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Στις κύριες δραστηριότητες της Αρχής για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών περιλαμβάνονται η διενέργεια έκτακτων και τακτικών ελέγχων, η εξέταση καταγγελιών, η έκδοση
κανονιστικών πράξεων και συστάσεων, ο έλεγχος πολιτικών ασφάλειας παρόχων υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η διενέργεια ακροάσεων, η συνεργασία με ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, καθώς και ο έλεγχος της τήρησης των όρων και της διαδικασίας άρσης του
απορρήτου, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία.
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται αναλυτικότερα οι δραστηριότητες της Αρχής μέσα στο
2009, στο πλαίσιο των ελεγκτικών και κανονιστικών της αρμοδιοτήτων. Μεταξύ άλλων, η ΑΔΑΕ
εξέδωσε συστάσεις προς τις αρμόδιες αρχές και τους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών κατά τη λειτουργία του συστήματος άρσης του απορρήτου σε πραγματικό χρόνο, οι οποίες περιλαμβάνονται στο παράρτημα
της παρούσας έκθεσης. Επιπλέον, παρέχονται στοιχεία για την οργάνωση ημερίδας μέσα στο
2009 για παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τη συμμετοχή της Αρχής σε ευρωπαϊκά και διεθνή fora και συνέδρια, την υλοποίηση του έργου για το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα της Αρχής, την εκπαίδευση του προσωπικού και τη συγκρότηση ομάδων
εργασίας για την αναθεώρηση των κανονισμών της Αρχής και, τέλος, για τη μελέτη θεμάτων
ειδικού ενδιαφέροντος.

1. Έκτακτοι έλεγχοι σε εγκαταστάσεις παρόχων υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών
Η ΑΔΑΕ διενεργεί έκτακτους ελέγχους στους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Η διαδικασία ελέγχου διεξάγεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Αρχής, με την παρουσία
εξουσιοδοτημένου προσώπου του παρόχου. Η Αρχή, κατά τη διάρκεια του 2009, διενήργησε
συνολικά 33 έκτακτους ελέγχους σε εγκαταστάσεις παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνών έναντι 17 κατά τη διάρκεια του έτους 2008 (βλ. διάγραμμα 1).

Διάγραμμα 1: Έ
 κτακτοι έλεγχοι σε εγκαταστάσεις παρόχων υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 2008–2009
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Συγκεκριμένα οι 33 έκτακτοι έλεγχοι που διενεργήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2009, κατανέμονται ως εξής:
• 20 έλεγχοι ύστερα από καταγγελία για πιθανή παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας και επικοινωνιών μέσω διαδικτύου στις εταιρείες OTE AE,
Wind Ελλάς Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ, Vodafone-Πάναφον ΑΕΕΤ, Cosmote Κινητές Τηλεπικοινωνίες
ΑΕ, Hellas Online Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες ΑΕ, Google Hellas. Οι έλεγχοι αυτοί αναλύονται
εκτενέστερα στην ενότητα 3.1.
• 13 έλεγχοι στις εταιρείες Vodafone-Πάναφον ΑΕΕΤ, Wind Ελλάς Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ,
Cosmote Κινητές Τηλεπικοινωνίες ΑΕ, Hellas Online Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες ΑΕ, OTE AE,
Νewsphone Hellas SA. Οι λόγοι που οδήγησαν στους προαναφερόμενους έκτακτους ελέγχους
ήταν κυρίως η εξέταση περιστατικών ασφάλειας τα οποία κοινοποιήθηκαν στην ΑΔΑΕ από τους
παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

2. Τακτικοί έλεγχοι σε εγκαταστάσεις παρόχων υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών
Σύμφωνα με τον Ν. 3115/2003 «Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών» (ΦΕΚ
47/Α/27.2.2003) και ιδίως το άρθρο 6, παράγρ. 1, εδάφιο α΄, τις διατάξεις του β΄, δ΄ και ι΄ και
την παράγρ. 2, τα άρθρα 15 των αποφάσεων 629α, 630α, 631α (ΦΕΚ 87/Β΄/26.1.2005) καθώς και το άρθρο 10 της απόφασης 632α (ΦΕΚ 88/Β΄/26.1.2005), η ΑΔΑΕ προχώρησε στη
διενέργεια 13 τακτικών ελέγχων σε παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατά τη
διάρκεια του έτους 2009 (βλ. διάγραμμα 2).
Διάγραμμα 2: Τ ακτικοί έλεγχοι σε εγκαταστάσεις παρόχων ηλεκτρονικών 			
επικοινωνιών, 2007–2009
14

13

12
10
8
6

6
4

4

2
0

28

2007		

2008		

2009

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Οι τακτικοί αυτοί έλεγχοι διενεργήθηκαν στις εταιρείες-παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών με σκοπό να διαπιστωθεί αν εφαρμόζεται η εγκεκριμένη πολιτική ασφάλειας για
τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών τους, καθώς και οι διαδικασίες που απορρέουν από αυτή, σε συγκεκριμένα συστήματα. Ειδικότερα, η ΑΔΑΕ ολοκλήρωσε τους τεχνικούς
ελέγχους στις εταιρείες Vivodi Τηλεπικοινωνίες ΑΕ, Tellas ΑΕ, Hellas On Line SA και Τεχνικό
Επιμελητήριο Ελλάδος που ξεκίνησαν το 2008, καθώς και στις εταιρείες Mediterranean Nautilus
Greece SA, OTEGlobe SA, Hellas-SAT SA, Vodafone-Πάναφον ΑΕΕΤ, Cosmote Κινητές Τηλεπικοινωνίες ΑΕ και ΟΤΕ ΑΕ, των οποίων τα αποτελέσματα θα επικυρωθούν το 2010. Επίσης,
αποφασίστηκε να διενεργηθούν τακτικοί έλεγχοι σε άλλες 13 εταιρείες-παρόχους υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, από τις οποίες, μέσα στο 2009, ξεκίνησε ο τεχνικός έλεγχος στον
Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών AE, ο οποίος θα συνεχιστεί και το 2010.

