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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΔΑΕ
ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007

1. Έλεγχοι σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών
Η ΑΔΑΕ στο πλαίσιο των ελέγχων για την υπόθεση των υποκλοπών, πέραν του ελέγχου
στην εταιρεία Vodafone που ολοκληρώθηκε το έτος 2006, συνέχισε τους ελέγχους που είχε
ξεκινήσει εντός του έτους 2006 και σε άλλους παρόχους ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

1.1. Διενέργεια ελέγχων στην εταιρεία WIND
Ολοκληρώθηκε η Έκθεση Ελέγχου τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων της εταιρείας
WIND EΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ που είχε αρχίσει το 2006. Ο έλεγχος αποφασίστηκε
εξ αφορμής της υπόθεσης υποκλοπών στο δίκτυο της Vodafone και είχε ως σκοπό την
εξέταση της κατάστασης του δικτύου της WIND σχετικά με την προστασία του απορρήτου των
επικοινωνιών, καθώς και το ενδεχόμενο ύπαρξης παράνομου λογισμικού στο δίκτυο της. Από
τον έλεγχο των στοιχείων για την κρίσιμη περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων, αλλά και από
τους ελέγχους στο λειτουργικό δίκτυο της εταιρείας, δεν προέκυψε κάτι σχετικό.

1.2. Διενέργεια ελέγχων στην εταιρεία COSMOTE
Διενεργήθηκε ο έλεγχος της εταιρείας COSMOTE KINHTΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ που
είχε ξεκινήσει το 2006 6 με αφορμή την υπόθεση των υποκλοπών στο δίκτυο της Vodafone. O
έλεγχος αφορούσε στην εγκατάσταση του Συστήματος Άρσης Απορρήτου κατά την περίοδο
των Ολυμπιακών Αγώνων, και συγκεκριμένα από 07.08.2004 έως και 17.09.2004, βάσει
υποβληθέντων αιτημάτων για άρση του απορρήτου με χρήση του λογισμικού, καθώς επίσης
για τον τρόπο δημιουργίας και αποθήκευσης των CDRs στο δίκτυο της COSMOTE. Από τον
έλεγχο που πραγματοποιήθηκε δεν προέκυψαν συγκεκριμένα ευρήματα.

2. Έλεγχοι κατόπιν καταγγελίας
Στην ΑΔΑΕ υποβάλλονται καταγγελίες από ιδιώτες-χρήστες των υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών. Μετά τη διερεύνηση της βασιμότητάς τους από την Αρχή, οι πολίτες
ενημερώνονται όσο το δυνατόν ταχύτερα ως προς τα αποτελέσματα της έρευνας. Κατά τα
τελευταία έτη, παρατηρείται συνεχής αύξηση του αριθμού των καταγγελιών που δέχεται η
ΑΔΑΕ: το 2005 υποβλήθηκαν δεκαοχτώ (18) καταγγελίες, το 2006 εβδομήντα μία (71), ενώ το
2007 ο αριθμός τους έφθασε τις εκατόν μία (101) (βλ. Διάγραμμα 2).
6 Αποφάσεις

ΑΔΑΕ 13/2006 και 53/2006.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (2005-2007)
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Το έτος 2007, κατατέθηκαν στην ΑΔΑΕ καταγγελίες ιδιωτών που αφορούσαν σε περιπτώσεις πιθανής παραβίασης του απορρήτου των τηλεφωνικών και των διαδικτυακών
επικοινωνιών τους, καθώς και καταγγελίες για διάνοιξη κλειστού ταχυδρομικού φακέλου,
πλημμελή επίδοση επιστολών και απώλεια ταχυδρομικών αντικειμένων από τις ταχυδρομικές
επιχειρήσεις.
Συγκεκριμένα, οι προαναφερθείσες 101 καταγγελίες κατανέμονται ως εξής: εξήντα έξι (66)
για παραβίαση του απορρήτου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, δεκαεπτά (17) για παραβίαση
του απορρήτου της επικοινωνίας μέσω ταχυδρομικών επιστολών, 1 (μία) καταγγελία για
παραβίαση του απορρήτου σε ΑΤΜ και δεκαεπτά (17) για θέματα που άπτονταν αρμοδιοτήτων
άλλων αρχών/υπηρεσιών (βλ. Διάγραμμα 3).
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Ειδικότερα, οι εξήντα έξι (66) καταγγελίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών αφορούσαν συνολικά
σε ογδόντα έξι (86) συνδέσεις, από τις οποίες οι σαράντα τρεις (43) ήταν για συνδέσεις κινητής
τηλεφωνίας, οι τριάντα δύο (32) για συνδέσεις σταθερής τηλεφωνίας και οι έντεκα (11) για
υπηρεσίες διαδικτύου (βλ. Διάγραμμα 4 με ποσοστά επί τοις εκατό).
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Η ΑΔΑΕ προχώρησε σε 37 επιτόπιους ελέγχους. Συγκεκριμένα, από τις πενήντα πέντε
(55) καταγγελίες που αφορούσαν στη σταθερή και κινητή τηλεφωνία, πραγματοποιήθηκαν
τριάντα (30) επιτόπιοι έλεγχοι στους αντίστοιχους παρόχους σταθερών και κινητών
τηλεπικοινωνιών, ενώ στις υπόλοιπες περιπτώσεις ζητήθηκαν από τις εταιρείες τα
απαραίτητα προς διερεύνηση στοιχεία. Για τις διαδικτυακές επικοινωνίες υποβλήθηκαν
στην ΑΔΑΕ έντεκα (11) καταγγελίες και πραγματοποιήθηκαν επτά (7) επιτόπιοι έλεγχοι.
Κατά τον έλεγχο των καταγγελιών, η Αρχή διερεύνησε ενδελεχώς τα καταγγελλόμενα
περιστατικά προβαίνοντας, κατά περίπτωση, σε επιτόπιους ελέγχους στις εγκαταστάσεις
των παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας
και διαδικτυακών επικοινωνιών (βλ. Διάγραμμα 5). Στη συνέχεια, η Ολομέλεια της Αρχής
προχώρησε, βάσει των αποτελεσμάτων των ελέγχων, στη διατύπωση συστάσεων και
οδηγιών και, σε ορισμένες περιπτώσεις, στην επιβολή διοικητικών κυρώσεων.
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5 ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ
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Ως προς τη διασφάλιση του απορρήτου διαδικτυακών επικοινωνιών, υποβλήθηκαν στην
ΑΔΑΕ έντεκα (11) καταγγελίες, εκ των οποίων τέσσερις (4) αφορούσαν σε διαδικτυακές
συνδέσεις, τέσσερις (4) στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τρεις (3) σχετίζονταν με πιθανή
παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών ιστοσελίδας (βλ. Διάγραμμα 6 με ποσοστά
επί τοις εκατό).
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Από τις καταγγελίες σχετικά με τις διαδικτυακές επικοινωνίες, οι οποίες εμπίπτουν
στις αρμοδιότητες της ΑΔΑΕ και εξετάστηκαν μετά από προκαταρκτική έρευνα, σε
τρεις (3) περιπτώσεις δεν προέκυψαν στοιχεία για τη συνέχιση του ελέγχου, ενώ στις
υπόλοιπες επτά (7) περιπτώσεις πραγματοποιήθηκαν επιτόπιοι έλεγχοι στους παρόχους.
Ως αποτέλεσμα των παραπάνω ελέγχων, σε μία (1) περίπτωση, βάσει των στοιχείων που
προέκυψαν, ο πάροχος κλήθηκε σε ακρόαση, σε πέντε (5) περιπτώσεις δεν προέκυψαν
επιπλέον στοιχεία, ενώ σε μία (1) περίπτωση ο έλεγχος ολοκληρώθηκε εντός του έτους
2008 (βλ. Διάγραμμα 7 με ποσοστά επί τοις εκατό).
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7 ΕΛΕΓΧΟΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
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Επίσης, όσον αφορά στις τράπεζες, η ΑΔΑΕ έλαβε μία (1) καταγγελία για πιθανή παραβίαση
το απορρήτου κατά τη χρήση Αυτόματων Ταμειολογιστικών Μηχανών (ATMs). Η διαδικασία
ελέγχου πρόκειται να ολοκληρωθεί εντός του 2008.

3. Έκτακτοι και τακτικοί έλεγχοι για εγκαταστάσεις εξοπλισμού
και λογισμικού

3.1 Διενέργεια έκτακτων ελέγχων στην εταιρεία VODAFONE
Η ΑΔΑΕ αποφάσισε 7 την πραγματοποίηση έκτακτης δειγματοληπτικής έρευνας 8 στην
εταιρεία παροχής κινητών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ AEΕΤ, με
σκοπό την εξέταση της διαδικασίας πρόσβασης σε πληροφοριακά συστήματα που διατηρούν
στοιχεία κλήσεων συνδρομητών, καθώς και στα αρχεία καταγραφής που δημιουργούνται κατά
την πρόσβαση των χρηστών σε αυτά τα συστήματα.
Τα στοιχεία που προέκυψαν από τον έλεγχο εξετάζονται από την ΑΔΑΕ. Η ολοκλήρωση
της έκθεσης ελέγχου, καθώς και η αποτύπωση των συμπερασμάτων αναμένεται στις
αρχές του 2008.

3.2 Διενέργεια έκτακτων ελέγχων στην εταιρεία WIND
Η ΑΔΑΕ αποφάσισε 9 την πραγματοποίηση έκτακτης έρευνας 10 στην εταιρεία παροχής
κινητών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών WIND EΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ με σκοπό
την εξέταση της διαδικασίας πρόσβασης σε πληροφοριακά συστήματα που διατηρούν στοιχεία
κλήσεων συνδρομητών, καθώς και στα αρχεία καταγραφής που δημιουργούνται κατά την
πρόσβαση των χρηστών σε αυτά τα συστήματα.
Τα στοιχεία που προέκυψαν από τον έλεγχο εξετάζονται από την ΑΔΑΕ. Η ολοκλήρωση της
έκθεσης ελέγχου, καθώς και η αποτύπωση των συμπερασμάτων, αναμένεται εντός του 2008.

7 Απόφαση ΑΔΑΕ 153/2007.
8 Έλεγχος 18/10/2007.
9 Απόφαση ΑΔΑΕ 154/2007.
10 Έλεγχος 18/10/2007.
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3.3 Διενέργεια έκτακτων ελέγχων στην εταιρεία COSMOTE
Η ΑΔΑΕ αποφάσισε 11 την πραγματοποίηση δύο έκτακτων ελέγχων 12 στην εταιρεία παροχής
κινητών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ, με
σκοπό την εξέταση της διαδικασίας πρόσβασης σε πληροφοριακά συστήματα που διατηρούν
στοιχεία κλήσεων συνδρομητών, καθώς και στα αρχεία καταγραφής που δημιουργούνται κατά
την πρόσβαση των χρηστών σε αυτά τα συστήματα.
Τα στοιχεία που προέκυψαν από τον έλεγχο εξετάζονται από την ΑΔΑΕ. Η ολοκλήρωση της
έκθεσης ελέγχου, καθώς και η αποτύπωση των συμπερασμάτων, αναμένεται εντός του 2008.

3.4 Διενέργεια έκτακτων ελέγχων στον OTE
1. Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος που είχε ξεκινήσει το 2006 13 αναφορικά με τα μέτρα που
εφαρμόζονται από τον ΟΤΕ για την προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών, καθώς
και τις διαδικασίες που ακολουθούνται για την άρση του απορρήτου. Στο πλαίσιο αυτό,
πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε διάφορες εγκαταστάσεις και συστήματα του Οργανισμού. Από
τον έλεγχο διαπιστώθηκαν ελλείψεις ως προς τις ακολουθούμενες διαδικασίες και τα μέτρα
ασφάλειας σε συγκεκριμένα συστήματα και εγκαταστάσεις, καθώς και ελλιπής εφαρμογή της
διαδικασίας για τη διεκπεραίωση των αιτημάτων άρσης απορρήτου.
Με απόφαση της Ολομέλειας, τα παραπάνω γνωστοποιήθηκαν με επιστολή της ΑΔΑΕ στον
ΟΤΕ 14, από τον οποίο ζητήθηκε να προχωρήσει στην άμεση αντιμετώπιση ζητημάτων που
αφορούν στην προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών και την άρση του απορρήτου. Σε
απάντησή του ο ΟΤΕ 15 ενημέρωσε την ΑΔΑΕ ότι ήδη έλαβε ορισμένα μέτρα επί τη βάσει των
υποδείξεών της, ενώ άλλα θέματα πρόκειται να αντιμετωπιστούν στο μέλλον.

