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Δραστηριότητες
της ΑΔΑΕ κατά το 2010

Σ

την ενότητα αυτή παρουσιάζονται αναλυτικά οι δραστηριότητες της Αρχής μέσα στο
2010. Στο πλαίσιο των ελεγκτικών και των
κανονιστικών αρμοδιοτήτων της η ΑΔΑΕ διενήργησε αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από καταγγελία
ελέγχους, τακτικούς και έκτακτους, σε εγκαταστάσεις, τεχνικό εξοπλισμό και αρχεία εταιρειών που
ασχολούνται με παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών ή με άλλες υπηρεσίες σχετικές με
την ανταπόκριση και την επικοινωνία. Επίσης, κάλεσε σε ακρόαση εταιρείες που παρέχουν τις υπηρεσίες που προαναφέρθηκαν με σκοπό να ελέγξει
αν υφίσταται παράβαση της κείμενης νομοθεσίας
σχετικά με τις πολιτικές ασφάλειας για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών. Ακόμη
κάλεσε σε ακρόαση παρόχους στους οποίους είχε
διενεργήσει έλεγχο η Αρχή με αντικείμενο την ενδεχόμενη παράβαση της κείμενης νομοθεσίας γενικά περί του απορρήτου των επικοινωνιών καθώς
και για την παροχή πληροφοριών και τη διευκρίνιση άλλων ζητημάτων. Επιπλέον, στην ενότητα αυτή
παρέχονται στοιχεία για τη συμμετοχή της Αρχής
σε ευρωπαϊκά και διεθνή φόρα και συνέδρια, κα-

θώς και σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές και
άλλες ομάδες εργασίας για τη μελέτη θεμάτων
ειδικού ενδιαφέροντος που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες της Αρχής. Τέλος αναφέρεται ο τρόπος
λειτουργίας του ολοκληρωμένου πληροφοριακού
συστήματος, η αναθεώρηση των κανονισμών της
Αρχής και η εκπαίδευση του προσωπικού.

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 2010, διενήργησε συνολικά 43 έκτακτους ελέγχους σε εγκαταστάσεις παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνών, έναντι 33 το
2009 (βλ. διάγραμμα 1).
Οι έκτακτοι έλεγχοι διενεργήθηκαν στις
εταιρείες ΟΤΕ ΑΕ, Vodafone-Πάναφον ΑΕΕΤ, Wind

Διάγραμμα 1
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Ελλάς Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ, Hellas Online,
Forthnet ΑΕ, Cyta Ελλάς Τηλεπικοινωνιακή ΑΕ,
On Telecoms ΑΕ, Vivodi Τηλεπικοινωνίες ΑΕ και
Cosmote Κινητές Τηλεπικοινωνίες ΑΕ με σκοπό να
εξεταστούν περιστατικά ασφάλειας, να ελεγχθεί
η τήρηση των όρων της διαδικασίας άρσης του
απορρήτου, να εξεταστούν τεχνικά προβλήματα τα
οποία κοινοποιήθηκαν στην ΑΔΑΕ από τους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, να
εξεταστούν καταγγελίες και να διερευνηθούν περιστατικά που αναφέρθηκαν σε δημοσιεύματα του
Τύπου και σχετίζονταν με πιθανή παραβίαση του
απορρήτου των επικοινωνιών.
Συγκεκριμένα, οι 43 έκτακτοι έλεγχοι που
διενεργήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2010, κατανέμονται ως εξής:
• Εννέα επιτόπιοι έλεγχοι ύστερα από καταγγελία για πιθανή παραβίαση του απορρήτου των
επικοινωνιών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας και επικοινωνιών μέσω διαδικτύου στις
εταιρείες Cosmote, Forthnet, Wind και ΟΤΕ. Οι
έλεγχοι αυτοί αναλύονται εκτενέστερα στην
ενότητα 3.1.
• Οκτώ έλεγχοι στις εταιρείες Vodafone, Wind
και Cosmote προκειμένου να εξεταστούν περιστατικά ασφάλειας και τεχνικών προβλημάτων
τα οποία κοινοποιήθηκαν στην ΑΔΑΕ από τους
προαναφερόμενους παρόχους.
• 26 έκτακτοι έλεγχοι στις εταιρείες ΟΤΕ, Cosmote,
Vodafone, Wind, Forthnet, Hellas Online, Cyta,
On Telecoms, Vivodi, Net One AE, VoiceΝet ΑΕ,
Cosmoline Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες και
Algonet Τηλεπικοινωνίες ΑΕ, για να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση του απορρήτου των
επικοινωνιών σε περιστατικά που αναφέρθηκαν
σε δημοσιεύματα του Τύπου. Κατά τους ελέγ-

χους αυτούς προέκυψαν στοιχεία τα οποία θεωρήθηκε αναγκαίο να εξεταστούν περαιτέρω και
διενεργήθηκαν 16 επιτόπιοι έλεγχοι.