3. Εξέταση καταγγελιών
Το 2009 κατατέθηκαν στην ΑΔΑΕ 162 καταγγελίες οι οποίες αφορούν περιπτώσεις πιθανής
παραβίασης του απορρήτου υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, περιπτώσεις πιθανής παραβίασης του απορρήτου της επικοινωνίας μέσω ταχυδρομικών επιστολών και περιπτώσεις για
πιθανή παραβίαση του απορρήτου κατά τη χρήση των ΑΤΜ (βλ. διάγραμμα 3). Κάποιες από τις
καταγγελίες αυτές είχαν θέματα τα οποία δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της ΑΔΑΕ, οπότε και
παραπέμφθηκαν στις αρμόδιες αρχές.
Διάγραμμα 3: Καταγγελίες που υποβλήθηκαν στην ΑΔΑΕ, 2005–2009
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Οι 162 καταγγελίες που κατατέθηκαν το 2009 είχαν ως αντικείμενο περιπτώσεις πιθανής
παραβίασης του απορρήτου των τηλεφωνικών και των διαδικτυακών επικοινωνιών τους, τη
διάνοιξη κλειστού ταχυδρομικού φακέλου, την πλημμελή επίδοση επιστολών, την απώλεια ταχυδρομικών αντικειμένων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις καθώς και άλλα θέματα εκτός αρμοδιότητας της Αρχής. Συγκεκριμένα, οι προαναφερθείσες καταγγελίες κατανέμονται ως εξής: 87 για
παραβίαση του απορρήτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών, έξι για παραβίαση του απορρήτου
της διαδικτυακής επικοινωνίας, επτά για παραβίαση του απορρήτου της επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πέντε για παραβίαση του απορρήτου σε ΑΤΜ, πέντε καταγγελίες είχαν
ελλιπή ή ασαφή στοιχεία, 15 καταγγελίες αφορούσαν θέματα ταχυδρομικών επιχειρήσεων, επτά
καταγγελίες αφορούσαν κακόβουλες ή ενοχλητικές κλήσεις και, τέλος, 30 καταγγελίες είχαν
θέματα που δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της ΑΔΑΕ. Επίσης, η ΑΔΑΕ παρέλαβε και εννέα
ερωτήματα πολιτών για θέματα που αφορούσαν τις αρμοδιότητες της Αρχής (βλ. διάγραμμα 4
που ακολουθεί).
Διάγραμμα 4 : Κατηγοριοποίηση καταγγελιών, 2009
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Στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, οι 87 καταγγελίες αφορούσαν συνολικά 90 συνδέσεις,
από τις οποίες οι 43 ήταν συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας και οι 47 ήταν συνδέσεις σταθερής
τηλεφωνίας (βλ. διάγραμμα 5).
Διάγραμμα 5: Κατηγοριοποίηση συνδέσεων καταγγελιών τηλεφωνικών 		
επικοινωνιών, 2009
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Η ΑΔΑΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, διερευνά όλα τα καταγγελλόμενα περιστατικά
και σε ορισμένες περιπτώσεις διενεργεί έκτακτους επιτόπιους ελέγχους. Μετά το πέρας των
ερευνών, η ΑΔΑΕ ενημερώνει τον καταγγέλλοντα και, ανάλογα με την περίπτωση και τα αποτελέσματα της έρευνας, προχωράει σε περαιτέρω ενέργειες. Κατά τη διάρκεια του έτους 2009
και αναφορικά με τις καταγγελίες που κατατέθηκαν στην Αρχή στον τομέα των ηλεκτρονικών
επικοινωνιών (σταθερή, κινητή τηλεφωνία, διαδίκτυο) και των αυτόματων ταμειολογιστικών μηχανών διεξήχθησαν οι παρακάτω έκτακτοι επιτόπιοι έλεγχοι.
3.1 Έκτακτοι έλεγχοι ύστερα από καταγγελίες για πιθανή παραβίαση του απορρήτου των
επικοινωνιών
Από τις καταγγελίες που κατατέθηκαν στην ΑΔΑΕ και εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της, 87
αφορούσαν πιθανή παραβίαση του απορρήτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών. Σε όλες τις
περιπτώσεις έγινε συλλογή και εξέταση στοιχείων. Για εννέα από αυτές έλαβε χώρα επιτόπιος
έλεγχος (συνολικά 14 έλεγχοι, δεδομένου ότι για ορισμένες καταγγελίες διεξήχθησαν περισσότεροι από έναν επιτόπιοι έλεγχοι).
Στις 85 από τις υποβληθείσες καταγγελίες δεν διαπιστώθηκε περιστατικό που να συνιστά
παραβίαση του απορρήτου, συντάχθηκαν οι σχετικές εκθέσεις έρευνας και ενημερώθηκε για το
θέμα ο καταγγέλλων. Για τις υπόλοιπες δύο περιπτώσεις διαπιστώθηκε παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών του καταγγέλλοντος και αποφασίστηκε κλήση σε ακρόαση του εμπλεκόμενου παρόχου.
Με θέμα τις διαδικτυακές επικοινωνίες, οι οποίες εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της ΑΔΑΕ,
κατατέθηκαν έξι καταγγελίες αναφορικά με πιθανή παραβίαση του απορρήτου της επικοινωνίας
μέσω διαδικτύου. Σε όλες τις περιπτώσεις συλλέχθηκαν και εξετάστηκαν τα απαραίτητα στοιχεία.
Σε τρεις από αυτές δεν διαπιστώθηκε παραβίαση, οπότε τέθηκαν στο αρχείο και ενημερώθηκε
σχετικά ο καταγγέλλων, ενώ για τις υπόλοιπες τρεις περιπτώσεις έγινε επιπλέον επιτόπιος έλεγχος
στις εγκαταστάσεις των εμπλεκόμενων παρόχων. Μετά τη διαδικασία του επιτόπιου ελέγχου
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σε δύο από αυτές δεν διαπιστώθηκε περιστατικό που να συνιστά παραβίαση του απορρήτου.
Σε μία μόνο περίπτωση διαπιστώθηκε ότι ο πάροχος όφειλε να λάβει συμπληρωματικά μέτρα
για την αποφυγή πιθανού περιστατικού παραβίασης του απορρήτου των επικοινωνιών των
συνδρομητών του. Με απόφαση της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ κατά τη Συνεδρία της 20.5.2009
έγινε σύσταση στον πάροχο για τη λήψη και την εφαρμογή συγκεκριμένων συμπληρωματικών
μέτρων ασφάλειας1.
Τέλος, κατατέθηκαν επτά καταγγελίες αναφορικά με πιθανή παραβίαση του απορρήτου κατά
τη χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Τέσσερις καταγγελίες αφορούσαν
παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου οι οποίοι δεν διατηρούν εγκαταστάσεις ή
σχετικό εξοπλισμό εντός Ελλάδας. Η Αρχή επικοινώνησε με την εταιρεία στο εξωτερικό ώστε
να διερευνηθεί η πιθανότητα διατήρησης εξοπλισμού στην Ελλάδα για τις υπηρεσίες που παρέχονται σε χρήστες των υπηρεσιών αυτών εντός της Ελλάδας. Διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει
εξοπλισμός στην Ελλάδα –και συνεπώς αδυναμία ελέγχου των καταγγελιών από την ΑΔΑΕ– και
ενημερώθηκαν σχετικά οι καταγγέλλοντες. Στις υπόλοιπες τρεις περιπτώσεις καταγγελιών αναφορικά με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έγινε συλλογή και εξέταση στοιχείων και σε
μία από αυτές δεν διαπιστώθηκε παραβίαση. Η καταγγελία τέθηκε στο αρχείο και ενημερώθηκε
σχετικά ο καταγγέλλων. Στις υπόλοιπες δύο περιπτώσεις διενεργήθηκε επιπλέον επιτόπιος έλεγχος στις εγκαταστάσεις των εμπλεκόμενων παρόχων. Μετά τη διαδικασία της επιτόπιας έρευνας
κατά την οποία δεν διαπιστώθηκε περιστατικό που να συνιστά παραβίαση του απορρήτου, συντάχθηκαν οι σχετικές εκθέσεις.
Συνοπτικά, ύστερα από καταγγελίες που αφορούν πιθανή παραβίαση του απορρήτου των
επικοινωνιών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας και επικοινωνιών μέσω διαδικτύου, η Αρχή
διενήργησε 20 ελέγχους στις εταιρείες, OTE AE, Hellas Online Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες AE,
Wind Ελλάς Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ, Google Hellas 2, Vodafone-Πάναφον ΑΕΕΤ, και Cosmote
Κινητές Τηλεπικοινωνίες AE. Οι 14 έλεγχοι αφορούσαν καταγγελίες στον τομέα της σταθερής και
της κινητής τηλεφωνίας και οι υπόλοιποι 6 αφορούσαν καταγγελίες στον τομέα του διαδικτύου,
συμπεριλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
3.2 Έκτακτοι έλεγχοι ύστερα από καταγγελίες για πιθανή παραβίαση του απορρήτου κατά τη
χρήση αυτόματων ταμειολογιστικών μηχανών (ΑΤΜ)
Αναφορικά με τις καταγγελίες που σχετίζονται με πιθανή παραβίαση του απορρήτου κατά τη
χρήση των αυτόματων ταμειολογιστικών μηχανών (ΑΤΜ) εξετάστηκαν πέντε από αυτές. Σε δύο
περιπτώσεις έγινε επιτόπια έρευνα. Μετά τη συλλογή και την εξέταση των στοιχείων δεν διαπιστώθηκε κανένα περιστατικό παραβίασης του απορρήτου των επικοινωνιών και ενημερώθηκαν
σχετικά οι καταγγέλλοντες (βλ. διάγραμμα 6).

1

Εισήγηση 135/14.5.2009 «Έγκριση έκθεσης έκτακτης έρευνας».

2

Μετά την επιτόπια έρευνα στην εν λόγω εταιρεία, διαπιστώθηκε ότι το ελληνικό τμήμα της εταιρείας δεν παρέχει

υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών παρέχει όμως άλλες (εμπορικές) υπηρεσίες που δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της ΑΔΑΕ.
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Διάγραμμα 6: Επιτόπιες έρευνες ύστερα από καταγγελίες, 2008–2009
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4. Πολιτικές ασφάλειας παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών
για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών
Σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΑΔΑΕ (ΦΕΚ 87/Β΄/26.1.2005, ΦΕΚ 88/Β΄/26.1.2005), όλοι
οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν προς
έγκριση στην Αρχή την πολιτική διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών που εφαρμόζουν. Οι πολιτικές που υποβάλλονται εξετάζονται από την ΑΔΑΕ ως προς τη συμβατότητά τους
με τους κανονισμούς της Αρχής και την επάρκειά τους. Τα αποτελέσματα καταγράφονται σε
«Έκθεση ελέγχου συμμόρφωσης». Στην έκθεση ελέγχου συμμόρφωσης κάθε πολιτικής που δεν
είναι πλήρως σύμφωνη με τους κανονισμούς της Αρχής, περιλαμβάνονται και οι παρατηρήσεις
της ΑΔΑΕ, ως προς την πληρότητα και τη νομιμότητά της. Στη συνέχεια, οι πάροχοι υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών καλούνται να λάβουν υπόψη τις παρατηρήσεις αυτές, αναθεωρώντας και τροποποιώντας αντίστοιχα τις πολιτικές τους. Σε περίπτωση που απαιτούνται μεγάλης
κλίμακας αλλαγές, μαζί με την έκθεση ελέγχου συμμόρφωσης της πολιτικής ασφάλειας, ο πάροχος ενημερώνεται και για το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο πρέπει να εναρμονίσει την
πολιτική του, με βάση τις παρατηρήσεις της έκθεσης, και να υποβάλει αναθεωρημένη πολιτική, η
οποία ελέγχεται εκ νέου από την Αρχή.
Κατά το 2009, κατατέθηκαν στην Αρχή 26 πολιτικές ασφάλειας από τις οποίες 14 εγκρίθηκαν, πέντε δεν εγκρίθηκαν και τέσσερις τελούν υπό επεξεργασία. Σε τρεις περιπτώσεις, οι
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εταιρείες εξαιρέθηκαν από την υποχρέωση υποβολής πολιτικής ασφάλειας, με την επισήμανση
ότι, σε περίπτωση που μεταβληθούν οι συνθήκες δραστηριοποίησης των εταιρειών αυτών, υποχρεούνται να υποβάλουν πολιτική ασφάλειας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Επιπλέον, μέσα στο 2009 ολοκληρώθηκε η επεξεργασία 15 πολιτικών ασφάλειας που είχαν κατατεθεί στην Αρχή κατά το προηγούμενο έτος. Από αυτές, η Αρχή ενέκρινε 12 πολιτικές
ασφάλειας, ενώ σε άλλες τρεις περιπτώσεις οι εταιρείες εξαιρέθηκαν από την υποχρέωση υποβολής πολιτικής ασφάλειας.
Συνοπτικά, ο συνολικός αριθμός των πολιτικών ασφάλειας που κατατέθηκαν στην Αρχή το
2009 ή διεκπεραιώθηκαν από την Αρχή μέσα στο 2009 αλλά αφορούσαν το προηγούμενο έτος
ανέρχεται στις 41. Από αυτές, η Αρχή ενέκρινε 26 πολιτικές ασφάλειας, δεν ενέκρινε πέντε, έξι
εταιρείες εξαιρέθηκαν από την υποχρέωση υποβολής πολιτικής ασφάλειας, με την επισήμανση
ότι, σε περίπτωση που μεταβληθούν οι συνθήκες δραστηριοποίησης των εταιρειών αυτών, υποχρεούνται να υποβάλλουν πολιτική ασφάλειας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και τέσσερις
τελούν υπό επεξεργασία (βλ. διάγραμμα 7).
Διάγραμμα 7: Πολιτικές ασφάλειας παρόχων για τη διασφάλιση				
του απορρήτου των επικοινωνιών, που κατατέθηκαν				
στην Αρχή το 2009 ή διεκπεραιώθηκαν μέσα στο 2009				
αλλά αφορούν το προηγούμενο έτος
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Σε σχέση με το προηγούμενο έτος, μειώθηκε ο αριθμός των πολιτικών που κατατέθηκαν στην
Αρχή ή διεκπεραιώθηκαν από την Αρχή και αφορούσαν προηγούμενα έτη, διότι το μεγαλύτερο ποσοστό παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών είχε ήδη αποστείλει πολιτικές
ασφάλειας για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών. Ενώ το 2009 ο αριθμός των
πολιτικών αυτών ανήλθε στις 41, το 2008 ο αριθμός αυτός έφτασε τις 109. Το 2009 ο αριθμός
των πολιτικών ασφάλειας που εγκρίθηκαν από την Αρχή ανήλθε στις 26 έναντι 32 του 2008.
Επίσης ο αριθμός των πολιτικών ασφάλειας οι οποίες δεν εγκρίθηκαν από την ΑΔΑΕ ήταν για το
2009 πέντε, έναντι 41 του έτους 2008 (βλ. διαγράμματα 8 και 9).
Η ΑΔΑΕ, με γνώμονα τις νέες εξελίξεις στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και την εμπειρία που έχει αποκομίσει από τους ελέγχους, βρίσκεται στη διαδικασία αναθεώρησης των υφιστάμενων κανονισμών για τη διασφάλιση του απορρήτου των
ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
Διάγραμμα 8: Πολιτικές ασφάλειας παρόχων για τη διασφάλιση				
του απορρήτου των επικοινωνιών που εγκρίθηκαν					
ή δεν εγκρίθηκαν κατά τα έτη 2008–2009
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Διάγραμμα 9: Πολιτικές ασφάλειας που κατατέθηκαν στην ΑΔΑΕ, 2005–2009
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5. Διασφάλιση του απορρήτου των αυτόματων ταμειολογιστικών μηχανών (ΑΤΜ)
Κατά τη διάρκεια του 2009 ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση σε 35 πιστωτικά ιδρύματα έναντι 32
το έτος 2008. Από το σύνολο αυτό, 25 έλεγχοι για αντίστοιχο αριθμό ετήσιων εκθέσεων οδήγησαν σε πλήρη αποδοχή τους, ενώ οι υπόλοιποι δέκα έλεγχοι για αντίστοιχο αριθμό ετήσιων
εκθέσεων οδήγησαν σε αποδοχή των εκθέσεων αυτών με παρατηρήσεις που αφορούσαν τον
κανονισμό της Αρχής σχετικά με τη διασφάλιση του απορρήτου κατά τη χρήση των ΑΤΜ. Τα
πιστωτικά ιδρύματα/παραλήπτες των παρατηρήσεων της Αρχής απέστειλαν διορθωτική έκθεση
που ανταποκρινόταν στις συγκεκριμένες παρατηρήσεις. Στις περιπτώσεις που δεν το έχουν πράξει, οφείλουν να συμπεριλάβουν τις όποιες παρατηρήσεις τους στην ετήσια έκθεσή τους για το
έτος 2010. Επίσης σε μία περίπτωση η ετήσια έκθεση αναφέρεται στο προηγούμενο έτος (2008)
(βλ. διάγραμμα 10).
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Διάγραμμα 10: Αξιολόγηση ετήσιων εκθέσεων πιστωτικών ιδρυμάτων,
2007–2009
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Σύμφωνα με τους κανονισμούς της Αρχής, τα πιστωτικά ιδρύματα καταθέτουν σε αυτήν τα
περιστατικά παραβίασης του απορρήτου των συναλλαγών που σχετίζονται με τις ΑΤΜ των τραπεζών. Με βάση τις αναφορές αυτές των πιστωτικών ιδρυμάτων, ο αριθμός των περιστατικών
παραβίασης του απορρήτου των συναλλαγών που σχετίζονται με τις ΑΤΜ των τραπεζών διπλασιάστηκε το 2008 σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Συγκεκριμένα, για το έτος 2008 τα πιστωτικά ιδρύματα δήλωσαν ότι σημειώθηκαν 1.021 περιστατικά παραβίασης των συναλλαγών, ενώ
για το 2007 είχαν δηλώσει 512 περιστατικά.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η αύξηση των περιστατικών απάτης κατά τη χρήση των ΑΤΜ ήταν
ακόμη μεγαλύτερη. Πράγματι, ο Oργανισμός European ATM Security Team (EAST)3 που
απαρτίζεται από μέλη και των 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αναφορές του
για τα περιστατικά απάτης, για τα έτη 2007 και 2008, καταγράφει αύξηση των περιστατικών
κατά 147%.
Η ΑΔΑΕ, προκειμένου να μελετήσει και να αναλύσει τον ρόλο της για τη διασφάλιση του
απορρήτου κατά τη χρήση των ΑΤΜ και να εξετάσει τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις περιπτώσεις απάτης κατά τη χρήση τους με σκοπό την ενίσχυση της προστασίας του καταναλωτή,
αποφάσισε (απόφαση 969/2005, ΦΕΚ 298/Β΄/8.3.2005) τη σύσταση ομάδας εργασίας για τη
μελέτη και την ανάλυση του ρόλου της ΑΔΑΕ σε σχέση με τη διασφάλιση του απορρήτου κατά
τη χρήση αυτόματων ταμειολογιστικών μηχανών στο πλαίσιο του κανονισμού της.

3

https://www.european-atm-security.eu/Welcome%20to%20EAST/
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Για την προώθηση αυτού του έργου έχει συναντηθεί και συζητήσει με εκπροσώπους τόσο
από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών όσο και από την Τράπεζα της Ελλάδος.

6. Περιστατικά ασφάλειας παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών
Κατά τη διάρκεια του 2009 αξιολογήθηκαν από την ΑΔΑΕ οι ετήσιες εκθέσεις περιστατικών
ασφάλειας οι οποίες κατατέθηκαν στην Αρχή το έτος 2008. Συγκεκριμένα, το 2008 κατατέθηκαν 70 ετήσιες εκθέσεις περιστατικών ασφάλειας από ισάριθμους παρόχους ηλεκτρονικών
επικοινωνιών, στο πλαίσιο της υποχρέωσής τους για αποστολή ετήσιας έκθεσης περιστατικών
που αφορούν την ασφάλεια των επικοινωνιών ως προς τη διασφάλιση του απορρήτου των
επικοινωνιών. Οι πάροχοι ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπέβαλαν την ετήσια έκθεση περιστατικών ασφάλειας είτε αυτόβουλα είτε ως απάντηση στην 1591/10.7.2009 επιστολή της ΑΔΑΕ.
Από τους 79 παραλήπτες της εν λόγω επιστολής δεν απάντησαν εννέα εταιρείες. Επιπρόσθετα,
επιστράφηκαν από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία 12 από τις εξερχόμενες επιστολές, ως αζήτητες,
από τις εταιρείες-αποδέκτες τους. Από την επεξεργασία του συνόλου των 70 ετήσιων εκθέσεων
περιστατικών ασφάλειας που παρέλαβε η Αρχή προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα:
• 61 εταιρείες δηλώνουν ότι δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή τους κάποιο περιστατικό ασφάλειας σχετικά με το απόρρητο των επικοινωνιών,
• εννέα εταιρείες αναφέρουν στην έκθεσή τους περιστατικά ασφάλειας (βλ. διάγραμμα 11).
Διάγραμμα 11: Π
 εριστατικά ασφάλειας παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών		
αναφορικά με το απόρρητο των επικοινωνιών, 2008
Εταιρείες που δηλώνουν
στην ετήσια έκθεση
ότι ΕΧΟΥΝ περιστατικά
ασφαλείας: 9