11 Απόφαση ΑΔΑΕ 152/2007.
12 Έλεγχοι: 18/10/ 2007 και 20/11/2007.
13 Αποφάσεις ΑΔΑΕ 54/2006 και 54β/2006.
14 Επιστολή ΑΔΑΕ από 18/07/2007.
15 Επιστολή ΑΔΑΕ από 18/10/2007.
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2. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν τρεις έλεγχοι στο δίκτυο και σε εγκαταστάσεις του ΟΤΕ
Συγκεκριμένα:
• αυτοψία και έρευνα σε εγκαταστάσεις κεντρικών και υπαίθριων κατανεμητών του
ΟΤΕ στο Νομό Χίου 16,
• αυτοψία και έρευνα σε εγκαταστάσεις κεντρικών και υπαίθριων κατανεμητών του
ΟΤΕ στο Νομό Ρεθύμνου 17,
• αυτοψία και έρευνα σε εγκαταστάσεις κεντρικών και υπαίθριων κατανεμητών του
ΟΤΕ στο Νομό Ιωαννίνων 18.
Από τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν ελλείψεις ως προς
τα μέτρα ασφάλειας κυρίως των υπαίθριων κατανεμητών.

3.5. Τακτικοί έλεγχοι παρόχων
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η ΑΔΑΕ διενεργεί αυτεπαγγέλτως τακτικούς
ελέγχους σε φορείς, οργανισμούς και εταιρείες ως προς την εφαρμογή της Πολιτικής
Διασφάλισης Απορρήτου κάθε εταιρείας που εποπτεύεται από την Αρχή. Κατά το
2007, η ΑΔΑΕ άρχισε τη διενέργεια τακτικών ελέγχων στις εταιρείες ΟΤΕΝΕΤ, Διεθνής
Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ), FORTHNET, NETONE με σκοπό τον έλεγχο εφαρμογής των
Πολιτικών Διασφάλισης του Απορρήτου. Εκτιμάται ότι αυτοί οι έλεγχοι θα ολοκληρωθούν
εντός του πρώτου εξαμήνου του 2008.

4. Έ
 λεγχοι για την επεξεργασία κλήσεων έκτακτης ανάγκης
του ενιαίου ευρωπαϊκού αριθμού κλήσης 112

Η ΑΔΑΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, έχει εκδώσει την Πράξη υπ’ αριθμ.
2240/2006 (ΦΕΚ 1775/Β/6.12.2006) για την επεξεργασία κλήσεων έκτακτης ανάγκης
του ενιαίου ευρωπαϊκού αριθμού κλήσης 112 για την παροχή πληροφοριών στις
αρμόδιες αρχές.

16 Απόφαση ΑΔΑΕ 103/2007.
17 Απόφαση ΑΔΑΕ 179/2007.
18 Απόφαση ΑΔΑΕ 186/2007.
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Σύμφωνα με την Πράξη αυτή, οι πάροχοι οφείλουν για κάθε κλήση και μήνυμα
(SMS) έκτακτης ανάγκης, και κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας Αρχής, να παρέχουν,
στο συντομότερο δυνατό χρόνο, όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες για τη θέση
του καλούντος την αρμόδια Αρχή, ανάλογα με τις τεχνολογικές δυνατότητες των
παρόχων και στο μέτρο που αυτό είναι τεχνικά εφικτό. Οι πάροχοι και οι αρμόδιες
αρχές (Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας) οφείλουν να εξασφαλίζουν τη
μεγαλύτερη δυνατή διαθεσιμότητα και τον απαραίτητο αριθμό γραμμών, ώστε να
εξυπηρετούνται κλήσεις και μηνύματα έκτακτης ανάγκης όλο το εικοσιτετράωρο.
Επίσης, οι πάροχοι οφείλουν να λαμβάνουν τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά
μέτρα, ώστε να είναι δυνατή η κλήση έκτακτης ανάγκης από το συνδρομητή, στον
οποίο η παροχή υπηρεσιών έχει διακοπεί, ή από δίκτυο διαφορετικού παρόχου από
αυτό του συνδρομητή, στην περίπτωση κατά την οποία βρίσκεται εκτός κάλυψης
του οικείου δικτύου. Για λόγους εξυπηρέτησης ατόμων με σοβαρά προβλήματα
άρθρωσης και ακοής, οι πάροχοι υπηρεσιών γραπτών μηνυμάτων (SMS) οφείλουν
να παρέχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ατελώς,
μέσω της υπηρεσίας γραπτών μηνυμάτων (SMS).
Το άρθρο 6 της Πράξης αναφέρει ότι η ΑΔΑΕ διενεργεί ελέγχους για την τήρηση
και εφαρμογή των διατάξεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3115/2003, στο ΠΔ
47/2005 και τους Κανονισμούς της ΑΔΑΕ υπ’αριθμ.629α/12.11.2004, 630α/12.11.2004
και 631α/12.11.2004 «Για τη Διασφάλιση Απορρήτου κατά την Παροχή Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών μέσω Ασύρματων Δικτύων» (ΦΕΚ Β’97/26.1.2005). Οι έλεγχοι
αυτοί αφορούν στη Διαδικασία Επεξεργασίας Δεδομένων Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης
τόσο ως προς την πληρότητα και αποτελεσματικότητά της, όσο και ως προς το βαθμό
εφαρμογής της και διενεργούνται, τακτικά ή έκτακτα, στους παρόχους που εμπίπτουν
στις σχετικές διατάξεις.
Το έτος 2007, η Αρχή αποφάσισε την πραγματοποίηση έκτακτης έρευνας στις
εγκαταστάσεις των εταιρειών παροχής κινητών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ A.E, WIND EΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ και COSMOTE ΑΕ.
Η έρευνα αποφασίστηκε λόγω των περιστατικών Διαχείρισης Κλήσεων Έκτακτης
Ανάγκης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και αφορούσε στον έλεγχο
της αποτελεσματικής εφαρμογής της Κανονιστικής Πράξης της ΑΔΑΕ.
Κατά τον έλεγχο εξετάστηκε η εφαρμογή των διαδικασιών, του τρόπου και κάθε
άλλης λεπτομέρειας σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων θέσης και την
εξουδετέρωση της δυνατότητας μη αναγραφής της καλούσας γραμμής από καθεμιά
από τις προαναφερθείσες εταιρείες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Πράξη της
ΑΔΑΕ.
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Από τους ελέγχους διαπιστώθηκε ότι οι συγκεκριμένες εταιρείες, κατά το
χρόνο διεξαγωγής της έρευνας, ανταποκρίνονταν σε σημαντικό βαθμό στις
υποχρεώσεις που ορίζονται με την Πράξη της ΑΔΑΕ για την επεξεργασία κλήσεων
έκτακτης ανάγκης του ενιαίου ευρωπαϊκού αριθμού κλήσης 112 για την παροχή
πληροφοριών στις αρμόδιες αρχές. Ωστόσο, η Επιτροπή Έρευνας παρατήρησε
συγκεκριμένες αδυναμίες και συνέστησε βελτιστοποίηση της διαδικασίας και
ελαχιστοποίηση του χρόνου απόκρισης των εταιρειών στα αιτήματα της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

5. Έλεγχοι για τις κακόβουλες ή ενοχλητικές κλήσεις
Με διάταξη του Ν. 3471/2006 ανατέθηκε στην ΑΔΑΕ η σύνταξη και δημοσίευση
Πράξης, με την οποία καθορίζονται οι διαδικασίες ενημέρωσης των συνδρομητών/
χρηστών ηλεκτρονικών επικοινωνιών μετά από αίτημά τους στις περιπτώσεις που
δέχονται κακόβουλες ή ενοχλητικές κλήσεις. Σε εκτέλεση της διάταξης αυτής, η
Αρχή συνέταξε και δημοσίευσε την Πράξη 2322/2006 (ΦΕΚ 1853/Β/21.12.2006),
με την οποία καθορίστηκαν οι διαδικασίες, ο τρόπος, η διάρκεια και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτομέρεια για την εξουδετέρωση της δυνατότητας μη αναγραφής της
καλούσας γραμμής από τους φορείς παροχής δημοσίου δικτύου ή διαθέσιμης στο
κοινό υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών για τον εντοπισμό κακόβουλων ή
ενοχλητικών κλήσεων και τη διάθεση των δεδομένων που περιέχουν την αναγνώριση
της ταυτότητας του καλούντος συνδρομητή ή χρήστη έναντι του συνδρομητή ή χρήστη
που ζητά τον εντοπισμό. Στις διατάξεις της Κανονιστικής Πράξης υπάγονται όλοι
οι φορείς παροχής δημοσίου δικτύου επικοινωνιών και κάθε διαθέσιμη στο κοινό
υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
Κατά το έτος 2007, ο αριθμός των αιτήσεων για τον εντοπισμό κακόβουλων ή
ενοχλητικών κλήσεων που έλαβαν οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας ανέρχεται στις
3384. Επίσης, υποβλήθηκαν 328 αιτήσεις στους κυριότερους παρόχους σταθερής
τηλεφωνίας (βλ. Διάγραμμα 8 με ποσοστά επί τοις εκατό).

38

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8: ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΚΑΚΟΒΟΥΛΩΝ/
ΕΝΟΧΛΗΤΙΚΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ
9%

91%

Κατά το έτος 2007, η Αρχή πραγματοποίησε έκτακτη έρευνα στις εγκαταστάσεις
τριών μεγάλων εταιρειών παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, της COSMOTE
AE, της WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ και της VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕ,
καθώς και στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ΟΤΕ ΑΕ, προκειμένου να διαπιστώσει τη
συμμόρφωση ή μη των ανωτέρω παρόχων με τις διατάξεις της Κανονιστικής Πράξης
της ΑΔΑΕ.
Από τους ελέγχους προέκυψαν τα παρακάτω:
Με βάση τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της ΑΔΑΕ, διαπιστώθηκε ότι κατά το χρόνο διεξαγωγής της έρευνας οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας COSMOTE ΑΕ, WIND
ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ, VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕ ανταποκρίνονταν
σε σημαντικό βαθμό στις υποχρεώσεις που θεσπίζονται με την Πράξη 2322/2006
της ΑΔΑΕ. Παρόλα αυτά, εντοπίστηκαν ελλείψεις στις παραπάνω εταιρείες κινητής
τηλεφωνίας, γι’ αυτό και τους ζητήθηκε εγγράφως να προβούν στη διαγραφή των
δεδομένων που προβλέπονται στο άρθρο 5 παρ.2 της Πράξης 2322/2006 της ΑΔΑΕ,
μετά τη διάθεσή τους στον αιτούντα. Στο σχετικό έγγραφο επισημάνθηκε, επίσης,
η ανάγκη μείωσης του χρόνου ανταπόκρισης των εταιρειών στα αιτήματα των
συνδρομητών.
Σχετικά με την εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ, διαπιστώθηκε ότι, κατά το χρόνο διεξαγωγής της
έρευνας, υπήρχαν οι εξής αποκλίσεις από τα οριζόμενα στην Πράξη 2322/2006 της
ΑΔΑΕ:
α. Π αροχή, κατά το χρονικό διάστημα από την έναρξη ισχύος της υπ’
αριθμ.2322/2006 Πράξης της ΑΔΑΕ έως την 17.07.2007, της υπηρεσίας
«Καταγραφικό» και «Συλληπτικό» βάσει εγκυκλίων της εταιρείας «ΟΤΕ ΑΕ»
αντί της υπηρεσίας «Εξουδετέρωση της δυνατότητας μη αναγραφής της
καλούσας γραμμής για τον εντοπισμό κακόβουλων ή ενοχλητικών κλήσεων»,  
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β. Μ
 η τήρηση καθορισμένης εσωτερικής διαδικασίας διεκπεραίωσης αιτήσεων
για τον εντοπισμό κακόβουλων ή ενοχλητικών κλήσεων κατά το χρονικό
διάστημα από την έναρξη ισχύος της υπ’ αριθμ.2322/2006 Πράξης της ΑΔΑΕ
έως την 17.07.2007,
γ. Μ η διάθεση τυποποιημένου έντυπου αίτησης για τον εντοπισμό κακόβουλων
ή ενοχλητικών κλήσεων κατά το χρονικό διάστημα από την έναρξη ισχύος
της υπ’ αριθμ.2322/2006 Πράξης της ΑΔΑΕ έως την 17.07.2007,
δ. Δ ιάθεση στους αιτούντες, κατά το χρονικό διάστημα από την έναρξη
ισχύος της υπ’ αριθμ.2322/2006 Πράξης της ΑΔΑΕ έως την 17.07.2007, του
ονοματεπώνυμου και της διεύθυνσης των καλούντων συνδρομητών της
εταιρείας «ΟΤΕ ΑΕ»,
ε. Μ η εφαρμογή από την έναρξη ισχύος της υπ’ αριθμ.2322/2006 Πράξης
της ΑΔΑΕ του προβλεπόμενου στο άρθρο 3 παρ. 5 αυτής ηχογραφημένου
μηνύματος και, συνεπεία τούτου, μη εξουδετέρωση της δυνατότητας
μη αναγραφής της καλούσας γραμμής για τον εντοπισμό κακόβουλων ή
ενοχλητικών κλήσεων, από την έναρξη ισχύος της υπ’ αριθμ.2322/2006
Πράξης της ΑΔΑΕ,
		στ.Μ η εφαρμογή, κατά το χρονικό διάστημα από την έναρξη ισχύος της υπ’
αριθμ.2322/2006 Πράξης της ΑΔΑΕ έως το Μάρτιο του 2008, του συνόλου
των προβλεπόμενων τρόπων υποβολής αιτήσεων για τον εντοπισμό
κακόβουλων ή ενοχλητικών κλήσεων.