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 των εδαφίων β΄, δ΄ και
ι΄ και την παράγρ. 2, το άρθρο 15 της απόφασης
629α, το άρθρο 13 της απόφασης 630α, το άρθρο
16 της απόφασης 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 33 τακτικών ελέγχων σε παρόχους υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατά τη διάρκεια του
2010 (βλ. διάγραμμα 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.

• Oλοκλήρωσε τους τεχνικούς ελέγχους στις
εταιρείες Cosmoline, Alfatel ΑΕ, Κόσμον ΕΠΕ,
On Telecoms, Lexitel ΑΕ, First Telecom ΕΠΕ,
I-Surf ΕΠΕ, Δομή Πληροφορικής ΑΕ, Algonet,
VoiceNet ΑΕ και Transnet ΑΕ και επικύρωσε
τα αποτελέσματά τους.
• Oλοκλήρωσε τους τεχνικούς ελέγχους στις
εταιρείες Octafon Telecommunications, Profitel
AE, Interworks ΕΠΕ, Audiotex ΑΕ, Northwest
Communications ΕΕ, Synapsecom Telecoms ΑΕ,
VoiceWeb ΑΕ και KB Impuls Hellas ΑΕ. Τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών θα επικυρωθούν
μέσα στο 2011.
• Ξεκίνησε τη διενέργεια τεχνικού ελέγχου στις
εταιρείες Cyta, Newsphone Hellas SA και
Antenna Internet ΑΕ. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν το 2011.
• Έθεσε στο αρχείο τον έλεγχο για τις εταιρείες
Lemontel.com ΑΕ και Rainbow Communications
ΕΠΕ (μετονομάστηκε σε iStorm ΕΠΕ) λόγω
παύσης εργασιών.

3. Εξέταση καταγγελιών
Το 2010 υποβλήθηκαν στην ΑΔΑΕ 134 καταγγελίες
οι οποίες αφορούσαν περιπτώσεις πιθανής παραβίασης του απορρήτου υπηρεσιών τηλεφωνικών
και διαδικτυακών επικοινωνιών και περιπτώσεις
πιθανής παραβίασης του απορρήτου της επικοινωνίας μέσω ταχυδρομικών επιστολών, έναντι 162
το 2009 (βλ. διάγραμμα 3). Κάποιες από τις καταγγελίες αυτές αφορούσαν θέματα τα οποία δεν
εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της ΑΔΑΕ και παραπέμφθηκαν στις αρμόδιες αρχές.
Ο αριθμός των ερωτημάτων που κατατέθηκαν
στην Αρχή από πολίτες και δημόσιους ή ιδιωτικούς
φορείς, αυξήθηκε από εννέα το 2009 σε 60 το 2010.
Συνολικά η Αρχή απάντησε σε 99 καταγγελίες που υποβλήθηκαν το 2010, ενώ οι υπόλοιπες 35
βρίσκονται σε στάδιο επεξεργασίας που θα ολοκληρωθεί μέσα στο 2011. Οι 99 αυτές καταγγελίες
είχαν ως αντικείμενο την πιθανή παραβίαση του
απορρήτου των τηλεφωνικών και των διαδικτυακών επικοινωνιών των ενδιαφερομένων, της επι-