Εταιρείες που δηλώνουν
στην ετήσια έκθεση ότι
ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ περιστατικά
ασφαλείας: 61
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7. Κακόβουλες ή ενοχλητικές κλήσεις
Με την πράξη 2322/2006 της ΑΔΑΕ (ΦΕΚ 1853/Β΄/21.12.2006) καθορίζονται οι διαδικασίες
ενημέρωσης των συνδρομητών/χρηστών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ύστερα από αίτημά τους,
στις περιπτώσεις που δέχονται κακόβουλες ή ενοχλητικές κλήσεις.
Με την απόφαση 224/4.11.2009 (ΦΕΚ 2359/Β΄/20.11.2009) τροποποιείται η παραπάνω
πράξη ως εξής: «Ειδικώς στις περιπτώσεις κακόβουλων κλήσεων, εφόσον διενεργείται, ύστερα
από σχετική έγκληση, τακτική ανάκριση ή προανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση, ο αρμόδιος κατά περίπτωση τακτικός ανακριτής ή εισαγγελέας μπορεί να ζητήσει με ειδική παραγγελία
προς τους παρόχους σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας, και εκείνοι υποχρεούνται να παρέχουν,
για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα, την παροχή στοιχείων ταυτότητας του
κακοβούλως καλούντος συνδρομητή ή χρήστη, εφόσον, σύμφωνα με την τήρηση των αρχών
της αναλογικότητας, κρίνει, ότι, βάσει των στοιχειών που μέχρι τη στιγμή εκείνη διαθέτει, είναι
δυνατόν να υποτεθεί ευλόγως ότι μόνο με αυτό το μέσον θα καταστεί δυνατή η βεβαίωση του
εγκλήματος και η αποκάλυψη του δράστη».
Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγρ. 4 της παραπάνω πράξης, μέσα στο πρώτο τρίμηνο
κάθε έτους, όλοι οι υπόχρεοι-πάροχοι υποβάλλουν στην ΑΔΑΕ ετήσια έκθεση για το προηγούμενο έτος με στοιχεία που αφορούν τη διεκπεραίωση αιτήσεων για τον εντοπισμό κακόβουλων
ή ενοχλητικών κλήσεων και τη διασφάλιση του απορρήτου της συγκεκριμένης διαδικασίας.
Από τα υποβληθέντα στην ΑΔΑΕ στοιχεία προκύπτει ότι το 2008 ο αριθμός των αιτήσεων για
τον εντοπισμό κακόβουλων ή ενοχλητικών κλήσεων που έλαβαν συνολικά οι πάροχοι υπηρεσιών κινητής και σταθερής τηλεφωνίας Cosmote Κινητές Τηλεπικοινωνίες ΑΕ, Cyta Ελλάς
Τηλεπικοινωνιακή ΑΕ, Forthnet AE, Hellas Online Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες ΑΕ, Netone, ΟΤΕ,
Vodafone-Πάναφον ΑΕΕΤ, Wind Ελλάς Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ, Tellas ανέρχεται στις 5.938.
Για το έτος 2007 ο αριθμός των αιτήσεων που έλαβαν συνολικά οι πάροχοι υπηρεσιών κινητής
και σταθερής τηλεφωνίας σχετικά με κακόβουλες ή ενοχλητικές κλήσεις ανέρχεται στις 4.295.
Τα προαναφερθέντα στοιχεία καταδεικνύουν αύξηση της τάξης του 38% στον αριθμό των
αιτήσεων που έλαβαν οι πάροχοι κινητής και σταθερής τηλεφωνίας μεταξύ των ετών 2007 και
2008 (βλ. διάγραμμα 12).
Διάγραμμα 12: Αιτήσεις για κακόβουλες κλήσεις, 2007–2008
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8. Επεξεργασία κλήσεων έκτακτης ανάγκης
Με την πράξη 216/2008 της ΑΔΑΕ ρυθμίζονται οι διαδικασίες, ο τρόπος και κάθε άλλη τεχνική
λεπτομέρεια για την επεξεργασία των δεδομένων θέσης και την εξουδετέρωση της δυνατότητας
μη αναγραφής της καλούσας γραμμής από τους φορείς παροχής δημόσιου δικτύου ή διαθέσιμης
στο κοινό υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών, με σκοπό την παροχή πληροφοριών στους
αρμόδιους φορείς για την απάντηση στις κλήσεις προς τους αριθμούς έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένου του ενιαίου ευρωπαϊκού αριθμού κλήσης έκτακτης ανάγκης 112, και για τον
εντοπισμό της θέσης του καλούντος και μόνο για τον συγκεκριμένο σκοπό.
Όπως προκύπτει από τις ετήσιες εκθέσεις επεξεργασίας κλήσεων έκτακτης ανάγκης από τους
παρόχους που έχει λάβει έως τώρα η ΑΔΑΕ για το έτος 2008, δεν σημειώθηκαν περιστατικά
που να απείλησαν την ασφάλεια του απορρήτου των επικοινωνιών. Επίσης, σχετικά με τα αιτήματα που αφορούσαν την επεξεργασία δεδομένων θέσης του καλούντος, οι πάροχοι κινητής
και σταθερής τηλεφωνίας Cosmote Κινητές Τηλεπικοινωνίες ΑΕ, Tellas, Cyta Hellas, Wind Ελλάς
Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ, Hellas Online Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες ΑΕ, Vodafone-Παναφόν ΑΕΕΤ,
Νetone, On Telecoms και Forthnet έλαβαν συνολικά 165 αιτήματα.
Το 2007, αντίστοιχα, οι πάροχοι κινητής και σταθερής τηλεφωνίας έλαβαν συνολικά 107 αιτήματα που αφορούσαν την επεξεργασία δεδομένων θέσης του καλούντος για την επεξεργασία
κλήσεων έκτακτης ανάγκης (βλ. διάγραμμα 13).
Διάγραμμα 13: Α
 ιτήματα για την επεξεργασία κλήσεων έκτακτης ανάγκης, 2007–2008
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9. Κοινοποίηση διατάξεων άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών
Η ΑΔΑΕ παρέλαβε το έτος 2009:
α. 1061 εισαγγελικές διατάξεις που αφορούσαν νέες περιπτώσεις άρσης του απορρήτου των
επικοινωνιών για λόγους εθνικής ασφάλειας έναντι 302 το 2008. Επίσης, 1412 εισαγγελικές
διατάξεις που αφορούσαν παρατάσεις προγενέστερων διατάξεων έναντι 822 το 2008 και 58
που διέτασσαν την παύση της άρσης του απορρήτου.
β. 970 βουλεύματα δικαστικών συμβουλίων –έναντι 578 το 2008– για τη διακρίβωση εγκλημάτων, τα οποία αναφέρονται στις αξιόποινες πράξεις της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, της ληστείας, της έκρηξης, της κατοχής εκρηκτικών υλών, της απάτης, της πλαστογραφίας, της κλοπής,
του εμπρησμού, της αρπαγής, της πορνογραφίας ανηλίκων, της εκβίασης και του οργανωμένου
εγκλήματος, καθώς και εγκλημάτων που αφορούν τον νόμο περί ναρκωτικών (βλ. διάγραμμα
14). Ακόμη, 30 βουλεύματα που παρελήφθησαν μέσα στο 2009 αφορούσαν το έτος 2008 και
τρία αφορούσαν την παύση της άρσης του απορρήτου.
Διάγραμμα 14: Κοινοποίηση διατάξεων άρσης του απορρήτου				
των επικοινωνιών, 2005–2009
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Η Αρχή κοινοποίησε τα παραπάνω βουλεύματα και τις εισαγγελικές διατάξεις, όπως προβλέπεται από τον 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 στην Αρχή βουλευμάτων και εισαγγελικών διατάξεων, καθώς και
περιπτώσεις μη τήρησης της προβλεπόμενης από τον Ν. 2225/1994, όπως ισχύει, διαδικασίας
άρσης του απορρήτου, με σκοπό να διασφαλιστεί η πλήρης και απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας κατά τη διαχείριση των σχετικών υποθέσεων.

10. Ακροάσεις
Κατά το έτος 2009 διπλασιάστηκε ο αριθμός των αποφάσεων της ΑΔΑΕ που αφορούν κλήσεις
σε ακρόαση παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
Συγκεκριμένα, η ΑΔΑΕ έλαβε 65 αποφάσεις το 2009 έναντι 31 για το 2008, που αναφέρονται σε κλήσεις σε ακρόαση παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, από τις οποίες
κάποιες πρόκειται να ολοκληρωθούν μέσα στο 2010. Τα προαναφερθέντα απεικονίζονται στο
διάγραμμα 15.
Διάγραμμα 15 : Αριθμός

αποφάσεων για κλήση σε ακρόαση παρόχων				
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 2008–2009
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Σε εννέα περιπτώσεις υπήρξε πρόβλημα επίδοσης της κλήσης σε ακρόαση και σε πέντε εκκρεμεί η διεξαγωγή των ακροάσεων (βλ. διάγραμμα 16).
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Διάγραμμα 16: Αποφάσεις για κλήσεις σε ακρόαση παρόχων				
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 2009
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Στις υπόλοιπες 51 περιπτώσεις κλήσης παρόχου σε ακρόαση είτε παρουσιάστηκαν στην έδρα
της ΑΔΑΕ εκπρόσωποι των εταιρειών είτε υπέβαλαν εμπρόθεσμα οι κληθείσες εταιρείες έγγραφο υπόμνημα. Οι παραπάνω 51 περιπτώσεις κατηγοριοποιούνται ως εξής: 32 αποφάσεις (63%)
αφορούν κλήση σε ακρόαση παρόχων λόγω παράβασης της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με
τις πολιτικές ασφάλειας για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών, τρεις αποφάσεις
(6%) αφορούν κλήση σε ακρόαση για παροχή πληροφοριών και 16 αποφάσεις (31%) αφορούν
κλήση σε ακρόαση παρόχων, ύστερα από έλεγχο με αντικείμενο την ενδεχόμενη παράβαση της
κείμενης νομοθεσίας περί απορρήτου των επικοινωνιών (βλ. διάγραμμα 17).
Διάγραμμα 17 : Κατηγοριοποίηση των αποφάσεων της ΑΔΑΕ				
για κλήσεις σε ακρόαση παρόχων, 2009

