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 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

(Αριθμ. 303/2022) 
 

ΘΕΜΑ:  Σύσταση Ομάδας Ελέγχου για τη διενέργεια ελέγχου στην εταιρεία ……………………. κατόπιν της με 
αρ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ-238/30.06.2022 αναφοράς περιστατικού ασφαλείας 
 
 
Η Ολομέλεια της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών στη συνεδρίαση της 20ης Ιουλίου 
2022 παρισταμένων του Προέδρου της ΑΔΑΕ, Χρήστου Ράμμου, του Αντιπροέδρου της Αρχής Μιχαήλ Σακκά 
και των τακτικών μελών Δημητρίου Βέργαδου, Νικολάου Παπαδάκη και Αικατερίνης Παπανικολάου, και 
των Σπυρίδωνα Σκουλαρίκη, αναπληρωματικό μέλος του Γεωργίου Μπακάλη ο οποίος απουσίασε λόγω 
προσωπικού κωλύματος αν και νομίμως και εμπροθέσμως είχε προσκληθεί και της Βασιλικής 
Διαμαντοπούλου, αναπληρωματικό μέλος του Στέφανου Γκρίτζαλη ο οποίος απουσίασε λόγω προσωπικού 
κωλύματος αν και νομίμως και εμπροθέσμως είχε προσκληθεί,  
 
 
έχοντας υπόψη: 
1. Το άρθρο 6 παρ. 1 περ. α, β και δ και παρ. 2 του Ν.3115/2003 (ΦΕΚ Α΄47/2003) «Αρχή Διασφάλισης του 

Απορρήτου των Επικοινωνιών». 
2. Το άρθρο 3 παρ. 2 του Ν.3051/2002 (ΦΕΚ Α’ 220/2002) «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες 

αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς 
ρυθμίσεις», όπως ισχύει. 

3. Την υπ’ αριθ. 16887/17.03.16 Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 151/2016), περί συγκρότησης της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των 
Επικοινωνιών. 

4. Την υπ’ αριθ. 34051/29.05.18 Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 326/2018), περί διορισμού Προέδρου της Αρχής Διασφάλισης του 
Απορρήτου των Επικοινωνιών, όπως διορθώθηκε στο ορθό με το ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ.396/2019. 

5. Την υπ’ αριθ. 58347οικ/21.12.2020 Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 1066/2020), 
περί διορισμού νέων μελών στην Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών. 

6. Τις διατάξεις της Απόφασης 205/2013 της ΑΔΑΕ «Κανονισμός για την Ασφάλεια και την Ακεραιότητα 
Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (ΦΕΚ Β’ 1742/2013), όπως τροποποιήθηκε με την 
Απόφαση 99/2017 της Αρχής (ΦΕΚ Β’ 4073/2017) και την Απόφαση 38/2022 (ΦΕΚ Β' 939/2022). 

7. Τα άρθρα 148 και 149 του Ν.4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2029/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ)2018/1972) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 
184/2020), και ιδίως τη διάταξη της παρ.2 του άρθρου 148 του νόμου αυτού, σύμφωνα με την οποία 
«Οι πάροχοι δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών 

Μαρούσι, 20-07-2022 

Αριθ. Πρωτ.: 1969 
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ηλεκτρονικών επικοινωνιών κοινοποιούν αμελλητί στην Α.Δ.Α.Ε. κάθε συμβάν ασφάλειας που είχε 
σημαντικό αντίκτυπο στη λειτουργία των δικτύων και υπηρεσιών. Η Α.Δ.Α.Ε. με τη σειρά της: α) 
κοινοποιεί αμελλητί κάθε συμβάν, του οποίου λαμβάνει γνώση σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, 
στην Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας που έχει οριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4577/2018 (Α` 
199) και β) κοινοποιεί τα συμβάντα που έχουν αντίκτυπο στη διαθεσιμότητα ή στην ακεραιότητα 
δικτύων ή υπηρεσιών στην Ε.Ε.Τ.Τ.». 

8. Τη με αρ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ-238/30.06.2022 αναφορά περιστατικού ασφαλείας της εταιρείας ……………..  
9. την με αριθμ. 204/2022 εισήγηση προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε.. 
10. το πρακτικό της από 20.07.2022 συνεδρίασης της Ολομελείας της Α.Δ.Α.Ε.. 
11. την ανάγκη διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών. 
 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι 
 
1. Τη σύσταση Ομάδας Ελέγχου (ΟΕ), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ΑΔΑΕ, για τον έλεγχο στις 

εγκαταστάσεις και τον τεχνικό εξοπλισμό, καθώς και σε αρχεία, τράπεζες δεδομένων, έγγραφα, βιβλία, 
στοιχεία της εταιρείας …………………... Η Ομάδα Ελέγχου θα αποτελείται από τους κ.κ. Νικόλαο 
Παπαδάκη (Τακτικό Μέλος της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ) με αναπληρωματικό τον Νικόλαο Ανδρουλακάκη 
(Αναπληρωματικό Μέλος της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ), Σωτήριο Μανιάτη (ΕΕΠ/ΑΔΑΕ), Λάμπρο Ράπτη 
(ΕΕΠ/ΑΔΑΕ) και Μαρία Κουγιουμουτζάκη (ΕΕΠ/ΑΔΑΕ). 

2. Να κοινοποιηθεί κατ’ άρθρο 148 του Ν.4727/2020,  η με αρ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ-238/30.06.2022 
Αναφορά Περιστατικού Ασφάλειας i) στην Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας που έχει οριστεί σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ν. 4577/2018 (Γενική Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης), και , ii) στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), ενόψει 
του ότι, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην με αρ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ-238/30.06.2022 Αναφορά, το 
συμβάν είχε αντίκτυπο στη διαθεσιμότητα δικτύων ή υπηρεσιών. Θα επισημανθεί προς τους 
αποδέκτες ότι η εν λόγω Αναφορά Περιστατικού Ασφάλειας είναι διαβαθμισμένη ως εμπιστευτική. 

   
Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 20.7.2022 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 

Χρ. Ράμμος 
 
 

Εσωτερική Διανομή:  
1. ΔΔΥΑΥΕΔ 
2. ΔΔΥΑΤΥ 
3. Νομική Υπηρεσία 
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