Διάγραμμα 2
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κοινωνίας τους μέσω επιστολών, καθώς και άλλα
θέματα, κάποια από τα οποία δεν ενέπιπταν στις
αρμοδιότητες της Αρχής.
Συγκεκριμένα, οι καταγγελίες αυτές κατανέμονται ως εξής: 39 για πιθανή παραβίαση του
απορρήτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών, 30 για
πιθανή παραβίαση του απορρήτου της διαδικτυακής επικοινωνίας, 15 αφορούσαν πιθανή παραβίαση τηλεφωνικών και διαδικτυακών επικοινωνιών,
και 15 καταγγελίες αφορούσαν θέματα ταχυδρομικών υπηρεσιών.
Αναλυτικότερα, μέσα στο 2010 η Αρχή δέχθηκε 119 καταγγελίες που αφορούσαν περιπτώσεις πιθανής παραβίασης του απορρήτου των τηλεφωνικών και των διαδικτυακών επικοινωνιών
και ολοκλήρωσε την επεξεργασία των 84. Αυτές
κατανέμονται ως εξής (βλ. διάγραμμα 4):
• Δέκα καταγγελίες τέθηκαν στο αρχείο για ελλιπή ή ασαφή στοιχεία.

• 17 καταγγελίες αφορούσαν θέματα που δεν
εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Αρχής και
προωθήθηκαν σε άλλη αρχή για περαιτέρω
έλεγχο.
• 11 καταγγελίες αφορούσαν παρόχους διαδικτύου του εξωτερικού.
• 11 καταγγελίες αφορούσαν γενικά ερωτήματα.
• Πέντε καταγγελίες αφορούσαν κακόβουλες ή
ενοχλητικές κλήσεις.
• Δύο καταγγελίες αφορούσαν παρόχους διαδικτύου του εξωτερικού και άλλη αρχή.
• 26 καταγγελίες ερευνήθηκαν, αλλά οι έλεγχοι
δεν απέδωσαν ευρήματα.
• Δύο καταγγελίες ερευνήθηκαν και οι έλεγχοι
ανέδειξαν ευρήματα.
Σχετικά με τις δύο καταγγελίες που ανέδειξαν ευρήματα, η μία αφορούσε περιστατικό παραβίασης
του απορρήτου, οφειλόμενο σε κακή συντήρηση
του τηλεπικοινωνιακού δικτύου και για τον λόγο

αυτόν προωθήθηκε στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), ενώ ο έλεγχος
που διεξήχθη για τη δεύτερη δεν κατέδειξε ευθύνη
του τηλεπικοινωνιακού παρόχου.
Σχετικά με τις καταγγελίες που αφορούσαν
υπηρεσίες διαδικτυακών υπηρεσιών από παρόχους
με έδρα εκτός της ελληνικής επικράτειας, η Αρχή
επικοινώνησε με τις εταιρείες στο εξωτερικό ώστε
να διερευνηθεί η πιθανότητα διατήρησης εξοπλισμού εντός της ελληνικής επικράτειας για τις υπηρεσίες που παρέχονται σε χρήστες των υπηρεσιών
αυτών μέσα στην Ελλάδα. Διαπιστώθηκε ότι δεν
υπάρχει εξοπλισμός στην Ελλάδα –και συνεπώς
αδυναμία να ελεγχθούν οι καταγγελίες από την
ΑΔΑΕ– και ενημερώθηκαν σχετικά οι καταγγέλλοντες. Στις απαντήσεις της στους καταγγέλλοντες, η
Αρχή παρείχε ενημέρωση σχετικά με τα μέτρα αυτοπροστασίας που θα πρέπει να εφαρμόζουν για τη
διασφάλιση του απορρήτου της επικοινωνίας τους.

Τα μέτρα αυτοπροστασίας αναλύονται και στο ενημερωτικό έντυπο της ΑΔΑΕ, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Αρχής (www.adae.gr).
Στο πλαίσιο διερεύνησης των καταγγελιών,
διεξήχθησαν εννέα επιτόπιοι έλεγχοι, που αφορούσαν επτά καταγγελίες. Οι έλεγχοι αυτοί πραγματοποιήθηκαν στις εταιρείες Wind, Forthnet, ΟΤΕ
και Cosmote.
Στον τομέα των τηλεφωνικών και των διαδικτυακών επικοινωνιών, οι προαναφερθείσες 84
καταγγελίες, των οποίων η διερεύνηση ολοκληρώθηκε μέσα στο 2010, αφορούσαν συνολικά 40
συνδέσεις, από τις οποίες οι 13 ήταν συνδέσεις
κινητής τηλεφωνίας και οι 27 ήταν συνδέσεις
σταθερής τηλεφωνίας (βλ. διάγραμμα 5). Ακόμη,
δύο αφορούσαν την υπηρεσία γραπτών μηνυμάτων
(SMS), μία αφορούσε πρόσβαση στο διαδίκτυο, 14
αφορούσαν υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
μία υπηρεσίες φιλοξενίας (hosting), επτά υπηρε-