Κατόπιν
ελέγχου
31%
Πολιτικές
ασφάλειας
63%
Παροχή
πληροφοριών
6%

43

ΑΔΑΕ • ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2009

10.1 Συνεδριάσεις στην έδρα της Αρχής με θέμα την κλήση σε ακρόαση παρόχων
Η ΑΔΑΕ συνεδρίασε στην έδρα της με θέμα την κλήση σε ακρόαση παρόχων. Συγκεκριμένα
33 πάροχοι κλήθηκαν σε ακρόαση και παρουσιάστηκαν στην έδρα της ΑΔΑΕ. Επίσης, η ΑΔΑΕ
κάλεσε σε ακρόαση δέκα ακόμη παρόχους για να ελέγξει αν υπάρχει παράβαση της κείμενης νομοθεσίας σε σχέση με το απόρρητο των επικοινωνιών διά της μη υποβολής στην ΑΔΑΕ πολιτικής
ασφάλειας για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών, σύμφωνα με τις 629α, 630α,
631α, 632α, 633α και 634α αποφάσεις της (ΦΕΚ 87/Β΄/26.1.2005 και ΦΕΚ 88/Β΄/26.1.2005),
δίνοντας στις εταιρείες τη δυνατότητα είτε να παραστούν μετά ή διά πληρεξουσίου δικηγόρου
είτε να καταθέσουν έγγραφο υπόμνημα μέσα στην προθεσμία από την επίδοση της απόφασης
κλήσης σε ακρόαση. Σε οκτώ περιπτώσεις κλήθηκαν οι πάροχοι σε ακρόαση αλλά δεν παρουσιάστηκαν στην ΑΔΑΕ (βλ. διάγραμμα 18).
Διάγραμμα 18: Συνεδριάσεις της Ολομέλειας για κλήσεις σε ακρόαση, 2009
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11. Διοικητικές κυρώσεις
Κατά τις διατάξεις του άρθρου 1, παράγρ. 1 του Ν. 3115/2003, σκοπός της ΑΔΑΕ είναι η προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών και της ελεύθερης ανταπόκρισης ή επικοινωνίας με
οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Με το άρθρο 11 του ίδιου νόμου, σε συνδυασμό με το άρθρο 11 του
Ν. 3674/2008, προβλέπεται η κυρωτική αρμοδιότητα της ΑΔΑΕ.
Επιπλέον η Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
12ης Ιουλίου 2002 σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και
την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η οποία ενσω44
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ματώθηκε στην εθνική έννομη τάξη με τον Ν. 3471/2006 «Προστασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του Ν. 2472/1997» (ΦΕΚ 133/Α΄ /28.6.2006), προβλέπει ότι απαγορεύεται η ακρόαση, η
υποκλοπή, η αποθήκευση ή άλλο είδος παρακολούθησης ή επιτήρησης των επικοινωνιών και
των συναφών δεδομένων κίνησης από πρόσωπα εκτός από τους χρήστες, εκτός και αν υπάρχει
σχετική νόμιμη άδεια (άρθρο 5 της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ και άρθρο 4 του Ν. 3471/2006).
Η διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία,
αποτελεί υποχρέωση του παρόχου στο κοινό τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, ο οποίος οφείλει
να λαμβάνει τα ενδεδειγμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την αποφυγή οποιασδήποτε
παραβίασής του.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση της κείμενης νομοθεσίας περί απορρήτου των επικοινωνιών ή των όρων και των διαδικασιών άρσης του απορρήτου, η ΑΔΑΕ μπορεί, όπως
προαναφέρθηκε, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της και ύστερα από προηγουμένη κλήση των
ενδιαφερομένων για παροχή εξηγήσεων, να επιβάλλει κυρώσεις στο υπαίτιο νομικό ή φυσικό
πρόσωπο.
Κατά το 2009, η ΑΔΑΕ επέβαλε τις ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις:
1. Με την 44/2009 απόφαση της 17.2.2009 «Επιβολή κύρωσης εις βάρος παρόχου για
παράβαση της κείμενης νομοθεσίας περί απορρήτου των επικοινωνιών», επιβλήθηκε στη
συγκεκριμένη εταιρεία η διοικητική κύρωση του χρηματικού προστίμου των 25.000€ και
η διοικητική κύρωση του χρηματικού προστίμου των 15.000€ με βάση την αρχή της αναλογικότητας και τη βαρύτητα της αποδιδόμενης παράβασης.
2. Με την 45/2009 απόφαση της 17.2.2009 «Επιβολή κύρωσης εις βάρος παρόχου για
παράβαση της κείμενης νομοθεσίας περί απορρήτου των επικοινωνιών», επιβλήθηκε στη
συγκεκριμένη εταιρεία η διοικητική κύρωση του χρηματικού προστίμου των 25.000€ καθώς και η διοικητική κύρωση του χρηματικού προστίμου των 40.000€.
3. Με την 46/2009 απόφαση της 17.2.2009 «Επιβολή κύρωσης εις βάρος παρόχου για
παράβαση της κείμενης νομοθεσίας περί απορρήτου των επικοινωνιών», επιβλήθηκε στην
εταιρεία η διοικητική κύρωση του χρηματικού προστίμου των 25.000€ και η διοικητική
κύρωση του χρηματικού προστίμου των 15.000€.
4. Με την 47/2009 απόφαση της 17.2.2009 «Επιβολή κύρωσης εις βάρος παρόχου για
παράβαση της κείμενης νομοθεσίας περί απορρήτου των επικοινωνιών», επιβλήθηκε στη
συγκεκριμένη εταιρεία η διοικητική κύρωση του χρηματικού προστίμου των 25.000€ και
η διοικητική κύρωση του χρηματικού προστίμου των 15.000€.
5. Με την 182/2009 απόφαση της 26.08.2009 η Αρχή κάλεσε πάροχο σε ακρόαση με αντικείμενο τον έλεγχο παράβασης της κείμενης νομοθεσίας σε σχέση με το απόρρητο των
επικοινωνιών διά της μη έγκρισης της αναθεωρημένης πολιτικής ασφάλειας για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών. Κατόπιν τούτου, η ΑΔΑΕ αποφάσισε ότι ο
πάροχος ευθύνεται για την παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών διά της μη έγκαιρης υποβολής στην ΑΔΑΕ πολιτικής ασφάλειας και κατά συνέπεια επέβαλε τη διοικητική
κύρωση της σύστασης.
6. Με την 188/2009 απόφαση της 4.09.2009 επιβλήθηκε σε πάροχο η διοικητική κύρωση
του χρηματικού ποσού των 15.000€ για ελλιπή μέτρα ασφάλειας με σκοπό την αποτροπή
παραβίασης του απορρήτου των επικοινωνιών.
7. Κατόπιν των ελέγχων στις εγκαταστάσεις και στα τηλεπικοινωνιακά συστήματα παρόχου,
η ΑΔΑΕ με την 71/2009 απόφαση της, κάλεσε τον πάροχο σε ακρόαση με αντικείμενο
τον έλεγχο της παράβασης της κείμενης νομοθεσίας σε σχέση με το απόρρητο των επικοι-
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νωνιών. Από τον διεξαχθέντα έλεγχο στα πληροφοριακά συστήματα της εταιρείας όπου
διατηρούνται στοιχεία κλήσεων συνδρομητών, καθώς και στα αρχεία καταγραφής που
δημιουργούνται κατά την πρόσβαση των χρηστών στα συστήματα αυτά, η ΑΔΑΕ με την
252/2009 απόφαση της 24.11.2009 τής επέβαλε τη διοικητική κύρωση της σύστασης με
βάση την αρχή της αναλογικότητας και τη βαρύτητα της αποδιδόμενης παράβασης (βλ.
διάγραμμα 19).
Διάγραμμα 19: Επιβληθέντα πρόστιμα, 2008–2009
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12. Συστάσεις
Η ΑΔΑΕ με βάση το άρθρο 19 του Συντάγματος , τον Ν. 3115/2003 και ιδίως το άρθρο 1,
παράγρ. 1 και το άρθρο 6 παράγρ. 1, περίπτ. ι΄ και το ΠΔ 47/2005 («Διαδικασίες καθώς και τεχνικές και οργανωτικές εγγυήσεις για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών και για τη διασφάλισή του» (ΦΕΚ 67/Α΄/10.3.2005) ενέκρινε τη «Σύσταση για τη διασφάλιση του απορρήτου
των επικοινωνιών από τους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατά τη λειτουργία του συστήματος άρσης του απορρήτου σε πραγματικό χρόνο» (απόφαση 52/2009).
Επίσης, η ΑΔΑΕ ενέκρινε τη «Σύσταση για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών
από τις αρμόδιες αρχές κατά τη λειτουργία του συστήματος άρσης του απορρήτου σε πραγματικό χρόνο» (απόφαση 53/2009). Τα πλήρη κείμενα των δύο συστάσεων περιλαμβάνονται στο
παράρτημα της παρούσας έκθεσης.
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13. Ευρωπαϊκές και διεθνείς δραστηριότητες της ΑΔΑΕ
Η ΑΔΑΕ συνεχίζει να συμμετέχει στα διεθνή δρώμενα στον τομέα του απορρήτου των επικοινωνιών, να ανταλλάσσει τεχνογνωσία με ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς και να συμβάλλει
στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών εξελίξεων στα θέματα που αφορούν την ασφάλεια των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Στο πλαίσιο αυτό, έλαβε μέρος σε συνέδρια, ημερίδες, διεθνείς ομάδες
εργασίας και τεχνικές επιτροπές. Παράλληλα, η συστηματική επαφή και η ανταλλαγή απόψεων
αποτέλεσε γόνιμη πηγή πληροφόρησης για τα τεκταινόμενα στην Ευρώπη. Επιπλέον η Αρχή, με
στόχο την επίτευξη διμερών συνεργασιών, ανέπτυξε επαφές και συναντήθηκε με εκπροσώπους
χωρών όπως της Κίνας, της Κορέας, της Φιλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, ενδυναμώνοντας τον ρόλο της στη διεθνή κοινότητα.
13.1 Συνάντηση της Τεχνικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Προτυποποίησης
Τηλεπικοινωνιών (ETSI), Νίκαια (Γαλλία), 29 Ιουνίου – 1 Ιουλίου 2009
Η ΑΔΑΕ ως επίσημο μέλος του ETSI συμμετείχε με στελέχη της στη συνάντηση της Τεχνικής
Επιτροπής Άρσης του Απορρήτου (TC LI) του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Προτυποποίησης Τηλεπικοινωνιών (ETSI). Η ΑΔΑΕ έλαβε μέρος στην επιτροπή αυτή με σκοπό την παρακολούθηση των
εξελίξεων στα πρότυπα. Παράλληλα, με τη συμμετοχή της διατηρεί το δικαίωμα να εισηγείται αλλαγές ή βελτιώσεις των προτύπων ή και προσθήκες νέων, όποτε το κρίνει απαραίτητο. Περαιτέρω, η παρουσία της έχει ως σκοπό τη συνεχή επαφή και ανταλλαγή απόψεων για τεχνικά θέματα
της άρσης του απορρήτου με τους εκπροσώπους ανεξάρτητων αρχών, υπουργείων, υπεύθυνων
φορέων, παρόχων και κατασκευαστών συστημάτων διαχείρισης της άρσης του απορρήτου από
τα ευρωπαϊκά κράτη που συμμετέχουν στην ομάδα.
13.2 31st International Conference of Data Protection and Privacy, με θέμα «Privacy:
Today is Tomorrow», Μαδρίτη 4–6 Νοεμβρίου 2009
Στο πλαίσιο της ανάπτυξης διεθνών σχέσεων, η ΑΔΑΕ συμμετείχε στη 31η Διεθνή Σύνοδο Αρχών
και Επιτρόπων η οποία αποτελούνταν από δύο μέρη: την ανοιχτή και την κλειστή σύνοδο. Στα
30 χρόνια που πραγματοποιείται η σύνοδος, η Αρχή συμμετείχε για πρώτη φορά. Σημαντικό
θεωρείται ότι έγινε δεκτό το αίτημα της ΑΔΑΕ να παρακολουθήσει ως παρατηρητής τις εργασίες
της κλειστής συνόδου, του πλέον αναγνωρισμένου διεθνούς φόρουμ. Στην κλειστή σύνοδο,
όπου μετέχουν εκπρόσωποι 78 ανεξάρτητων αρχών και επιτρόπων προστασίας δεδομένων,
συζητήθηκαν και υιοθετήθηκαν διακηρύξεις με θέματα που πραγματεύτηκαν στην ανοιχτή
σύνοδο οι περίπου 1.000 σύνεδροι από 83 χώρες. Η βασικότερη διακήρυξη αφορούσε την
αποδοχή ενός πρωτόλειου κειμένου με διεθνείς πρότυπους κανόνες για την προστασία της
ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων («Joint Proposal for Setting International
Standards on Privacy and Personal Data Protection»), το οποίο συνέταξε ομάδα εργασίας από
40 Αρχές υπό τη διεύθυνση της ισπανικής Αρχής, με στόχο να υιοθετηθεί και να αποτελέσει ένα
διεθνές δεσμευτικό κείμενο.
Η ΑΔΑΕ θα υποβάλει αίτηση για να γίνει δεκτή ως κανονικό μέλος της κλειστής συνόδου
Αρχών και Επιτρόπων για την προστασία των δεδομένων.

