απηή αλαιπηηθά πξνθύπηεη από ηελ παξνύζα. Δπίζεο, ειήθζεζαλ 

ππόςε ηα πξόζθαηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο. 

Η παξνύζα απόθαζε ηεο Α.Γ.Α.Δ. λα επηδνζεί ζηελ εηαηξεία «….». 

Κξίζεθε θαη απνθαζίζηεθε ηελ Σεηάξηε, 18 Ννεκβξίνπ 2020.         

 

  

    Ο Πξόεδξνο  

Υξήζηνο Ράκκνο 
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