Διάγραμμα 3

Διάγραμμα 4

Καταγγελίες που υποβλήθηκαν στην ΑΔΑΕ, 2005–2010

Κατηγοριοποίηση των 84 καταγγελιών που ελέγχθηκαν και αφορούσαν πιθανή
παραβίαση τηλεφωνικών και διαδικτυακών επικοινωνιών, 2010

200
Αριθμός καταγγελιών

163

162

150

134
101

100
71
50
18
0

2005

2006

2007

2008

2009

Καταγγελίες για παραβίαση του απορρήτου
ηλεκτρονικών επικοινωνιών
με γενικά ερωτήματα
Καταγγελίες για παραβίαση του απορρήτου
ηλεκτρονικών επικοινωνιών για τις οποίες
οι έλεγχοι ανέδειξαν ευρήματα
Καταγγελίες για παραβίαση του απορρήτου
ηλεκτρονικών επικοινωνιών για τις οποίες
οι έλεγχοι δεν ανέδειξαν ευρήματα
Καταγγελίες που αφορούσαν πάροχο
υπηρεσιών διαδικτύου με έδρα
στο εξωτερικό και άλλη αρχή
Καταγγελίες που αφορούσαν πάροχο
υπηρεσιών διαδικτύου
με έδρα στο εξωτερικό
Καταγγελίες για θέματα
που δεν εμπίπτουν
στις αρμοδιότητες της ΑΔΑΕ
Καταγγελίες
που περιλαμβάνουν
ελλιπή ή ασαφή στοιχεία
Καταγγελίες για κακόβουλες κλήσεις

10

5

2

11

26
17
11

2

2010

33

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΔΑΕ ΚΑΤΑ ΤΟ 2010

σίες προστιθέμενης αξίας (VAS), οκτώ ανεπιθύμητη
ηλεκτρονική αλληλογραφία. Επίσης υποβλήθηκαν
και 40 ερωτήματα, από τα οποία τα πέντε αφορούσαν κακόβουλες ή ενοχλητικές κλήσεις.
Από τις 15 καταγγελίες που παρέλαβε η Αρχή
και αφορούσαν πιθανή παραβίαση του απορρήτου
της επικοινωνίας μέσω επιστολών, μία προωθήθηκε σε άλλη αρχή καθώς το θέμα της δεν ενέπιπτε στις αρμοδιότητες της ΑΔΑΕ και μία ήταν
αόριστη λόγω ελλιπών στοιχείων. Οι υπόλοιπες 13
περιπτώσεις αφορούσαν τέσσερις ταχυδρομικές
επιχειρήσεις και κατήγγειλαν εννέα περιστατικά
απώλειας ταχυδρομικών επιστολών από τις επιχειρήσεις αυτές και τέσσερα περιστατικά πιθανής
διάνοιξης κλειστού ταχυδρομικού φακέλου (βλ.
διάγραμμα 6).
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 2010, σχετικά με τις καταγγελίες
που υποβλήθηκαν στην Αρχή και αφορούσαν τον
τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (σταθερή,
κινητή τηλεφωνία, διαδίκτυο) διεξήχθησαν οι παρακάτω έκτακτοι επιτόπιοι έλεγχοι.
3.1 Έκτακτοι έλεγχοι ύστερα από καταγγελίες
για πιθανή παραβίαση του απορρήτου
των επικοινωνιών
Από τις 84 καταγγελίες που κατατέθηκαν στην
ΑΔΑΕ και των οποίων η διερεύνηση ολοκληρώθηκε το 2010, 21 αφορούσαν πιθανή παραβίαση του
απορρήτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών και
δύο αφορούσαν επικοινωνία μέσω διαδικτύου. Για
έξι από αυτές έλαβε χώρα επιτόπιος έλεγχος στις