47

ΑΔΑΕ • ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2009

13.3 Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Ε-Democracy: Next Generation Society. Technological
and Legal Issues», Αθήνα 23–25 Σεπτεμβρίου 2009
Η ΑΔΑΕ συμμετείχε στο συνέδριο που διοργανώθηκε από το Επιστημονικό Συμβούλιο για την Κοινωνία της Πληροφορίας με στελέχη της και με εισήγηση από έναν ειδικό επιστήμονα. Το θέμα της
εισήγησης ήταν: «Evaluating Common Privacy Vulnerabilities in Internet Service Providers».
13.4 Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα «Personal Data - More Use More
Protection?», Βρυξέλλες 19–20 Μαΐου 2009
Η ΑΔΑΕ συμμετείχε στο Data Protection Conference 2009: «Personal Data – More Use, More
protection?» που διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι το πρώτο συνέδριο που
διοργάνωσε η Επιτροπή σε αυτόν τον τομέα, με στόχο να αποτελέσει μέρος της διαδικασίας μιας
ανοιχτής διαβούλευσης της Επιτροπής για την αποτελεσματικότερη προσέγγιση θεμάτων που
αφορούν τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών, την προστασία των προσωπικών δεδομένων
και της ιδιωτικής ζωής.
13.5 5ο Διεθνές Συνέδριο Συστημικών Μελετών με θέμα «From Systemic Thinking to
Systems Design and Systems Practice», Ξάνθη 24–27 Ιουνίου 2009
Στέλεχος της ΑΔΑΕ συμμετείχε με επιστημονική εργασία στο 5ο Διεθνές Συνέδριο Συστημικών
Μελετών που διοργανώθηκε από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, με σκοπό την προβολή
της ΑΔΑΕ στο επιστημονικό περιβάλλον και με θέμα το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών.
13.6 Συνάντηση του IRG Informal Working Group on Network and Information Security,
Στοκχόλμη 7–8 Μαΐου 2009
Από το 2008 η ΑΔΑΕ συμμετέχει στην ομάδα IRG Informal Working Group on Network and
Information Security του διεθνούς δικτύου Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών (Independent
Regulators Group – IRG). Στη συνάντηση της ομάδας στη Στοκχόλμη η Αρχή συμμετείχε με δύο
στελέχη της τα οποία παρουσίασαν τα εξής θέματα: «Το πλαίσιο ασφάλειας σε περιβάλλον νόμιμης επισύνδεσης και διατήρησης δεδομένων» και «Ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών στην
ΕΕ. Προκλήσεις και προοπτικές».

14. Εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν από την ΑΔΑΕ
Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Προμήθεια και εγκατάστασης ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος εξυπηρέτησης πολιτών και παρόχων (ΟΠΣ)», η ΑΔΑΕ διοργάνωσε τέσσερις
ημερίδες μέσα στο 2008 (Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα, Πάτρα και Ηράκλειο) με σκοπό την ενημέρωση
των φορέων, των παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των δευτεροβάθμιων
οργάνων εκπροσώπησης στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.
Το 2009 διοργάνωσε μια ακόμη ημερίδα η οποία απευθυνόταν σε παρόχους υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 26 Οκτωβρίου.
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Με αφορμή την εκδήλωση για την παρουσίαση του ΟΠΣ, ζητήθηκε από τις εταιρείες που
συμμετείχαν να θέσουν τους προβληματισμούς τους σε θέματα υλοποίησης και εφαρμογής των
κανονισμών της ΑΔΑΕ. Η πρωτοβουλία της Αρχής να ζητήσει τις απόψεις των παρόχων εν όψει
της αναθεώρησης των κανονισμών, αλλά και για τη λειτουργία του ΟΠΣ, έγινε δεκτή με θετικά
σχόλια από τους συμμετέχοντες.

15. Συμμετοχή του προσωπικού της Αρχής σε επιμορφωτικά προγράμματα
Στελέχη της ΑΔΑΕ συμμετείχαν σε επιμορφωτικά προγράμματα που οργάνωσε το Ινστιτούτο
Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) και
πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα. Τα εν λόγω επιμορφωτικά προγράμματα είχαν προστιθέμενη
αξία στη γνώση και τις δεξιότητες των στελεχών της Αρχής και συνέβαλαν ώστε να είναι πιο
αποτελεσματικά και αποδοτικά στην εργασία τους και κατά συνέπεια να βελτιωθεί η ποιότητα
των παρεχόμενων υπηρεσιών προς το κράτος και τους πολίτες.
Συγκεκριμένα, συμμετείχαν στα εξής επιμορφωτικά προγράμματα: «Ευρωπαϊκή Ένωση και
ηλεκτρονική δημόσια διοίκηση: Θεσμοί και χρηματοδοτήσεις» (30 Μαρτίου – 3 Απριλίου), «Τεχνολογίες και διαχείριση δικτύου» (16–27 Νοεμβρίου), «Αρχές και πρακτικές διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού στον δημόσιο τομέα» (2–6 Νοεμβρίου), «Κανόνες νομιμότητας της διοικητικής
δράσης» (2–6 Νοεμβρίου).

16. Συγκρότηση ομάδων εργασίας
Η ΑΔΑΕ, βάσει του Ν. 3115/2003 (άρθρο 6, παράγρ. 3), μπορεί με απόφασή της να συγκροτεί
μόνιμες και έκτακτες επιτροπές και ομάδες εργασίας για την εξέταση και την έρευνα θεμάτων
ειδικού ενδιαφέροντος που σχετίζονται με το αντικείμενο της αρμοδιότητάς της και στις οποίες
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 τα οποία αποφασίζουν για τυχόν δημοσιοποίηση των πορισμάτων. Η ΑΔΑΕ κατά τη διάρκεια του 2009 συγκρότησε τις παρακάτω ομάδες
εργασίας με σκοπό την εξέταση θεμάτων ειδικού ενδιαφέροντος.
16.1 Ομάδα εργασίας για τη μελέτη και την ανάλυση του ρόλου της ΑΔΑΕ σε σχέση με τη
διασφάλιση του απορρήτου κατά τη χρήση αυτόματων ταμειολογιστικών μηχανών
(απόφαση 969/2005, ΦΕΚ 298/Β΄/8.3.2005)
Η ΑΔΑΕ αποφάσισε (απόφαση 81/2009, συνεδρίαση της 17.12.2008, ΥΟΔΔ 22/26.1.2009)
την εκ νέου μελέτη και ανάλυση του ρόλου της σε σχέση με τη διασφάλιση του απορρήτου κατά
τη χρήση αυτόματων ταμειολογιστικών μηχανών (ΑΤΜ) στο πλαίσιο του Κανονισμού που έχει
εκδώσει. Η ομάδα εργασίας σκοπό έχει την ανάλυση των τεχνολογικών εξελίξεων αλλά και
των περιπτώσεων απάτης κατά τη χρήση των ΑΤΜ, προκειμένου να ενισχυθεί η προστασία του
καταναλωτή και να καταγραφούν τα συμπεράσματα και οι προτάσεις που μπορεί να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον. Η ομάδα εργασίας θα ολοκληρώσει το έργο της μέσα στο 2010.