6.Υποβολή Πολιτικών Διασφάλισης του Απορρήτου
6.1. Τομέας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Σύμφωνα με τους Κανονισμούς της ΑΔΑΕ (ΦΕΚ 87 Β’/26-1-2005 και 88 Β’/261-2005), όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών επικοινωνιών έχουν την υποχρέωση να
ενημερώνουν την Αρχή σχετικά με τις εφαρμοζόμενες από αυτούς Πολιτικές
Διασφάλισης του Απορρήτου. Οι υποβληθείσες Πολιτικές εξετάζονται από την
ΑΔΑΕ ως προς τη συμβατότητά τους με τους Κανονισμούς της. Τα αποτελέσματα
καταγράφονται σε «Έκθεση Ελέγχου Συμμόρφωσης», η οποία, στη συνέχεια,
εγκρίνεται από την Αρχή.
Στην «Έκθεση Ελέγχου Συμμόρφωσης» κάθε Πολιτικής περιλαμβάνονται και οι
παρατηρήσεις της ΑΔΑΕ για την πληρότητα και τη νομιμότητά της. Αμέσως μετά οι
τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι καλούνται να λάβουν υπόψη τις παρατηρήσεις αυτές,
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αναθεωρώντας και τροποποιώντας αντίστοιχα τις Πολιτικές τους, εάν αυτό κρίνεται
αναγκαίο.
Σε περίπτωση που απαιτούνται μεγάλης κλίμακας αλλαγές, μαζί με την Έκθεση
Αξιολόγησης της Πολιτικής Ασφάλειας, ο πάροχος ενημερώνεται για το χρονικό
διάστημα, μέσα στο οποίο πρέπει να εναρμονίσει την πολιτική του, βάσει των
παρατηρήσεων της Έκθεσης, και υποχρεούται να υποβάλει αναθεωρημένη
Πολιτική, η οποία ελέγχεται από την Αρχή ως προς τη συμβατότητά της με τους
Κανονισμούς της.
Το έτος 2005, πενήντα δύο (52) υπόχρεοι πάροχοι κατέθεσαν στην ΑΔΑΕ Πολιτική
Διασφάλισης του Απορρήτου, το 2006 κατέθεσαν επιπλέον σαράντα δύο (42), ενώ κατά
τη διάρκεια του έτους 2007 επιπλέον είκοσι δύο (22) υπόχρεοι πάροχοι κατέθεσαν
στην ΑΔΑΕ Πολιτική Διασφάλισης του Απορρήτου. Σημειώνεται ότι οι πάροχοι που
έχουν καταθέσει Πολιτική Διασφάλισης του Απορρήτου στην ΑΔΑΕ καλύπτουν
το 99,9% των υπαρχόντων συνδρομητών (βλ. Διάγραμμα 9). Επισημαίνεται ότι ο
διενεργούμενος έλεγχος της πολιτικής ασφάλειας αφορά μόνο στο περιεχόμενο της
πολιτικής ασφάλειας για τη διασφάλιση του απορρήτου και όχι στην εφαρμογή της
πολιτικής από τις εταιρείες.
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 9: ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ (2005-2007)
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Πηγή: ΑΔΑΕ

Κατά το 2007, ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των Πολιτικών Διασφάλισης του
Απορρήτου από τους υπόχρεους παρόχους. Εννέα (9) πάροχοι κατάθεσαν την
Πολιτική Διασφάλισης του Απορρήτου και 13 (δεκατρείς) πάροχοι κατέθεσαν την
αναθεωρημένη Πολιτική Διασφάλισης του Απορρήτου των επικοινωνιών (βλ.
Διάγραμμα 10 με ποσοστά επί τοις εκατό).
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 10: ΣΤΑΔΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ 2007
8%

38%

54%

Πηγή: ΑΔΑΕ

6.2. Τομέας Ταχυδρομείων
Οι ταχυδρομικές επιχειρήσεις που απέστειλαν Πολιτική Διασφάλισης του Απορρήτου ταχυδρομικών υπηρεσιών, οι οποίες είναι και οι μεγαλύτερες του κλάδου, κατά το
έτος 2006, ανέρχονται σε ενενήντα τέσσερις (94) επί συνόλου 265 εταιρειών/κατόχων
γενικής και ειδικής άδειας παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών (βλ. Διάγραμμα 11 με
ποσοστά επί τοις εκατό). Παρόλα αυτά, δεν πραγματοποιήθηκε έλεγχος των ετήσιων
εκθέσεων που κατατέθηκαν στην Αρχή λόγω της μη στελέχωσης της Διεύθυνσης
Διασφάλισης Απορρήτου Ταχυδρομικών Υπηρεσιών. Η θέση του Προϊσταμένου
της Διεύθυνσης είχε προκηρυχθεί προς πλήρωση ήδη τον Οκτώβριο του 2006. Οι
διαδικασίες ολοκληρώθηκαν τον Ιούνιο του 2007 με την πρόσληψη ενός υπαλλήλου,
ο οποίος όμως παραιτήθηκε μετά από πέντε μήνες. Έκτοτε η θέση παραμένει κενή.
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 11: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
35%

65%

Πηγή: ΑΔΑΕ
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6.3. Αυτόματες Ταμειολογιστικές Μηχανές
Σκοπός του Κανονισμού για τη Διασφάλιση του Απορρήτου κατά τη χρήση των
Αυτόματων Ταμειολογιστικών Μηχανών (ΑΤΜ) είναι η προστασία του απορρήτου των
επικοινωνιών κατά τη χρήση τους από το κοινό. Προς τούτο έχουν προσδιοριστεί
συγκεκριμένες υποχρεώσεις για κάθε πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο φυσικό ή νομικό
πρόσωπο, το οποίο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, παρέχει στο κοινό
υπηρεσίες διενέργειας συναλλαγών μέσω ΑΤΜ. Η διαδικασία άσκησης εποπτείας
και ελέγχου από την ΑΔΑΕ περιγράφεται αναλυτικά στο κείμενο του Κανονισμού
(ΦΕΚ 298/Β/2.3.2005).
Συγκεκριμένα, εντός του πρώτου τριμήνου κάθε ημερολογιακού έτους, κάθε
υπόχρεος φορέας καλείται να υποβάλει στην ΑΔΑΕ Ετήσια Έκθεση, η οποία αφορά
στο προηγούμενο έτος και περιέχει στοιχεία που σχετίζονται με τη διασφάλιση του
απορρήτου των επικοινωνιών κατά τη χρήση των Αυτόματων Ταμειολογιστικών
Μηχανών.
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης κάθε υποβληθείσας Ετήσιας Έκθεσης
καταγράφονται σε «Έκθεση Ελέγχου Συμμόρφωσης». Στη συνέχεια, τα πιστωτικά
ιδρύματα καλούνται να λάβουν υπόψη τις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν από
την ΑΔΑΕ και αφορούν στην πληρότητα και τη νομιμότητα της Έκθεσης Ελέγχου
Συμμόρφωσης, την οποία έχουν υποβάλει.
Κατά τη διάρκεια του έτους 2007, ολοκληρώθηκε ο έλεγχος σε 19 τράπεζες.
Από το σύνολο των ελέγχων των κατατεθέντων Ετήσιων Εκθέσεων από αυτές τις
τράπεζες, 11 έλεγχοι για αντίστοιχο αριθμό Ετήσιων Εκθέσεων οδήγησαν σε πλήρη
αποδοχή των Εκθέσεων αυτών, ενώ οι υπόλοιποι 8 έλεγχοι για αντίστοιχο αριθμό
Ετήσιων Εκθέσεων οδήγησαν σε αποδοχή των Εκθέσεων αυτών με παρατηρήσεις
που αφορούσαν κυρίως στον Κανονισμό της Αρχής σχετικά με τη διασφάλιση του
απορρήτου κατά τη χρήση Αυτόματων Ταμειολογιστικών Μηχανών. Οι τράπεζες/
παραλήπτες των παρατηρήσεων απέστειλαν διορθωτική Έκθεση που ανταποκρινόταν
στις συγκεκριμένες παρατηρήσεις – σε περίπτωση που δεν το έχουν πράξει, οφείλουν
να συμπεριλάβουν τις όποιες παρατηρήσεις τους στην Ετήσια Έκθεσή τους για το νέο
έτος (βλ. Διάγραμμα 12 με ποσοστά επί τοις εκατό).
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 12: ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΤΟΥΣ 2007
21%
50%
29%

Πηγή: ΑΔΑΕ

Η ΑΔΑΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις Ετήσιες Εκθέσεις των τραπεζών, οι οποίες προσπαθούν να
συμμορφωθούν με τον Κανονισμό της για τα ΑΤΜ, καταλήγει στο ότι οι τράπεζες εφοδιάζονται
με όλους τους απαραίτητους μηχανισμούς και τα συστήματα που περιγράφονται στον αντίστοιχο Κανονισμό και καλύπτουν βαθμιαία τις όποιες ελλείψεις τους.

7. Συναντήσεις/Επισκέψεις σε παρόχους πρόσβασης διαδικτύου
Η ΑΔΑΕ μπορεί να λαμβάνει πληροφορίες σχετικές με την αποστολή της από
φορείς, οργανισμούς και εταιρείες, τους οποίους ελέγχει. Στο πλαίσιο αυτό, η
Αρχή διοργάνωσε σειρά συναντήσεων με παρόχους πρόσβασης διαδικτύου,
προκειμένου να συλλέξει τεχνικές και διαδικαστικές πληροφορίες που αφορούσαν
σε θέματα για:
α. τ ην πρόοδο εφαρμογής της πολιτικής διασφάλισης του απορρήτου των
επικοινωνιών από τους παρόχους,
β. τη διαδικασία άρσης του απορρήτου,
γ. τ ην αρχιτεκτονική του δικτύου των εταιρειών με σκοπό τη διασφάλιση του
απορρήτου των επικοινωνιών, και
δ. τ ις διαδικασίες καταγραφής, τα αρχεία καταγραφής και τα μέτρα προστασίας
που λαμβάνονται στο δίκτυο των παρόχων.
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Κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους 2006, προγραμματίστηκε κύκλος συναντήσεων για παρόχους πρόσβασης διαδικτύου. Με βάση αυτό τον προγραμματισμό,
πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στους μεγαλύτερους παρόχους διαδικτύου μέσα στο
2007, ενώ η διαδικασία συλλογής πληροφοριών και επισκέψεων στους παρόχους
ολοκληρώθηκε μέσα στο πρώτο τετράμηνο του έτους 2007.
Ακολούθησε μελέτη και επεξεργασία των πληροφοριών με στόχο τόσο την
ενημέρωση των στελεχών της ΑΔΑΕ σχετικά με το δίκτυο και τις εγκαταστάσεις των
παρόχων πρόσβασης διαδικτύου, όσο και την οργάνωση και την αξιολόγηση της
συγκεκριμένης πληροφορίας για τη δημιουργία σημείου αναφοράς της προόδου του
επιπέδου διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών για κάθε πάροχο.

8. Συναντήσεις με παρόχους και αρμόδιες αρχές για την εγκατάσταση
συστήματος άρσης απορρήτου (Lawful Interception)
Η ΑΔΑΕ αποφάσισε να πραγματοποιήσει επισκέψεις στις εγκαταστάσεις των
εταιρειών παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών COSMOTE, WIND, VODAFONE, ΟΤΕ, OTENET και των αρμόδιων αρχών που θα διασυνδεθούν σύμφωνα
με τις απαιτήσεις του ΠΔ 47/05. Σκοπός των επισκέψεων ήταν να διαπιστωθεί ο
βαθμός υλοποίησης των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το ΠΔ 47/05 για την
εγκατάσταση του συστήματος LI σε όλους τους τομείς που αφορούν στην ασφάλεια
της επικοινωνίας (φυσική ασφάλεια, λογική πρόσβαση, διατήρηση αρχείων,
καταγεγραμμένες διαδικασίες) και να εντοπιστούν πιθανά προβλήματα τεχνικής
ή οργανωτικής φύσης που αντιμετωπίζουν οι εμπλεκόμενοι. Επίσης, σκοπός των
επισκέψεων ήταν να συζητηθούν ζητήματα σχετικά με τη διασφάλιση του απορρήτου
κατά τη χρήση των Συστημάτων Άρσης Απορρήτου.
Οι επισκέψεις αυτές αποτελούν μέρος σειράς ενεργειών με τελικό στόχο
την έκδοση σύστασης ή απόφασης από την ΑΔΑΕ σχετικά με τις τεχνικές και
οργανωτικές προϋποθέσεις λειτουργίας του συστήματος LI (ενδεικτικά αναφέρονται:
κρυπτογράφηση, τρόπος διασύνδεσης, διαδικασίες διατήρησης και ελέγχου των
αρχείων, απαιτήσεις ασφάλειας συστήματος).
Πιο αναλυτικά:
1. Π ραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στις συγκεκριμένες εταιρείες, προκειμένου να διαπιστωθεί η καταλληλότητα του χώρου, από πλευράς φυσικής
ασφάλειας, εγκατάστασης του συστήματος LI.
2. Έ γινε εκτενής συζήτηση σχετικά με τους ρόλους των εμπλεκομένων
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3.

4.
5.

6.

υπαλλήλων των εταιρειών (user, administrator, auditor), την ανάγκη
ελαχιστοποίησης του αριθμού τους και της διάκρισης μεταξύ τους, ώστε
να εξασφαλίζεται η λειτουργικότητα του συστήματος, χωρίς να μειώνεται η
αξιοπιστία και η ασφάλειά του.
Σ υζητήθηκαν τα μέτρα ασφάλειας της χρήσης τερματικού εξοπλισμού (που
βρίσκεται σε χώρο εκτός της εγκατάστασης των εξυπηρετητών) για την
εισαγωγή δεδομένων στο σύστημα.
Ε ξετάστηκαν ζητήματα ασφαλούς αποθήκευσης (ή/και διαγραφής) όλων
των τύπων log files που παράγονται από το σύστημα.
Σ υζητήθηκε το ζήτημα κρυπτογράφησης των γραμμών μεταφοράς της
πληροφορίας, όπου και διαπιστώθηκε ότι είναι ιδιαίτερα επιθυμητό να
πραγματοποιείται κρυπτογράφηση στις γραμμές διασύνδεσης, ιδιαίτερα
στην περίπτωση που θα εγκατασταθούν και θα ανήκουν σε άλλο πάροχο.
Σ υζητήθηκαν τα τεχνικά και οργανωτικά προβλήματα που ανακύπτουν στη
λειτουργία του συστήματος LI από τις δυνατότητες εθνικής περιαγωγής και
φορητότητας.

Από την πλευρά των παρόχων τέθηκαν τα παρακάτω ζητήματα:
α. Α ντιμετώπιση των περιπτώσεων, κατά τις οποίες δεν ικανοποιείται η
προβλεπόμενη από το Νόμο τριήμερη προθεσμία έκδοσης της σχετικής
διάταξης του συμβουλίου.
β. Α ντιμετώπιση περιπτώσεων ανθρώπινων λαθών κατά την εισαγωγή
στοιχείων στο σύστημα.
γ. Κρυπτογράφηση των γραμμών μεταφοράς της πληροφορίας.
δ. Δ ιαχείριση αποφάσεων/βουλευμάτων, που ζητούν πληροφορίες που
τεχνικά δεν είναι δυνατό να δοθούν μέσω του συστήματος LI.
ε. Ε πιθυμία για έκδοση οδηγίας που να επιλύει ορισμένα ανοιχτά τεχνικά
ή/και οργανωτικά ζητήματα.
στ. Π ρόγραμμα πραγματοποίησης δοκιμών διαλειτουργικότητας των συστημάτων
μεταξύ παρόχων και αρμοδίων αρχών.

9. Σύσταση Ομάδων Εργασίας

Η ΑΔΑΕ, βάσει του Νόμου 3115/2003 (άρθρο 6 παρ.3), μπορεί με απόφασή της να
συγκροτεί μόνιμες και έκτακτες επιτροπές και ομάδες εργασίας για την εξέταση και
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έρευνα θεμάτων ειδικού ενδιαφέροντος που σχετίζονται με θέματα της αρμοδιότητάς
της. Σ’ αυτές μπορούν να συμμετέχουν και πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη της
ΑΔΑΕ. Το έργο των επιτροπών/ομάδων εργασίας συντονίζεται από μέλη της ΑΔΑΕ.
Οι εισηγήσεις και οι γνωμοδοτήσεις τους υποβάλλονται στα αρμόδια όργανα της
Αρχής που αποφασίζουν για τυχόν δημοσιοποίηση των πορισμάτων.
Το έτος 2007, η ΑΔΑΕ προχώρησε στη συγκρότηση των εξής ομάδων εργασίας:

9.1 Ομάδα Εργασίας για τον καθορισμό των διαδικασιών προμηθειών και υπηρεσιών
Με απόφαση της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ συγκροτήθηκε Ομάδα Εργασίας με σκοπό
τον καθορισμό των διαδικασιών για την πραγματοποίηση προμηθειών υλικών/
εξοπλισμού και την ανάθεση σε τρίτους εργασιών/υπηρεσιών για λογαριασμό
της ΑΔΑΕ, καθώς και για τη μελέτη και τον προγραμματισμό των προμηθειών και
υπηρεσιών που απαιτούνται να γίνουν στο άμεσο μέλλον.
Η Ομάδα Εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας,
συνέταξε πρόταση με τίτλο «Εσωτερική διαδικασία προμηθειών και Υπηρεσιών»,
η οποία, μετά τις σχετικές παρατηρήσεις της Νομικής Υπηρεσίας, εγκρίθηκε από
την Ολομέλεια και τέθηκε σε εφαρμογή. Επίσης, η Ομάδα προχώρησε στη σύνταξη
πίνακα προμηθειών/υπηρεσιών για την κάλυψη των υφιστάμενων αναγκών της
ΑΔΑΕ.

9.2 Ο
 μάδα Εργασίας με σκοπό την έκδοση Κανονισμού και Τεχνικής Οδηγίας για τη
λειτουργία και τον έλεγχο του συστήματος νομίμων συνακροάσεων (LI)
Με απόφαση της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ συγκροτήθηκε Ομάδα Εργασίας με σκοπό
την έκδοση Κανονισμού και Τεχνικής Οδηγίας για τη λειτουργία και τον έλεγχο του
συστήματος νομίμων συνακροάσεων (LI).
Η Ομάδα Εργασίας θα ασχοληθεί με τη διαμόρφωση:
1. Τ ου Κανονισμού για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών κατά τη
χρήση του συστήματος νόμιμης συνακρόασης (LI), ο οποίος θα περιλαμβάνει:
α. Τ α ελάχιστα μέτρα ασφάλειας για τη διασφάλιση του απορρήτου κατά τη
χρήση των συστημάτων άρσης απορρήτου για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη,
όπως ορίζονται στο ΠΔ 47/2005,
β. Τ η διαδικασία ελέγχου ορθής χρήσης των συστημάτων άρσης απορρήτου για
όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Η διαδικασία αυτή αφορά στον τακτικό, περιοδικό
έλεγχο από την ΑΔΑΕ των αρχείων καταγραφής (log files) χρήσης των
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συστημάτων άρσης απορρήτου, ώστε να διαπιστώνεται η ορθή αντιστοιχία
μεταξύ των διατάξεων άρσης απορρήτου, όπως εκδίδονται σύμφωνα με το
Νόμο, και των συνακροάσεων που έχουν ενεργοποιηθεί στο σύστημα άρσης
απορρήτου.
2. Τ ης Τεχνικής Οδηγίας για τη διαλειτουργικότητα του εν λόγω συστήματος, η οποία
περιγράφει τεχνικά ή/και οργανωτικά ζητήματα. Ενδεικτικά, θα υποδεικνύεται η
υιοθέτηση των προτύπων που αναπτύσσονται στο European Telecommunications
Standards Institute (ETSI) σχετικά με την άρση απορρήτου από την ομώνυμη τεχνική
επιτροπή (TC LI) και θα καθορίζονται παράμετροι λειτουργίας που αναφέρονται σε
αυτά, όπου κρίνεται απαραίτητο.
Η ολοκλήρωση του έργου της Ομάδας Εργασίας αναμένεται εντός του 2008.

9.3 Ο
 μάδα Εργασίας με σκοπό τη μελέτη αρχείων καταγραφής και εφεδρικών αρχείων
των συστημάτων των παρόχων πρόσβασης διαδικτύου
Ένα από τα κυριότερα εργαλεία για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση απειλών
παραβίασης του απορρήτου στις ψηφιακές επικοινωνίες και ειδικότερα στις διαδικτυακές
επικοινωνίες είναι η χρήση των αρχείων καταγραφής. Προκειμένου η αντιμετώπιση
των απειλών να είναι αποτελεσματική, τόσο σε προληπτικό όσο και σε κατασταλτικό
επίπεδο (ανίχνευση περιστατικών, καταλογισμός ευθύνης), απαιτείται ολοκληρωμένη
πολιτική για τη διαχείριση των αρχείων καταγραφής.
Συνεπώς, για να αποτελέσουν τα συγκεκριμένα αρχεία καταγραφής εργαλείο μελέτης
και πηγή χρήσιμων συμπερασμάτων, πρέπει να καλύπτουν ένα σύνολο απαιτήσεων και
να ανταποκρίνονται σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο πολιτικής αρχείων καταγραφής. Οι
απαιτήσεις αυτές περιλαμβάνουν:
• ε ντοπισμό των κρίσιμων συστημάτων, τα οποία θα πρέπει να υποστηρίζουν οι
διαδικασίες καταγραφής,
• ε πιλογή της κατάλληλης πληροφορίας για καταγραφή από το σύνολο της
πληροφορίας που μπορεί να παράγεται από τα συγκεκριμένα συστήματα,
• μηχανισμό συλλογής της επιλεγμένης πληροφορίας,
• μ ηχανισμό αποθήκευσης των γεγονότων στα κατάλληλα αρχεία και τα κατάλληλα συστήματα,
• δ ιασφάλιση της ασφάλειας των αρχείων αυτών, κυρίως ως προς την
εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα των αρχείων
καταγραφής,
• τ ο βαθμό χρηστικότητας της αποθηκευμένης πληροφορίας, εφόσον τα αρχεία
αυτά θα πρέπει να είναι τα κατάλληλα, ώστε να αποτελέσουν αποδεικτικά
στοιχεία για την εξακρίβωση και τον προσδιορισμό πιθανής παραβίασης της
ασφάλειας των ψηφιακών επικοινωνιών.
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Στο πλαίσιο αυτό, η ΑΔΑΕ αποφάσισε τη συγκρότηση Επιτροπής/Ομάδας Εργασίας
με συμμετοχή μελών και υπαλλήλων της, αλλά και εξωτερικών συνεργατών, με
αντικείμενο:
α. τ η δειγματοληπτική μελέτη των αρχείων καταγραφής και της διαδικασίας
δημιουργίας των εφεδρικών αρχείων των συστημάτων, τα οποία διατηρούν οι
πάροχοι πρόσβασης διαδικτύου,
β. τ ην καταγραφή της πληροφορίας, του τρόπου αποθήκευσης και του χρονικού
διαστήματος σχετικά με τα αρχεία καταγραφής και τα εφεδρικά αρχεία, και
γ. τ ην καταγραφή συμπερασμάτων και προτάσεων για το μελλοντικό χειρισμό
των αρχείων καταγραφής και των απαιτούμενων διαδικασιών.