49

ΑΔΑΕ • ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2009

16.2 Ομάδα εργασίας για την αναθεώρηση του ΠΔ 40/2005
Η ΑΔΑΕ αποφάσισε (απόφαση 296/2008, συνεδρίαση της 12.11.2008, ΥΟΔΔ 22/26.1.2009)
τη σύσταση ομάδας εργασίας με αντικείμενο την αναθεώρηση του ΠΔ 40/2005 (Εσωτερική
Διάρθρωση της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών) και συγκεκριμένα των
σχετικών διατάξεων για τη στελέχωση των οργανικών της μονάδων καθώς και των διατάξεων
εκείνων που πρέπει να αναθεωρηθούν, ύστερα από πέντε χρόνια λειτουργίας της Αρχής, ώστε
να μπορεί αυτή να λειτουργεί εύρυθμα και να ανταποκρίνεται επαρκέστερα στην αποστολή της.
Η ομάδα εργασίας ολοκλήρωσε το έργο της και η Αρχή είναι σε θέση να υποβάλει τις προτάσεις
της, όταν της ζητηθούν.
16.3 Ομάδα εργασίας για τη μελέτη και την ανάλυση των διαδικασιών καθώς
και των τεχνικών και οργανωτικών εγγυήσεων για την άρση του απορρήτου
των επικοινωνιών και τη διασφάλισή του
Η ΑΔΑΕ αποφάσισε (απόφαση 293/2008, συνεδρίαση της 24.12.2008, ΥΟΔΔ 22/26.1.2009)
τη σύσταση ομάδας εργασίας για τη μελέτη και την ανάλυση των διαδικασιών καθώς και των
τεχνικών και οργανωτικών εγγυήσεων για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών και για
τη διασφάλισή του στο πλαίσιο πρότασης για την τροποποίηση του ΠΔ 47/2005. Η ομάδα εργασίας ολοκλήρωσε το έργο της και η Αρχή είναι σε θέση να υποβάλει τις προτάσεις της, όταν
της ζητηθούν.
16.4 Ομάδα εργασίας για τη μελέτη αρχείων καταγραφής και εφεδρικών αρχείων των
συστημάτων των παρόχων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών
Η ΑΔΑΕ αποφάσισε (απόφαση 61/2009, συνεδρίαση της 9.3.2009, ΥΟΔΔ 441/2.10.2009)
τη σύσταση ομάδας εργασίας με σκοπό τη μελέτη, δειγματοληπτικά, των αρχείων καταγραφής
και της διαδικασίας δημιουργίας εφεδρικών αρχείων των συστημάτων που διατηρούν οι πάροχοι πρόσβασης στο διαδίκτυο για την υποστήριξη των ελέγχων διασφάλισης του απορρήτου
των επικοινωνιών. Η Αρχή αποφάσισε επίσης την καταγραφή της πληροφορίας και του τρόπου
αποθήκευσης των αρχείων καταγραφής και των εφεδρικών αρχείων, καθώς και την υποβολή
συμπερασμάτων και προτάσεων για χειρισμό στο μέλλον σχετικά με τα αρχεία καταγραφής και
τις διαδικασίες που απαιτούνται. Για τη διεκπεραίωση του έργου απαιτείται η παρουσία τόσο
τεχνικών όσο και εκπροσώπων παρόχων υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο και ειδικών σε
θέματα διαχείρισης δικτύων και IT συστημάτων. Η ομάδα εργασίας ολοκλήρωσε το έργο της.
16.5 Ομάδα εργασίας για την κατάρτιση κανονισμού σχετικού με τη διαδικασία σύναψης
συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών της ΑΔΑΕ
Το άρθρο 6 παράγρ. 6 του Ν. 3115/2003 ορίζει ότι η ΑΔΑΕ μπορεί να συνάπτει συμβάσεις
παροχής υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών για θέματα που άπτονται των σκοπών και της
λειτουργίας της και ότι η σύναψη των συμβάσεων αυτών διέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις του δικαίου της ΕΕ, τις διατάξεις περί προμηθειών του ελληνικού δημοσίου και τους
σχετικούς κανονισμούς της ΑΔΑΕ, οι οποίοι εγκρίνονται και τροποποιούνται με κοινή υπουργική
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης.
Η ΑΔΑΕ συγκρότησε (απόφαση 192/2009, συνεδρίαση της 1.7.2009, και απόφαση
196/2009 συνεδρίαση της 2.9.2009, ΥΟΔΔ 441/2.10.2009) και τροποποίησε, αντίστοιχα,
ομάδα εργασίας για την κατάρτιση κανονισμού σχετικού με τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων
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παροχής υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών της ΑΔΑΕ. Η ομάδα εργασίας θα ολοκληρώσει το
έργο της μέσα στο 2010.
16.6 Ομάδα εργασίας για την αναθεώρηση των κανονισμών της ΑΔΑΕ για τη διασφάλιση
του απορρήτου των επικοινωνιών
Η ΑΔΑΕ συγκρότησε ομάδα εργασίας (απόφαση 277/2008, ΦΕΚ ΥΟΔΔ/510/10.12.08) για
την αναθεώρηση των κανονισμών της για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών
(αποφάσεις 632Α/14.1.2005, 633Α/14.1.2005, 634Α/14.1.2005) προκειμένου να εναρμονιστούν αυτοί με το νέο νομοθετικό πλαίσιο και να εμπλουτιστούν. Αποφασιστικό ρόλο στον
εμπλουτισμό θα παίξουν η εμπειρία που έχουν αποκομίσει τα στελέχη της από τους ελέγχους και
οι τεχνολογικές εξελίξεις. Το έργο της ομάδας εργασίας ξεκίνησε το 2008 και θα ολοκληρωθεί
μέσα στο 2010.

17. Συγκρότηση επιτροπών επιλογής ειδικού επιστημονικού προσωπικού
α) Με βάση την 163/2009 απόφαση της Αρχής (συνεδρίαση της 17.6.2009, ΥΟΔΔ
282/30.6.2009) συγκροτήθηκε επιτροπή για την αξιολόγηση των τυπικών και ουσιαστικών
προσόντων των υποψηφίων για την πλήρωση της θέσης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης
Διασφάλισης Απορρήτου Ταχυδρομικών Υπηρεσιών της ΑΔΑΕ. Η σχέση εργασίας είναι
σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της.
β) Με βάση την 58/2009 απόφαση της Αρχής (συνεδρίαση της 4.2.2009, ΥΟΔΔ
107/12.3.2009) συγκροτήθηκε επιτροπή για την αξιολόγηση των αιτήσεων και των υπόλοιπων δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους για την πλήρωση τριών
θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού το οποίο θα προσληφθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της.