10. Ο
 λοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) και
Διαδικτυακή Πύλη – Ε.Π. ΚτΠ

Κατά το έτος 2006, η Αρχή ξεκίνησε τη διαδικασία προκήρυξης ανοικτού διεθνούς
διαγωνισμού, με προϋπολογισμό επτακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες οκτακόσια τέσσερα
ευρώ (727.804), για την Προμήθεια Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος
(ΟΠΣ) και Διαδικτυακής Πύλης που θα βελτιώσει τη δυνατότητα πρόσβασης πολιτών
και εταιρειών στις λειτουργικές μονάδες της Αρχής και θα δώσει την ευχέρεια
παροχής περισσότερων και αμεσότερων υπηρεσιών στον πολίτη.
Με απόφαση της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ εγκρίθηκε η συμμετοχή στην πρόσκληση
164 του ΕΥΔ του Ε.Π. της Κοινωνίας της Πληροφορίας και το έργο εντάχθηκε,
με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 153.459/ΚτΠ7354/Β Πράξη Ένταξης, στο Μέτρο 2.2 του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας».
Ο διαγωνισμός αφορά στην εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, συμπεριλαμβανομένης και της
Διαδικτυακής Πύλης, το οποίο θα παρέχει σε πολίτες και επιχειρήσεις υπηρεσίες
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, μειωμένο χρόνο απόκρισης, διασφάλιση της ποιότητας
και, γενικότερα, βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ΑΔΑΕ σε ό,τι αφορά στις
υπηρεσίες που προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο.
Το ΟΠΣ της ΑΔΑΕ βασίζεται στις κατευθύνσεις που θέτει το Σχέδιο Δράσης EEurope (ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών, ηλεκτρονικό κράτος, ηλεκτρονική
μάθηση, ηλεκτρονική υγεία, ηλεκτρονικό εμπόριο) και αποσκοπεί στην ανάπτυξη των
υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, και μάλιστα σε έναν τομέα καθοριστικής
σημασίας για την ασφάλεια των δικτύων και των επικοινωνιών.
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Επίσης, το ΟΠΣ ανταποκρίνεται στο Σχέδιο Δράσης E-Government με οnline
παροχή υπηρεσιών προς πολίτες, παρόχους και στελέχη της ΑΔΑΕ που εκτελούν
απομακρυσμένους ελέγχους. Παράλληλα, βασίζεται στις οδηγίες της διεθνούς
κοινοπραξίας W3C (World Wide Web Consortium) σχετικά με την «Πρωτοβουλία
για την Προσβασιμότητα του Παγκόσμιου Ιστού» από άτομα με οπτικές, ακουστικές,
σωματικές, γνωστικές και νευρολογικές αναπηρίες.
Συγκεκριμένα, το ΟΠΣ της ΑΔΑΕ αφορά στις παρακάτω λειτουργίες:
1. Έ κδοση Κανονιστικών Αποφάσεων από την ΑΔΑΕ που θέτει στους παρόχους
απαιτήσεις ασφάλειας με σκοπό τη διασφάλιση του απορρήτου. Η Αρχή συντάσσει
και εκδίδει κανονισμούς που καθορίζουν τις απαιτήσεις ασφάλειας των παρόχων
με σκοπό τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών. Οι πάροχοι έχουν
την υποχρέωση να συντάσσουν και να εφαρμόζουν Πολιτική Διασφάλισης του
Απορρήτου των Επικοινωνιών, η οποία ελέγχεται από την ΑΔΑΕ με βάση του
σχετικούς κανονισμούς. Η ανταπόκρισή τους σε αυτές τις απαιτήσεις ελέγχεται από
την Αρχή με τακτικούς ελέγχους (επιτόπιος τεχνικός έλεγχος) στις εγκαταστάσεις
και τα αρχεία τους.
2. Έ λεγχο των παρόχων για τήρηση του απορρήτου επικοινωνιών και συμμόρφωση
προς τους κανονισμούς. Η λειτουργία αυτή αφορά στην υποστήριξη των ελέγχων
που διενεργεί η ΑΔΑΕ για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών και
διακρίνεται σε:
• Τ ακτικό Έλεγχο Παρόχων: Σε χρονικά διαστήματα, που ορίζονται από τους
κανονισμούς, πραγματοποιούνται προγραμματισμένοι τεχνικοί έλεγχοι για
τη συμμόρφωση προς τις αποφάσεις που έχει εκδώσει η ΑΔΑΕ.
• Α υτεπάγγελτο Έκτακτο Έλεγχο Παρόχων: Η ΑΔΑΕ μπορεί να πραγματοποιεί
αυτεπάγγελτους έκτακτους ελέγχους με σκοπό ίδιο όπως των τακτικών
ελέγχων.
• Έ λεγχο Παρόχου κατόπιν καταγγελίας: Η ΑΔΑΕ εξετάζει καταγγελίες πολιτών
σχετικά με πιθανή παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών τους με
τεχνικούς ελέγχους σε εγκαταστάσεις των παρόχων, για τους οποίους
γίνεται η καταγγελία.
3. Έ λεγχο της διαδικασίας άρσης του απορρήτου. Η λειτουργία αυτή αφορά στον έλεγχο
αρμόδιων αρχών (ΕΥΠ-Αντιτρομοκρατική) και παρόχων, βάσει των διατάξεων και
των βουλευμάτων, με στόχο τον έλεγχο των log files των συστημάτων.
4. Δ ιαχείριση στοιχείων από παρόχους ως προς την ασφάλεια του δικτύου των
παρόχων, περιστατικά ασφάλειας, αρχεία καταγραφής δεδομένων – log files
κ.λπ.
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5. Δ
 ιαχείριση ακροάσεων. Πρόκειται για ακρόαση οργανισμών, διοικήσεων και
νόμιμων εκπροσώπων ή κάθε άλλου προσώπου (ακρόαση παρόχων που δεν
εναρμονίζονται με τις απαιτήσεις των κανονισμών της ΑΔΑΕ, επιβολή διοικητικών
ή οικονομικών κυρώσεων, ακρόαση παρόχων με προβλήματα παραβίασης
απορρήτου).
6. Δ ιαχείριση κατάσχεσης μέσων παραβίασης του απορρήτου. Η λειτουργία αυτή
αφορά στη διαχείριση των διαδικασιών κατάσχεσης μέσων παραβίασης του
απορρήτου, όπως προκύπτει κατά την ενάσκηση του έργου της ΑΔΑΕ, η οποία και
ορίζεται ως μεσεγγυούχος τους, μέχρι να αποφανθούν τα αρμόδια δικαστήρια.
Εδώ ανήκει η καταστροφή πληροφοριών ή στοιχείων ή δεδομένων, τα οποία
αποκτήθηκαν με παράνομη παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών.
7. Δ ιαχείριση παραπόνων. Στοιχεία σχετικά με παράπονα των καταναλωτών
καταφθάνουν στην ΑΔΑΕ μέσω ταχυδρομείου, fax ή μέσω του διαδικτυακού τόπου
της ΑΔΑΕ και αρχειοθετούνται. Η διαδικασία της αρχειοθέτησης ακολουθείται
και για στοιχεία σχετικά με τα μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση των
παραπόνων, έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα επεξεργασίας τους και εξαγωγής
στατιστικών συμπερασμάτων.
8. Δ ιαχείριση διαφορών/καταγγελιών. Πρόκειται για τη διαχείριση καταγγελιών και
διαφορών μεταξύ φορέων που ανήκουν στην αρμοδιότητα της ΑΔΑΕ. Η λειτουργία
αυτή περιλαμβάνει την καταχώριση και επεξεργασία της καταγγελίας/αίτησης, την
κατηγοριοποίησή της και την καταχώριση των στοιχείων σχετικά με τον τρόπο
αντιμετώπισης από την ΑΔΑΕ, την επιβολή κυρώσεων και την εξαγωγή στατιστικών
στοιχείων και συμπερασμάτων. Συνοπτική περιγραφή της παρέμβασης της Αρχής,
ανάλογα με το ενδιαφέρον που παρουσιάζει η περίπτωση για κοινό και φορείς,
θα δημοσιεύεται και στο διαδικτυακό τόπο της ΑΔΑΕ. Η υποβολή καταγγελιών και
αιτήσεων για επίλυση διαφορών είναι δυνατή και μέσω του διαδικτυακού τόπου
της ΑΔΑΕ.
9. Σ υνεργασία με άλλους φορείς. Η σχεδίαση και υλοποίηση του ΟΠΣ προβλέπει την
εύκολη δημιουργία διεπαφών επικοινωνίας μέσω διαδικτύου με πληροφοριακά
συστήματα άλλων φορέων, με βάση τα διεθνή πρότυπα διαλειτουργικότητας και
διασφάλισης της ακεραιότητας και του απορρήτου της επικοινωνίας.
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Το ΟΠΣ αποτελείται από τα ακόλουθα υποσυστήματα:

Βασικά υποσυστήματα του ΟΠΣ
Η Διαδικτυακή Πύλη αποτελεί τη διεπαφή του ΟΠΣ τόσο με εξωτερικούς χρήστες
(πολίτες, παρόχους, άλλους φορείς), όσο και με χρήστες της ΑΔΑΕ. Οι απαιτήσεις
λειτουργίας της κατανέμονται ως εξής:
Α. Για την υποστήριξη υπηρεσιών προς πολίτες
• Υ ποστήριξη υποβολής καταγγελιών ηλεκτρονικά, μέσα από συγκεκριμένο
και δεδομένο workflow.
• Δυνατότητα δημιουργίας profile πολιτών.
• Ενημέρωση του πολίτη για την πρόοδο σχετικά με την καταγγελία του.
• Ε πικοινωνία του πολίτη με την ΑΔΑΕ με τη μορφή ερωτήσεων/
απαντήσεων.
Β. Για την υποστήριξη υπηρεσιών προς παρόχους
• Δυνατότητα δημιουργίας profile παρόχων.
• Υ ποστήριξη υποβολής αρχείων: πολιτικών ασφάλειας ή άλλων εγγράφων,
με δεδομένο workflow για κάθε κατηγορία, καθώς και ασφαλή αποθήκευσή
τους σε κατάλληλα διαμορφωμένο περιβάλλον.
• Ενημέρωση του παρόχου για την πρόοδο της Πολιτικής Ασφάλειάς του.
• Ε πικοινωνία του παρόχου με την ΑΔΑΕ με τη μορφή ερωτήσεων/
απαντήσεων.
• Υ ποστήριξη ψηφιακών υπογραφών και ψηφιακών πιστοποιητικών για την
αποστολή των παραπάνω αρχείων.
• Υ ποστήριξη δυνατότητας καταγραφής περιστατικών ασφάλειας (security incidents) από τους παρόχους (καταγραφή γεγονότος, ημερομηνία και χώρος
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καταγραφής, σημεία μόλυνσης κ.ά.) μέσα από κατάλληλα οργανωμένα
φόρμες.
Γ. Για την υποστήριξη υπηρεσιών προς τους χρήστες υπαλλήλους της ΑΔΑΕ
• Υποστήριξη διαχείρισης των καταχωρισμένων δεδομένων.
• Δυνατότητα uploading πληροφορίας.
• Υψηλή διαθεσιμότητα και αξιοπιστία των αγαθών (assets).
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, βασική απαίτηση για τη λειτουργία όλου του ΟΠΣ
αποτελεί η διασφάλιση της ακεραιότητας, της αυθεντικοποίησης και του απορρήτου
των διακινούμενων δεδομένων. Για το σκοπό αυτό, προβλέπεται η προμήθεια
υπηρεσιών από αναγνωρισμένη υποδομή δημόσιου κλειδιού (PKI – Public Key Infrastructure) του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, καθώς επίσης ανάπτυξη και λειτουργία
κατάλληλων συστημάτων ασφάλειας ως αναπόσπαστων τμημάτων του ΟΠΣ, τα οποία
θα καλύπτουν τις ακόλουθες απαιτήσεις:
•Π
 ρομήθεια ψηφιακών πιστοποιητικών για τους διακομιστές ιστοσελίδων
και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του ΟΠΣ, από αναγνωρισμένη Αρχή
Πιστοποίησης, δημόσια (π.χ. ΣΥΖΕΥΞΙΣ, ΥΠΕΣΔΔΑ κ.λπ.) ή ιδιωτική.
•Δ
 ημιουργία και διανομή ζευγών κλειδιών σε κατάλληλο κρυπτογραφικό
υλικό (π.χ. smart card, USB token κ.λπ.) από έμπιστη τρίτη οντότητα, μέλος
της PKI, κατά το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που αναφέρει ως προδιαγραφές
τις ITSEC E3 ”High” ή CC-EAL4+, σύμφωνα με την απόφαση της ΕΕΤΤ
295/64 «Κανονισμός για τον Έλεγχο Συμμόρφωσης Ασφαλών Διατάξεων
Δημιουργίας Υπογραφής και Ασφαλών Κρυπτογραφικών Μονάδων» (ΦΕΚ
1730 24-11-2003). Τα κλειδιά αυτά θα δοθούν σε επιλεγμένο προσωπικό της
ΑΔΑΕ με δικαίωμα υπογραφής και θα ανταποκρίνονται στις εφαρμογές των
κατηγοριών Β & Γ (ΠΔ 150/2001). Αντίστοιχα πρέπει να είναι και τα κλειδιά
των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων των παρόχων που θα χρησιμοποιούν
τη Διαδικτυακή Πύλη για εφαρμογή ψηφιακής υπογραφής, χρονοσήμανσης
και ασφαλούς αποστολής των απαιτούμενων αναφορών ή αιτήσεων.
•Δ
 ιασφάλιση του δικτύου υπολογιστών της ΑΔΑΕ από μη εξουσιοδοτημένη
πρόσβαση, τόσο στην περίμετρο, όσο και στο εσωτερικό του. Απαιτείται η
ανάπτυξη κατάλληλων διαδικασιών ασφάλειας, αλλά και η ολοκλήρωση
(integration) με πολλαπλούς μηχανισμούς ασφάλειας (firewalls, IDS/IPS/
Internal Security κ.λπ.).
• Υ ποστήριξη ελέγχων. Οι λειτουργίες που υποστηρίζονται αφορούν στην
ηλεκτρονική επικοινωνία με τους παρόχους για την υποβολή Πολιτικών
Ασφάλειας ή άλλων εγγράφων και αρχείων, την ασφαλή απομακρυσμένη
επικοινωνία των ελεγκτών της ΑΔΑΕ σε περιπτώσεις επιτόπιων ελέγχων
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και την ασφαλή ηλεκτρονική επικοινωνία των πολιτών με την ΑΔΑΕ για την
υποβολή καταγγελιών.
• Π ροωθημένες δυνατότητες ανίχνευσης συστημάτων ή δικτύων για τον
εντοπισμό ιχνών κακόβουλης δραστηριότητας ή παραβίασης με τη χρήση
κατάλληλων εργαλείων, όπως τα forensics tools και οι penetration testers. Τα πρώτα έχουν τη δυνατότητα να διαβάσουν σκληρούς δίσκους,
να δημιουργούν πιστά τους αντίγραφα, να ερευνούν στο swap file του
μηχανήματος και τα log files για την κίνηση του διαδικτύου κ.λπ. Τα δεύτερα
ανιχνεύουν τα γνωστά τρωτά σημεία των υπολογιστικών συστημάτων ενός
LAN δικτύου του εκάστοτε οργανισμού, στον οποίο εφαρμόζονται.
Αναπόσπαστο στοιχείο της Πύλης αποτελεί το σύστημα λογισμικού για τη
διαχείριση περιεχομένου (Content Management Software – CMS), το οποίο πρέπει
να ικανοποιεί πλήρως τις παραπάνω απαιτήσεις και να είναι απόλυτα συμβατό με τα
υπόλοιπα υποσυστήματα.
Με βάση τις προαναφερθείσες λειτουργικές προδιαγραφές, το κύριο τμήμα
της επιθυμητής λειτουργίας του ΟΠΣ καλύπτεται από τον τομέα της ηλεκτρονικής
διακίνησης και αποθήκευσης αρχείων και της διαχείρισης των αντίστοιχων ροών
εργασιών. Αυτά θα γίνονται μέσω του υποσυστήματος λογισμικού διαχείρισης
ροών εργασιών και εγγράφων, το οποίο θα ολοκληρωθεί με το λογισμικό
διαχείρισης περιεχομένου της Πύλης και θα χρησιμοποιεί κοινούς μηχανισμούς
πιστοποίησης χρηστών και κοινό περιβάλλον διεπαφής χρήστη (user interface)
μέσω ιστοσελίδων.
Ως τρίτο υποσύστημα του ΟΠΣ αναφέρεται η εξωτερική μονάδα διακρίβωσης
καταγγελιών και διενέργειας ελέγχων με κύρια αποστολή την επί τόπου εξέταση
καταγγελιών που υποβάλλονται από τους πολίτες, τη διακρίβωση της βασιμότητάς
τους και τη συνακόλουθη ενημέρωση των πολιτών μέσω της Διαδικτυακής Πύλης.
Η διενέργεια τακτικών ελέγχων ανήκει, επίσης, σ’ αυτό το υποσύστημα. Βασικός
στόχος αυτής της δράσης είναι η μείωση του χρόνου απόκρισης στα αιτήματα των
πολιτών και η αύξηση της συλλογικής αίσθησης ασφάλειας. Προς επίτευξη αυτού
του σκοπού, όμως, απαιτείται o καλύτερος δυνατός τεχνικός έλεγχος on-site των
παρόχων και ο τεχνικός έλεγχος λειτουργίας των πρωτοκόλλων ασφαλείας. Η
μονάδα αυτή επικοινωνεί μέσω ασφαλούς καναλιού του διαδικτύου (π.χ. VPN, SSL
κ.λπ.) με το ΟΠΣ.
Επίσης, κατά την υλοποίηση του Συστήματος θα λαμβάνονται υπόψη οι ήδη
υπάρχουσες εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί και χρησιμοποιούνται μεμονωμένα
για την υποστήριξη διαφόρων λειτουργικών αναγκών της ΑΔΑΕ.
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Οι παραπάνω λειτουργίες διαμορφώνονται σε περιβάλλον που διασφαλίζει την
ακεραιότητα, την αυθεντικοποίηση και το απόρρητο των διακινούμενων δεδομένων.
Η ΑΔΑΕ, στο πρώτο τρίμηνο του 2007, πραγματοποίησε μελέτη εφαρμογής ως προς
τις επιθυμητές λειτουργίες και τις διαδικασίες του ΟΠΣ, η οποία ενσωματώθηκε
στις απαιτήσεις του διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση του ΟΠΣ που
διενεργήθηκε τον Ιούνιο του 2007.
Ακολούθησε η φάση αξιολόγησης των τεχνικών και οικονομικών προσφορών,
η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2008, οπότε και θα γίνει η ανάθεση του
έργου.

11. Κοινοποίηση Διατάξεων Άρσης του Απορρήτου των Επικοινωνιών
Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 2225/1994, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το
άρθρο 12 του Ν. 3115/2003, παραδίδεται στην ΑΔΑΕ μέσα σε κλειστό φάκελο, όλο το
κείμενο της διάταξης που επιβάλλει την άρση του απορρήτου.
Η ΑΔΑΕ παρέλαβε κατά το έτος 2007:
α. 6 11 διατάξεις του Εισαγγελέα Εφετών για λόγους εθνικής ασφάλειας
(έναντι 559 διατάξεων του έτους 2006), από τις οποίες οι 214 αφορούν
σε νέες περιπτώσεις άρσης του απορρήτου και οι 397 σε παρατάσεις
προγενέστερων διατάξεων.
β. 4 11 βουλεύματα Συμβουλίων Πλημμελειοδικών (έναντι 309 βουλευμάτων
του έτους 2006), τα οποία αναφέρονται στις αξιόποινες πράξεις της
ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως, ληστείας, έκρηξης, κατοχής εκρηκτικών
υλών, απάτης, πλαστογραφίας, κλοπής, ναρκωτικών, εμπρησμού, αρπαγής,
εκβίασης και οργανωμένου εγκλήματος.
Η Αρχή κοινοποίησε τα παραπάνω βουλεύματα, όπως προβλέπεται από το Νόμο,
στον Υπουργό Δικαιοσύνης και ενημέρωσε σχετικά τους αρχηγούς των κομμάτων
που εκπροσωπούνται στη Βουλή.
Επίσης, η ΑΔΑΕ επισήμανε με επιστολές της προς τον Εισαγγελέα του Αρείου
Πάγου παραλείψεις ως προς την αποστολή βουλευμάτων και εισαγγελικών
διατάξεων στην Αρχή, καθώς και περιπτώσεις μη τήρησης της προβλεπόμενης από
το Ν. 2225/1994, όπως ισχύει, διαδικασίας άρσης του απορρήτου, ούτως ώστε να
εκλείψουν αντίστοιχα φαινόμενα που αφορούν στο ευαίσθητο πεδίο της διαφύλαξης
του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος του απορρήτου των επικοινωνιών.
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12. Ακροάσεις
Η ΑΔΑΕ, κατά τη διερεύνηση των καταγγελιών που λαμβάνει από πρόσωπα που
θίγονται λόγω παραβίασης του απορρήτου της επικοινωνίας τους, δύναται να καλέσει
σε ακρόαση τις διοικήσεις, τους νόμιμους εκπροσώπους, τους υπαλλήλους παρόχων
ταχυδρομικών ή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ή άλλων υπηρεσιών σχετικών με
την ανταπόκριση και την επικοινωνία ή κάθε άλλο πρόσωπο, το οποίο μπορεί να
συμβάλει στην εκπλήρωση της αποστολής της.
Από το έτος 2006, οπότε και ξεκίνησε η διαδικασία των ακροάσεων, κλήθηκαν
σε ακρόαση συνολικά 195 πάροχοι ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομείων,
προκειμένου να ελεγχθούν για παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας λόγω της μη
υποβολής στην ΑΔΑΕ Πολιτικής Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των
Επικοινωνιών. Το 2007, ο αριθμός των εταιρειών που κλήθηκαν σε ακρόαση ανήλθε
στις 155 έναντι 40 το 2006 (βλ. Διάγραμμα 13).

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 13 ΣΥΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΗΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΡΟΑΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΜΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
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Επίσης, κατά το έτος 2007, κλήθηκαν σε ακρόαση στην ΑΔΑΕ 10 εταιρείες (ποσοστό
6%), προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν παραβεί την κείμενη νομοθεσία περί
απορρήτου των επικοινωνιών (βλ. Διάγραμμα 14 με ποσοστά επί τοις εκατό).
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 14: ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΡΟΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007
6%

94%

Πηγή: ΑΔΑΕ

13. Διοικητικές κυρώσεις
Σε περίπτωση παράβασης της κείμενης νομοθεσίας περί απορρήτου των επικοινωνιών ή των όρων και των διαδικασιών άρσης του απορρήτου, η ΑΔΑΕ δύναται, με ειδικά
αιτιολογημένη απόφασή της και ύστερα από προηγουμένη κλήση για παροχή εξηγήσεων από τους ενδιαφερόμενους, να επιβάλει κυρώσεις στο υπαίτιο νομικό ή φυσικό
πρόσωπο. Κατά το 2007, η ΑΔΑΕ επέβαλε τις ακόλουθες κυρώσεις:
Α) Μ ε την υπ’ αριθμ. 197/2007 απόφαση «Επιβολή κύρωσης εις βάρος της
εταιρείας με την επωνυμία ΟΤΕ ΑΕ» για παράβαση της κείμενης νομοθεσίας
περί απορρήτου των επικοινωνιών και δυσχέρανση του έργου της ΑΔΑΕ,
επιβλήθηκε στη συγκεκριμένη εταιρεία διοικητική κύρωση με πρόστιμο
ύψους 100.000 ευρώ για άρση του απορρήτου των επικοινωνιών κατά
παράβαση της κείμενης νομοθεσίας περί απορρήτου των επικοινωνιών
και 400.000 ευρώ για δυσχέρανση του έργου της ΑΔΑΕ.
Β) Μ ε την υπ’ αριθμ. 184/2007 απόφαση «Επιβολή κύρωσης εις βάρος της
εταιρείας με την επωνυμία ALPHA Δορυφορική Τηλεόραση ΑΕ» για παράβαση
της κείμενης νομοθεσίας περί απορρήτου των επικοινωνιών επιβλήθηκε στην
εταιρεία διοικητική κύρωση με πρόστιμο ύψους 100.000 ευρώ.
Γ) Με την υπ’ αριθμ. 05/2007 απόφαση «Επιβολή κύρωσης εις βάρος της εταιρείας
με την επωνυμία VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία
Τηλεπικοινωνιών» για παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας περί απορρήτου των
επικοινωνιών επιβλήθηκε στην εταιρεία πρόστιμο ύψους 76.000.000 ευρώ.
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Δ) Μ
 ε την υπ’ αριθμ. 135/2007 απόφαση «Επιβολή κύρωσης εις βάρος της
εταιρείας με την επωνυμία ERICSSON για παραβιάσεις της κείμενης
νομοθεσίας περί απορρήτου των επικοινωνιών επιβλήθηκε στην εταιρεία
διοικητική κύρωση με πρόστιμο ύψους 7.360.000 ευρώ.

Τα επιβληθέντα πρόστιμα για τα έτη 2006 και 2007 παρατίθενται στον Πίνακα 1
που ακολουθεί.

2006

115.000,00

2007

83.960.000,00

14. Οδηγία 2006/24/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου για τη διατήρηση
των δεδομένων ηλεκτρονικών επικοινωνιών