18. Το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα (ΟΠΣ)
Το 2009 ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του ΟΠΣ εξυπηρέτησης πολιτών και παρόχων. Έχει ήδη
τεθεί σε λειτουργία η διαδικτυακή πύλη (portal) του συστήματος, η οποία αντικατέστησε τον
προηγούμενο ιστότοπο της ΑΔΑΕ, δίνοντάς της τη δυνατότητα για παροχή νέων υπηρεσιών
προς τους πολίτες, όπως είναι η υποβολή καταγγελίας και ερωτήματος
Η νέα διαδικτυακή πύλη εμπλουτίστηκε με θεματικές ενότητες ώστε να ενημερώνονται οι
πολίτες και οι πάροχοι σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία, το έργο της ΑΔΑΕ, τους τρόπους
αυτοπροστασίας των χρηστών ηλεκτρονικών επικοινωνιών αλλά και σχετικά με άλλα θέματα
που αφορούν την προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών.
Το έργο αυτό δίνει την ευχέρεια στο προσωπικό της ΑΔΑΕ να προσφέρει περισσότερες και
πιο άμεσα τις υπηρεσίες του στους πολίτες, παράλληλα δε βελτιώνει τη δυνατότητα πρόσβασης
των παρόχων και των συνεργαζόμενων φορέων στις λειτουργικές μονάδες της Αρχής. Μέσω
του ΟΠΣ, η υποβολή εγγράφων γίνεται ηλεκτρονικά με πιστοποίηση και διασφάλιση της αποστολής μέσω ψηφιακών υπογραφών. Κατά συνέπεια:
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α) δεν θα είναι πλέον απαραίτητη η φυσική παρουσία εκπροσώπων των εποπτευόμενων φορέων στην ΑΔΑΕ για θέματα όπως είναι η υποβολή πολιτικών ασφάλειας,
β) δεν χρειάζεται η αποστολή των απαντήσεων της Αρχής να γίνεται με δικαστικό επιμελητή,
γ) θα μειωθεί ο χρόνος και το κόστος αποστολής, καθώς και ο χρόνος και το κόστος απόκρισης,
δ) η διαχείριση αλλαγών θα είναι αποτελεσματικότερη και ο έλεγχος ταχύτερος, και
ε) θα αυξηθεί η αποδοτικότητα της συγκεκριμένης διεργασίας που υποστηρίζεται από το ΟΠΣ.
Οι λειτουργίες που παρέχονται από το σύστημα είναι:
1. Ηλεκτρονική υποβολή εγγράφων από πολίτες, παρόχους και συνεργαζόμενους φορείς.
2. Άμεση ενημέρωση παρόχων και συνεργαζόμενων φορέων για διάφορα θέματα που
τους αφορούν.
3. Ανταλλαγή πληροφοριών και εγγράφων με τους παρόχους και τους συνεργαζόμενους φορείς.
4. Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο.
5. Ηλεκτρονική διακίνηση και παρακολούθηση εγγράφων, σε κάθε τμήμα της υπηρεσίας, με
οποιονδήποτε τρόπο και αν έχουν υποβληθεί.
6. Διαχείριση παραπόνων.
7. Διαχείριση καταγγελιών.
Ειδικότερα, το σύστημα διευκολύνει τις παρακάτω λειτουργίες της Αρχής.
18.1 Έλεγχος των πολιτικών ασφάλειας που υποβάλλουν οι πάροχοι και
ενημέρωση των παρόχων
Οι πάροχοι ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και οι πάροχοι ταχυδρομικών υπηρεσιών έχουν
την υποχρέωση να υποβάλλουν στην Αρχή πολιτική διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών η οποία ελέγχεται από την ΑΔΑΕ με βάση του σχετικούς κανονισμούς. Στη συνέχεια, η
εφαρμογή της πολιτικής διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών από τους παρόχους
ελέγχεται με τακτικούς ελέγχους (επιτόπιους τεχνικούς ελέγχους) στις εγκαταστάσεις και στα
αρχεία των παρόχων.
Επίσης, τα πιστωτικά ιδρύματα αποστέλλουν στην ΑΔΑΕ ετήσια έκθεση για τη διασφάλιση
του απορρήτου των συναλλαγών κατά τη χρήση των αυτόματων ταμειολογιστικών μηχανών
(ΑΤΜ). Η ΑΔΑΕ, αφού μελετήσει την έκθεση, ακολουθεί την ίδια διαδικασία που περιγράφεται
και για τους παρόχους.
Το ΟΠΣ δίνει πλέον τη δυνατότητα η διαδικασία αυτή να υλοποιείται ηλεκτρονικά με δημοσίευση των αποφάσεων της Αρχής μέσω του διαδικτύου και με την άμεση και ασφαλή ενημέρωση
των παρόχων.
18.2 Έλεγχος των παρόχων για την τήρηση του απορρήτου των επικοινωνιών και για τη
συμμόρφωσή τους με τους κανονισμούς
Η λειτουργία αυτή αφορά την υποστήριξη των ελέγχων που διενεργεί η ΑΔΑΕ για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών. Συγκεκριμένα το ΟΠΣ θα διευκολύνει τον:
Τακτικό έλεγχο παρόχων : Σε τακτά χρονικά διαστήματα, που ορίζονται από τους κανονισμούς, η
ΑΔΑΕ διενεργεί προγραμματισμένους τεχνικούς ελέγχους για να εξακριβώσει αν συμμορφώνονται οι πάροχοι με τις αποφάσεις και τους κανονισμούς που εκδίδει.
Αυτεπάγγελτο έκτακτο έλεγχο παρόχων: Η ΑΔΑΕ μπορεί να διενεργεί αυτεπάγγελτους έκτακτους
ελέγχους με τον ίδιο σκοπό όπως και για τους τακτικούς ελέγχους.
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Έλεγχο παρόχου ύστερα από καταγγελία: Κατά την εξέταση καταγγελιών πολιτών που αφορούν
πιθανή παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών, η ΑΔΑΕ μπορεί να διενεργήσει τεχνικούς
ελέγχους σε εγκαταστάσεις των παρόχων που σχετίζονται με την καταγγελία.
18.3 Διαχείριση στοιχείων από παρόχους και άλλους εποπτευόμενους φορείς αναφορικά
με την ασφάλεια του δικτύου των παρόχων
Οι πάροχοι έχουν υποχρέωση να δηλώνουν στην Αρχή κάθε χρόνο όλα τα περιστατικά παραβίασης ασφάλειας που είχαν. Ανάλογα ισχύουν για τα πιστωτικά ιδρύματα που υποβάλλουν
έκθεση με περιστατικά παραβίασης των ΑΤΜ.
Μέσω του ΟΠΣ η ανταλλαγή εγγράφων και συνοδευτικών δεδομένων (π.χ. αρχεία καταγραφής δεδομένων – log files κ.λπ.) θα γίνεται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχει η
διαδικτυακή πύλη στους παρόχους και στους εποπτευόμενους φορείς.
18.4 Διαχείριση ακροάσεων
Η ΑΔΑΕ καλεί σε ακρόαση τις διοικήσεις υπηρεσιών, οργανισμών, νομικών προσώπων και
επιχειρήσεων που εποπτεύει, τους νόμιμους εκπροσώπους τους, υπαλλήλους και κάθε άλλο
πρόσωπο το οποίο κρίνει ότι μπορεί να συμβάλει στην εκπλήρωση της αποστολής της (π.χ.
ακρόαση παρόχων που δεν εναρμονίζονται με τις απαιτήσεις των κανονισμών της ΑΔΑΕ, ακρόαση πριν από την επιβολή διοικητικών ή οικονομικών κυρώσεων ή ακρόαση παρόχων με προβλήματα παραβίασης του απορρήτου). Μέσω του ΟΠΣ θα οργανώνεται ο προγραμματισμός
των ακροάσεων και η ενημέρωση των φορέων, η αποστολή σχετικής αλληλογραφίας και υλικού απαραίτητου για την προετοιμασία της ακρόασης καθώς και η διαχείριση των πρακτικών
των ακροάσεων.
18.5 Διαχείριση παραπόνων
Στοιχεία με παράπονα πολιτών παραλαμβάνονται από την ΑΔΑΕ είτε ταχυδρομικά ή με fax είτε
μέσω του διαδικτυακού της τόπου. Επιπλέον, κατά τη διαδικασία αρχειοθέτησης, περιλαμβάνονται και στοιχεία για τα μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση των παραπόνων, γεγονός
που επιτρέπει την επεξεργασία τους για την εξαγωγή στατιστικών συμπερασμάτων.
18.6 Διαχείριση διαφορών/καταγγελιών
Η λειτουργία αυτή αφορά τη διαχείριση των καταγγελιών από πολίτες και των διαφορών μεταξύ φορέων που ανήκουν στην αρμοδιότητα της ΑΔΑΕ. Περιλαμβάνει την καταχώρηση και την
επεξεργασία της καταγγελίας, την κατηγοριοποίησή της, την καταχώρηση των στοιχείων για
τον τρόπο αντιμετώπισης από την ΑΔΑΕ, την επιβολή κυρώσεων και την εξαγωγή στατιστικών
στοιχείων και συμπερασμάτων. Η διαχείριση της σχετικής αλληλογραφίας και των αντίστοιχων
εγγράφων γίνεται μέσω του ΟΠΣ.
18.7 Συνεργασία με άλλους φορείς
Η σχεδίαση και η υλοποίηση του ΟΠΣ προβλέπει την εύκολη δημιουργία διεπαφών επικοινωνίας
μέσω διαδικτύου προς τα πληροφοριακά συστήματα άλλων φορέων, με βάση τα διεθνή πρότυπα διαλειτουργικότητας και διασφάλισης της ακεραιότητας και του απορρήτου της επικοινωνίας.
Η σχεδίαση και η υλοποίηση του ΟΠΣ είναι συνεπής με:

53

ΑΔΑΕ • ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2009

α) το σχέδιο δράσης E-Europe 2005 (ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών, ηλεκτρονικό
κράτος, ηλεκτρονική μάθηση, ηλεκτρονική υγεία, ηλεκτρονικό εμπόριο), καθώς αποσκοπεί
στην ανάπτυξη υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και μάλιστα σε έναν τομέα καθοριστικής σημασίας για την ασφάλεια των δικτύων και των επικοινωνιών,
β) το σχέδιο δράσης E-Government, διότι ανταποκρίνεται με online παροχή υπηρεσιών προς
τους πολίτες και τους παρόχους, αλλά και προς τα ίδια τα στελέχη της ΑΔΑΕ που εκτελούν
επιτόπιους ελέγχους, και
γ) τις οδηγίες της διεθνούς κοινοπραξίας W3C (World Wide Web Consortium) που αναφέρονται στην «Πρωτοβουλία για την Προσβασιμότητα του Παγκόσμιου Ιστού» από άτομα με
οπτικές, ακουστικές, σωματικές, γνωστικές και νευρολογικές αναπηρίες.
Η υλοποίηση και η εγκατάσταση του ΟΠΣ συγχρηματοδοτήθηκε κατά 20% από εθνικούς
πόρους και κατά 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

19. Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού
Η ΑΔΑΕ συνέταξε έγκαιρα και υπέβαλε στα αρμόδια υπουργεία, όπως προβλέπει ο νόμος, τον
προϋπολογισμό της για το έτος 2010, προκειμένου αυτός να ενταχθεί στον προϋπολογισμό του
Υπουργείου Δικαιοσύνης υπό ίδιο φορέα.
Το 2009 ο προϋπολογισμός της ΑΔΑΕ ανήλθε στο ποσόν των 2.563.000,00 ευρώ. Για την
αποτελεσματικότερη εκπλήρωση του θεσμικού της ρόλου, η Αρχή θα πρέπει να καλύψει ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή, τις οποίες, ύστερα από έξι χρόνια λειτουργίας, ακόμη αντιμετωπίζει, αφού δεν της έχουν χορηγηθεί μέχρι σήμερα τα απαιτούμενα κονδύλια. Έτσι, προκειμένου
να αντεπεξέλθει στα καθήκοντά της, καταφεύγει αναγκαστικά σε πρόσκαιρες λύσεις, όπως είναι
ο δανεισμός εξοπλισμού.
Πίνακας 1: Εγκεκριμένος προϋπολογισμός της ΑΔΑΕ
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Έτος

Εγκεκριμένος προϋπολογισμός της ΑΔΑΕ

2009

2.563.000,00 €

2008

2.147.000,00 €

2007

2.145.000,00 €

2006

2.100.000,00 €

2005

2.000.000,00 €