1. Η
 Oδηγία 2006/24/ΕΚ «Για τη διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή
υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή διαθεσίμων στο κοινό
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημοσίων δικτύων επικοινωνιών και
για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/58/ΕΚ» αποβλέπει στην εναρμόνιση των
διατάξεων των κρατών-μελών σχετικά με τις υποχρεώσεις των παρόχων ως
προς τις προσφερόμενες στο κοινό υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή
δημοσίου δικτύου επικοινωνιών. Ειδικότερα, στο θέμα της διατήρησης ορισμένων
δεδομένων που παράγονται ή υφίστανται επεξεργασία από τους παρόχους θα
πρέπει να διασφαλίζεται η δυνατότητα διάθεσης των δεδομένων αυτών στην
περίπτωση διερεύνησης, διαπίστωσης και δίωξης σοβαρών ποινικών αδικημάτων, όπως ορίζεται από το εθνικό δίκαιο των κρατών-μελών.
Η Οδηγία εφαρμόζεται σε δεδομένα κίνησης και θέσης, σε νομικές οντότητες και σε
φυσικά πρόσωπα και στα συναφή δεδομένα που απαιτούνται για την αναγνώριση του
συνδρομητή ή του καταχωρισμένου χρήστη. Δεν εφαρμόζεται στο περιεχόμενο των
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών, στις οποίες
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η πρόσβαση πραγματοποιείται με τη χρήση δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
2. Π
 ριν από την ψήφιση της παραπάνω Οδηγίας, η ΑΔΑΕ, με την υπ’ αριθμ. 54/248-05 απόφαση της Ολομέλειάς της, διατύπωσε τη θέση ότι «κάθε περαιτέρω
περιορισμός του ατομικού δικαιώματος του απορρήτου της επικοινωνίας, που
αποσκοπεί στη δίωξη του εγκλήματος και την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, θα
πρέπει να υιοθετηθεί μόνον εφόσον αποτελεί αναγκαίο, κατάλληλο και ανάλογο
μέτρο σε μια δημοκρατική κοινωνία και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγεται ο
πυρήνας του συνταγματικά κατοχυρωμένου ατομικού δικαιώματος του απορρήτου
της επικοινωνίας».
3. H Αρχή συμμετείχε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης την 30.10.2006 για την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων,
ενόψει της ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2006/24/ΕΚ στην ελληνική έννομη τάξη.
Οι απόψεις που διατυπώθηκαν κατά την εν λόγω σύσκεψη ετέθησαν υπόψη του
Υπουργείου Δικαιοσύνης εγγράφως με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2137/16.11.2006
έγγραφο της ΑΔΑΕ, στο οποίο επισημαίνονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:
α) H διαδικασία και οι όροι πρόσβασης στα εξωτερικά στοιχεία της
επικοινωνίας προβλέπονται ήδη στο άρθρο 19 παρ. 1 Σ., Ν. 2225/94, όπως
τροποποιήθηκε με το Ν. 3115/03 και στο ΠΔ 47/05, καθώς για την απόκτηση
και αξιοποίηση των πληροφοριών που προκύπτουν από την επεξεργασία
των στοιχείων της επικοινωνίας ακολουθείται η διαδικασία της άρσης του
απορρήτου των επικοινωνιών. Σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 1 Σ., η άρση
του απορρήτου και η πρόσβαση στα στοιχεία αυτά επιτρέπεται με εγγύηση
της δικαστικής αρχής, η οποία δε δεσμεύεται από το απόρρητο για λόγους
εθνικής ασφάλειας ή για τη διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων.
Επομένως, κατά την ενσωμάτωση της Οδηγίας στην ελληνική έννομη τάξη, τα
περιγραφόμενα στοιχεία της επικοινωνίας θα εξακολουθήσουν να υπάγονται στην
προστασία του απορρήτου της επικοινωνίας, την οποία εγγυάται η ΑΔΑΕ σύμφωνα
με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 3115/03.
β) Ο
 Έλληνας νομοθέτης έχει ήδη προσδιορίσει στον περιοριστικό κατάλογο
του άρθρου 4 παρ.1 Ν. 2225/94 τα αδικήματα που έχουν αξιολογηθεί ως
ιδιαίτερα σοβαρά κατ’ εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας.
γ) Τ ίθεται το ζήτημα του προσδιορισμού της έννοιας «υπόχρεος πάροχος
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών» για τη διατήρηση των στοιχείων
της επικοινωνίας και το κατά πόσο την υποχρέωση αυτή φέρουν όλες οι
εταιρείες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού Γενικών
Αδειών της ΕΕΤΤ.
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δ) Ω
 ς προς το ζήτημα του τόπου διατήρησης των στοιχείων της επικοινωνίας
σημειώνεται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία οι πάροχοι διατηρούν τα
στοιχεία αυτά στην αλλοδαπή, καθίσταται αδύνατη η άσκηση των ελεγκτικών
αρμοδιοτήτων για την προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών από
την ΑΔΑΕ, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 παρ. 1 Ν. 3115/03. Για το λόγο
αυτό, ο τόπος διατήρησης των στοιχείων δεν μπορεί να βρίσκεται εκτός
της Ελλάδας. Κατά συνέπεια, οι πάροχοι πρέπει να μεριμνούν, ώστε ο
τρόπος διατήρησης των στοιχείων επικοινωνίας να μη δημιουργεί τεχνικά
ή διαδικαστικά προβλήματα στην άσκηση των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων
για την προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών από την ΑΔΑΕ.
ε) Σ
 ύμφωνα με το σημείο 13 του Προοιμίου της Οδηγίας, πρέπει να αποφεύγεται η διατήρηση των δεδομένων πάνω από μια φορά. Επομένως, τα στοιχεία
της επικοινωνίας διατηρούνται μόνο μια φορά, ενώ κάθε πάροχος είναι
υποχρεωμένος να διατηρεί μόνο τα στοιχεία των συνδρομητών-χρηστών
για τις εξερχόμενες κλήσεις.
στ) Ω ς προς το χρόνο διατήρησης των στοιχείων της επικοινωνίας, στο άρθρο
6 της Οδηγίας καθορίζεται συγκεκριμένο χρονικό διάστημα διατήρησης
των στοιχείων, το οποίο κυμαίνεται από έξι (6) μήνες έως δύο (2) έτη.
Θέση της ΑΔΑΕ είναι ότι το χρονικό διάστημα, το οποίο θα επιλεγεί τελικά,
θα πρέπει να είναι σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας υπό την
ευρεία έννοια, όπως αυτή κατοχυρώνεται στο άρθρο 25 παρ. 1 εδάφ.
δ΄ του Συντάγματος. Στην προκειμένη περίπτωση, η Οδηγία προβλέπει
τη διατήρηση των στοιχείων της επικοινωνίας όλων ανεξαιρέτως των
χρηστών ή συνδρομητών με σκοπό τη «διερεύνηση, διαπίστωση και δίωξη
σοβαρών ποινικών αδικημάτων», ανεξάρτητα από την τέλεσή τους ή όχι.
Έτσι, ο περιορισμός των ατομικών δικαιωμάτων προσώπων που δεν έχουν
τελέσει κανένα αδίκημα και αποσκοπεί στη δίωξη των αδικημάτων άλλων
προσώπων, εφόσον κριθεί σύμφωνος με την αρχή της αναλογικότητας, θα
πρέπει να διαρκέσει το ελάχιστο δυνατό χρονικό διάστημα.
ζ) Ω
 ς προς το ζήτημα της ασφάλειας και της προστασίας των στοιχείων της
επικοινωνίας κατά το άρθρο 9 της Οδηγίας, η ΑΔΑΕ έχει εκδώσει τους
υπ’ άρ. 629α, 630α, 631α/12-11-04 Κανονισμούς για τη Διασφάλιση του
Απορρήτου κατά την παροχή κινητών, σταθερών και ασυρμάτων δικτύων
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (ΦΕΚ Β’87/26-01-05), καθώς και τους
υπ’ άρ. 632α, 633α, 634α /14-01-05 Κανονισμούς για τη Διασφάλιση του
Απορρήτου στο διαδίκτυο (ΦΕΚ Β’88/26-01-05), όπως ισχύουν σήμερα και
εφαρμόζονται από τους παρόχους. Οι Κανονισμοί προβλέπουν τη σύνταξη
και εφαρμογή από την πλευρά των παρόχων Πολιτικής Διασφάλισης του
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Απορρήτου των επικοινωνιών με διάφορες επιμέρους Πολιτικές που
θα καλύπτουν τις απαιτήσεις ασφάλειας για το σύνολο των συστημάτων
υλικού και λογισμικού και των πληροφοριών, τις οποίες διαχειρίζεται κάθε
πάροχος στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του.
Η εφαρμογή αυτών των Κανονισμών ελέγχεται από την ΑΔΑΕ. Ενδεικτικά, μεταξύ
άλλων περιλαμβάνονται Πολιτικές Πρόσβασης, Προστασίας Δικτύου και Περιμέτρου
Δικτύου, Κρυπτογράφησης και Προστασίας Αντιγράφων Ασφαλείας. Οι παραπάνω
Κανονισμοί καλύπτουν και τα διατηρούμενα στοιχεία επικοινωνίας και, συνεπώς,
οι απαιτήσεις ασφάλειας πρέπει να εφαρμόζονται και για τα στοιχεία αυτά. Οι
λεπτομέρειες για τα ζητήματα ασφάλειας θα πρέπει να καθοριστούν με Κανονιστική
Πράξη, η οποία θα εκδοθεί κατόπιν νομοθετικής εξουσιοδότησης από την αρμόδια
ανεξάρτητη αρχή.
η) Ω
 ς προς το ζήτημα του κόστους εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης
των συστημάτων των παρόχων σχετικά με την υλοποίηση των προβλέψεων
της Οδηγίας, θέση της ΑΔΑΕ είναι ότι ο προσδιορισμός του κόστους θα
πρέπει να καθοριστεί σύμφωνα με συγκεκριμένες παραμέτρους (όγκος των
στοιχείων, χρόνος διατήρησης, χρόνος απόκρισης σε αιτήματα, τεχνικές
προδιαγραφές ασφαλείας του συστήματος κ.λπ.). Σε κάθε περίπτωση, θα
πρέπει να προβλεφθεί ρητά η απαγόρευση αξιοποίησης των συστημάτων
διατήρησης των στοιχείων και των ίδιων των στοιχείων από τους παρόχους
για άλλους λόγους (π.χ. εμπορικούς), ακόμη και αν αυτό οδηγήσει στον
επιμερισμό του κόστους μεταξύ της Πολιτείας και των παρόχων.
θ) Ω
 ς προς τον προβληματισμό των παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών για ζητήματα, όπως η πρόβλεψη συγκεκριμένης διαδικασίας
καταστροφής των διατηρούμενων στοιχείων μετά την παρέλευση του
ορισθέντος χρονικού διαστήματος, ο καθορισμός συγκεκριμένου χρόνου
ανταπόκρισης στα αιτήματα παροχής στοιχείων και ο καθορισμός ενός
προτύπου υποβολής αιτήματος και απάντησης για τη χορήγηση των
αναγκαίων στοιχείων προς τις διωκτικές αρχές, θέση της ΑΔΑΕ είναι ότι οι
παραπάνω λεπτομέρειες και διαδικασίες για τη χορήγηση των στοιχείων
της επικοινωνίας είναι δυνατόν να ρυθμιστούν ειδικότερα σύμφωνα με το
ΠΔ 47/05, κατόπιν τροποποίησής του.
ι) Τ έλος, κατά την ενσωμάτωση της Οδηγίας στην εθνική έννομη τάξη, θα πρέπει να προβλεφθεί η υποχρέωση για ενημέρωση των χρηστών-συνδρομητών
(στους έντυπους λογαριασμούς, στις κάρτες προπληρωμένου χρόνου κ.λπ.)
σχετικά με το ότι τα στοιχεία της επικοινωνίας τους καταγράφονται και
διατηρούνται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
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Οι παραπάνω θέσεις αφορούν στα ζητήματα της Οδηγίας, όπως αυτά τέθηκαν κατά την προκαταρκτική σύσκεψη στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ενόψει της σύστασης
Ειδικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής από το Υπουργείο Δικαιοσύνης για
τη μεταφορά της Οδηγίας στην ελληνική έννομη τάξη, η ΑΔΑΕ επιφυλάσσεται να
αποστείλει λεπτομερείς απόψεις. Θεωρεί σκόπιμη και αναγκαία την εκπροσώπησή
της στην παραπάνω Επιτροπή, δεδομένου ότι, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό
πλαίσιο (Ν. 2225/94, Ν. 3115/03, Ν. 3471/06 και ΠΔ 47/05), αποτελεί την κατεξοχήν
αρμόδια ανεξάρτητη αρχή για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών, στην
έννοια του οποίου εμπίπτουν και τα στοιχεία της επικοινωνίας (δεδομένα κίνησης
και θέσης).
4. Σ χετικά με την υλοποίηση της Οδηγίας 2006/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου για τη διατήρηση των δεδομένων ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
η ΑΔΑΕ (το 2007 συμμετείχε στις συναντήσεις του Οργανισμού European Telecommunications Standards Institute (ETSI) για τη διατήρηση δεδομένων
ηλεκτρονικών επικοινωνιών (data retention).

15. Διεθνείς Δραστηριότητες της ΑΔΑΕ
Η Αρχή παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις που σημειώνονται στα ζητήματα
της ασφάλειας δικτύων και της προστασίας του απορρήτου και συμμετέχει σε
δραστηριότητες διεθνών φορέων που εμπλέκονται στα θέματα αυτά. Στη διάρκεια
του 2007, επιθυμώντας να συμβάλει στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών εξελίξεων
για θέματα που αφορούν στην ασφάλεια των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, πήρε
μέρος σε συνέδρια, ημερίδες και τεχνικές επιτροπές, ενώ στελέχη της συμμετείχαν
σε ομάδες εργασίας που είχαν ως σκοπό τη διάχυση της διεθνούς γνώσης και
εμπειρίας στο εσωτερικό της με στόχο την αποτελεσματικότερη επιτέλεση του
έργου της.
Συγκεκριμένα, ειδικοί επιστήμονες της ΑΔΑΕ συμμετείχαν σε συνάντηση 20 της
Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU-Τ) στη Γενεύη Ελβετίας, όπου εξετάστηκαν
θέματα σχετικά με την κυβερνοασφάλεια (cyber security) και τη διαχείριση ασφάλειας
(security management).

20 Απόφαση ΑΔΑΕ 131/6.9.2007.
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Η ΑΔΑΕ έλαβε μέρος, επίσης, σε συνάντηση εργασίας 21 («Workshop to create
partnership for data collection on security incidents and consumer confidence»)
που διοργάνωσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών
(ENISA) στις 13-14 Νοεμβρίου 2007 στο Βερολίνο Γερμανίας, όπου τονίστηκε η
ανάγκη ύπαρξης συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη συλλογή και επεξεργασία
πληροφοριών ως προς τα περιστατικά ασφάλειας στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.
Στελέχη της ΑΔΑΕ συμμετείχαν σε συνάντηση 22 στις Βρυξέλλες Βελγίου, όπου
συζητήθηκαν ζητήματα σχετικά με την πρόοδο της ενσωμάτωσης της Οδηγίας για τη
Διατήρηση των Δεδομένων Επικοινωνίας (2006/24/ΕΕ).
Η ΑΔΑΕ, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη συνεχούς ενημέρωσής της σχετικά με
τις εξελίξεις σε θέματα ασφάλειας και απορρήτου δικτύων και επικοινωνιών, την
ανάγκη για ενεργή συμμετοχή της σε ζητήματα που σχετίζονται με την προστασία
των επικοινωνιών και των σχετικών τεχνολογιών ασφάλειας και προστασίας του
απορρήτου και την υποχρέωσή της, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και βάσει
του Ιδρυτικού της Νόμου (άρθρο 6, Ν. 3115/2003), να συνεργάζεται με άλλες
αρχές της Ελλάδας, με τις αντίστοιχες αρχές άλλων κρατών και με ευρωπαϊκούς
και διεθνείς οργανισμούς, έλαβε μέρος στην τακτική συνάντηση 23 της Επιτροπής
European Security Research and Innovation Forum (ESRIF) υπό την αιγίδα της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής/ Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης Ελευθερίας και Ασφάλειας
(European Commission/DG Justice Freedom and Security). Σημειώνεται ότι στην
Επιτροπή αυτή συμμετέχουν μετά από πρόσκληση 70 μέλη από τις χώρες της ΕΕ από
δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που ασχολούνται με θέματα ασφάλειας.
Επίσης, η ΑΔΑΕ συμμετείχε σε συνέδρια 24, όπως το “3rd Regional Electronic Security Forum: Telecommunications Networks & Systems Security” που
διοργάνωσε το Ινστιτούτο Ερευνών Μελετών Τηλεπικοινωνιών & Πληροφορικής
Χωρών Νοτιοανατολικής Ευρώπης στη Θεσσαλονίκη, με ομιλία μέλους της (θέμα: “Α
view at recent legislative initiatives regarding privacy and telecommunications in
Greece”), καθώς και σε ημερίδα με θέμα «Προστασία στις Ηλεκτρονικές επικοινωνίες
και δικηγορικές εφαρμογές», με εισήγηση από ειδικό επιστήμονά της.

21 Απόφαση ΑΔΑΕ 165/2.11.2007.
22 Απόφαση ΑΔΑΕ 43/12.3.2007.
23 Απόφαση ΑΔΑΕ 191/30.11.2007.
24 Απόφαση ΑΔΑΕ 144/9.10.2007.
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Η ΑΔΑΕ δραστηριοποιείται, τέλος, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου
Προτυποποίησης Τηλεπικοινωνιών (ETSI), του ευρωπαϊκού οργανισμού που ασχολείται με ζητήματα τυποποίησης και διασφάλισης πληροφοριών και επικοινωνιών,
το οποίο διαθέτει εικοσαετή πείρα σε θέματα ασφάλειας με έμφαση στην τυποποίηση
τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται από παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών
και εταιρείες παραγωγής τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού. Οι δραστηριότητες
του ETSI καλύπτουν, μεταξύ άλλων, θέματα ασφάλειας κινητής και ασύρματης
τηλεφωνίας, τους αλγόριθμους και τις έξυπνες κάρτες, καθώς επίσης την ασφάλεια
δικτύων επόμενης γενιάς, τη νόμιμη συνακρόαση και τις ηλεκτρονικές υπογραφές.

15.1. Συμμετοχή στην Τεχνική Επιτροπή Άρσης Απορρήτου
Η ΑΔΑΕ ως επίσημο πλέον μέλος της επιτροπής ETSI έλαβε μέρος κατά το 2007 σε
όλες τις τακτικές συναντήσεις που διοργάνωσε η Τεχνική Επιτροπή για την Άρση του
Απορρήτου (TC LI) του ETSI.
Συγκεκριμένα, στη διάρκεια του 2007, στελέχη της ΑΔΑΕ συμμετείχαν:
• Σ ε συνάντηση εργασίας 25 που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο
Προτυποποίησης Τηλεπικοινωνιών (ETSI) , στη Sophia-Antipolis Γαλλίας.
• Σ την τακτική συνάντηση 26 της Τεχνικής Επιτροπής για την Άρση του
Απορρήτου του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Προτυποποίησης Τηλεπικοινωνιών (ETSI), στην Τενερίφη Ισπανίας.
• Σ την τακτική συνάντηση 27 της Τεχνικής Επιτροπής για την Άρση του
Απορρήτου του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Προτυποποίησης Τηλεπικοινωνιών (ETSI), στη Ρίγα Λετονίας.
• Σ την τακτική συνάντηση 28
 της Τεχνικής Επιτροπής για την Άρση του
Απορρήτου του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Προτυποποίησης Τηλεπικοινωνιών (ETSI), στο Βερολίνο Γερμανίας.

25 Απόφαση ΑΔΑΕ 1/4.1.2007.
26 Απόφαση ΑΔΑΕ 3/12.1.2007.
27 Απόφαση ΑΔΑΕ 50/26.3.2007.
28 Απόφαση ΑΔΑΕ 137/24.9.2007.
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Η παρουσία της Αρχής σε τέτοιου είδους συναντήσεις είναι σημαντική, εφόσον σ’
αυτές αναπτύσσεται διάλογος και ανταλλάσσονται απόψεις με εκπροσώπους Αρχών
άλλων κρατών, καθώς και με εκπροσώπους κατασκευαστών συστημάτων νόμιμης
συνακρόασης ή ακόμα και παρόχων άλλων ευρωπαϊκών χωρών σε θέματα σχετικά
με τα συστήματα νόμιμης συνακρόασης και διατήρησης δεδομένων ηλεκτρονικών
επικοινωνιών (Data Retention) και τη λειτουργία τους.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΑΔΑΕ πρότεινε την εκπόνηση εργασίας με θέμα την
ασφάλεια και τη διασφάλιση του απορρήτου Συστημάτων Νόμιμης Συνακρόασης
και Διατήρησης Δεδομένων, ενόψει της κρισιμότητας των συστημάτων αυτών
και της απαιτούμενης εφαρμογής των κανόνων και τεχνολογιών ασφάλειας των
συστημάτων. Μέχρι σήμερα, τα τεχνικά πρότυπα και οι αναφορές της Επιτροπής
του ETSI σχετικά με τα Συστήματα Νόμιμης Συνακρόασης έθιγαν αποσπασματικά
το θέμα της ασφάλειας και των μέτρων που πρέπει να υποστηρίζουν αυτά τα
συστήματα για την ασφαλή λειτουργία τους και τη διασφάλιση του απόρρητου των
επικοινωνιών που εκτελούν. Επιπλέον, στα συστήματα διατήρησης δεδομένων
ηλεκτρονικών επικοινωνιών δε γίνεται ούτε απλή αναφορά, εφόσον τα αντίστοιχα
πρότυπα που τα περιγράφουν βρίσκονται ακόμα στη φάση της δημιουργίας τους.
Η ΑΔΑΕ, κατά τη διάρκεια της τεχνικής συνάντησης στη Riga της Λετονίας (2325 Απριλίου 2007), διαπραγματεύτηκε με επιτυχία την έναρξη εργασιών για τη
συγκρότηση/συγγραφή πλαισίου ασφάλειας για Συστήματα Άρσης Απορρήτου και
Διατήρησης Δεδομένων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στο πλαίσιο του Οργανισμού
ETSI. Παράλληλα, ανέλαβε να καθοδηγήσει τη δράση «Πλαίσιο ασφάλειας σε
περιβάλλον νόμιμης συνακρόασης και διατήρησης δεδομένων» (Security framework in Lawful Interception and Retained Data environment). Ως μέλη της Ομάδας
Εργασίας έχουν οριστεί αντιπρόσωποι από την ΑΔΑΕ, το Υπουργείο Βιομηχανίας
της Ισπανίας, τη γερμανική κατασκευάστρια εταιρεία Utimaco, την ολλανδική
κατασκευάστρια εταιρεία Pine, τη γερμανική εταιρεία-πάροχο Deutsche Telekom,
το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών και Τεχνολογίας της Γερμανίας (BMWi
- Federal Ministry of Economics and Technology) και την Ομοσπονδιακή Αρχή
για την προστασία του Συντάγματος της Γερμανίας (BfV - Federal Office for the
Protection of Constitution). Τελικός στόχος και υποχρέωση της Ομάδας θα είναι η
δημιουργία τεχνικής αναφοράς που θα πρέπει να γίνει αποδεκτή και να εκδοθεί από
τον ETSI. Εκτιμάται ότι η συγκεκριμένη δράση θα ολοκληρωθεί τέλος του 2008 με
αρχές του 2009.
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16. Παράλληλες Δραστηριότητες
16.1. Ημερίδα με θέμα «Γενικές Αρχές Εθνικής Στρατηγικής για το Απόρρητο και την Ασφάλεια
Δικτύων και Πληροφοριών»

Η ΑΔΑΕ διοργάνωσε τον Ιανουάριο του 2007 ημερίδα με θέμα «Γενικές Αρχές
Εθνικής Στρατηγικής για το Απόρρητο και την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών»,
σε συνέχεια ημερίδας προηγούμενου έτους, με σκοπό το σχεδιασμό και την υλοποίηση Εθνικής Στρατηγικής για το απόρρητο και την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών, σύμφωνα με τις επιταγές του Συντάγματος, η οποία να ανταποκρίνεται στην
ανάγκη αντιμετώπισης των κινδύνων παραβίασης του απορρήτου.

Στην ημερίδα του 2007 συμμετείχαν με ομιλία προσωπικότητες του πολιτικού
χώρου και της ακαδημαϊκής/επιστημονικής κοινότητας, όπως ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών
Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, ο Γενικός Γραμματέας
Δημόσιας Διοίκησης ΥΠΕΣΔΔΑ, στέλεχος του ENISA, στέλεχος του Τμήματος
Ασφάλειας Επικοινωνιών και Πληροφορικής ΕΥΠ, επ/γος της Διεύθυνσης
Αντιπληροφοριών Γ.Ε.ΕΘ.Α, βοηθός διευθυντής Πληροφορικής ΔΕΗ, τεχνικός
υπεύθυνος του ΣΥΖΕΥΞΙΣ, καθηγητές του ΕΜΠ, επιθεωρητής Συστημάτων
Πληροφορικής της Τραπέζης της Ελλάδος, ο Διευθυντής της Symantec EMEA, ο
Τομεάρχης Αρχιτεκτονικής Συστημάτων Ασφάλειας Δικτύου ΔΑΑ, υπεύθυνος για
την Ομάδα GRNET-CERT του ΕΔΕΤ, εκπρόσωποι της Ένωσης Ελλήνων Χρηστών
Internet, εκπρόσωπος της Υποδιεύθυνσης Νέων Τεχνολογιών Cosmote, o

66

Διευθυντής Encode, πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, τμηματάρχης της
Υποδιεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος Ασφάλειας Αττικής και πολλοί άλλοι.

Στην ημερίδα έλαβαν μέρος στελέχη της ΑΔΑΕ ως ομιλητές και ως συντονιστές.
Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος της ΑΔΑΕ κ. Ανδρέας Λαμπρινόπουλος ανέπτυξε
το θέμα «Γενικές Αρχές Εθνικής Στρατηγικής για την Ασφάλεια Δικτύων και
Πληροφοριών». Επίσης, συμμετείχαν οι Γεώργιος Στασινόπουλος (μέλος της ΑΔΑΕ,
καθηγητής του ΕΜΠ), Ιάκωβος Βενιέρης (μέλος της ΑΔΑΕ, καθηγητής του ΕΜΠ),
Χρήστος Δουληγιέρης (μέλος της ΑΔΑΕ, καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιώς),
Κωνσταντίνος Μαραβέλας (μέλος της ΑΔΑΕ) με ομιλία με θέμα «Προτάσεις της
ΑΔΑΕ για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών» και ο Νομικός
Σύμβουλος της ΑΔΑΕ 29 .

17. Σύνταξη Σχεδίου Προϋπολογισμού 2008
Η ΑΔΑΕ συνέταξε έγκαιρα και υπέβαλε στα αρμόδια Υπουργεία, όπως προβλέπει ο
Νόμος, τον Προϋπολογισμό της για το έτος 2008, προκειμένου αυτός να ενταχθεί στον
Προϋπολογισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης με ίδιο φορέα.

29 Οι ομιλίες/παρουσίασεις είναι διαθέσιμες στο διαδικτυακό τόπο της ΑΔΑΕ (www.adae.gr).

Τα Πρακτικά της Ημερίδας διατίθενται στους ενδιαφερομένους.
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