εταιρίες Cosmote, Forthnet, Wind και ΟΤΕ. Σε κάποιες περιπτώσεις ο έλεγχος αφορούσε τόσο την
τηλεφωνική όσο και τη διαδικτυακή επικοινωνία.
Συνολικά έγιναν εννέα έλεγχοι, δεδομένου ότι για
ορισμένες καταγγελίες διεξήχθησαν περισσότεροι
από έναν επιτόπιοι έλεγχοι. Από τους ελέγχους
δεν διαπιστώθηκε παραβίαση του απορρήτου, συντάχθηκαν οι σχετικές εκθέσεις έρευνας και ενημερώθηκαν οι καταγγέλλοντες.
Αναφορικά με τις διαδικτυακές επικοινωνίες, οι οποίες εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της
ΑΔΑΕ, εξετάστηκαν δύο καταγγελίες για τις οποίες
συγκεντρώθηκαν τα απαραίτητα στοιχεία από τους
παρόχους. Στη μία δεν διαπιστώθηκε παραβίαση,
οπότε τέθηκε στο αρχείο και ενημερώθηκε σχετικά ο καταγγέλλων, ενώ στην άλλη, που αφορούσε
πρόσβαση στο διαδίκτυο, τα ευρήματα της έρευνας
βεβαίωσαν παραβίαση του απορρήτου, αλλά δεν
κατέδειξαν ευθύνη του παρόχου.

4. Πολιτικές
και ζητήματα ασφάλειας
4.1 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 σχετική 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

Διάγραμμα 5

Διάγραμμα 6

Κατηγοριοποίηση καταγγελιών που αφορούσαν τηλεφωνικές επικοινωνίες, 2010
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και τη νομιμότητά της. Στη συνέχεια, οι πάροχοι
καλούνται να λάβουν υπόψη τους τις παρατηρήσεις αυτές, και αντίστοιχα να αναθεωρήσουν και να
τροποποιήσουν 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 2010, κατατέθηκαν στην Αρχή 19
πολιτικές ασφάλειας, από τις οποίες 10 εγκρίθηκαν, τρεις δεν εγκρίθηκαν και έξι τελούν υπό
επεξεργασία. Σε μία περίπτωση, η εταιρεία εξαιρέθηκε από την υποχρέωση υποβολής πολιτικής
ασφάλειας, με την επισήμανση ότι, σε περίπτωση
που μεταβληθούν οι συνθήκες δραστηριοποίησής
της, υποχρεούται να υποβάλει πολιτική ασφάλειας
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Αντίστοιχα, το

2009, κατατέθηκαν στην Αρχή 26 πολιτικές ασφάλειας, από τις οποίες πέντε δεν εγκρίθηκαν (βλ.
διάγραμμα 7).
Ο αριθμός των πολιτικών που κατατέθηκαν
στην Αρχή σε σχέση με τα προηγούμενα έτη μειώθηκε και φέτος, διότι το μεγαλύτερο ποσοστό
παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών
έχει ήδη αποστείλει πολιτικές ασφάλειας για τη
διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών (βλ.
διάγραμμα 8).
Η ΑΔΑΕ, με γνώμονα τις νέες εξελίξεις στον
τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και την εμπειρία που έχει αποκομίσει από τους σχετικούς ελέγχους, βρίσκεται στη
διαδικασία αναθεώρησης των υφιστάμενων κανονισμών για τη διασφάλιση του απορρήτου των
ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Το σχέδιο του νέου
κανονισμού, το οποίο τέθηκε το 2011 σε δημόσια
διαβούλευση, περιλαμβάνεται στο παράρτημα της
παρούσας έκθεσης.

4.2 Πολιτικές ασφάλειας παρόχων
ταχυδρομικών υπηρεσιών
Η Διεύθυνση Διασφάλισης Απορρήτου Ταχυδρομικών Υπηρεσιών της ΑΔΑΕ είναι αρμόδια για τη
σύνταξη κανονισμών και τη λήψη μέτρων για τη
διασφάλιση του απορρήτου των ταχυδρομικών
υπηρεσιών. Οι πάροχοι ταχυδρομικών υπηρεσιών
είναι υπόχρεοι να καταθέσουν στην Αρχή πολιτική διασφάλισης του απορρήτου των ταχυδρομικών υπηρεσιών (ΠΔΑΤΥ), σύμφωνα με τον κανονισμό της Αρχής για τη διασφάλιση του απορρήτου των ταχυδρομικών υπηρεσιών (ΦΕΚ 384/
Β΄/24.3.2005).
Η αρμόδια διεύθυνση της Αρχής ξεκίνησε
μια συστηματική προσπάθεια για τον έλεγχο των
πολιτικών ασφάλειας που καταθέτουν στην Αρχή
οι ταχυδρομικές επιχειρήσεις (ΤΕ), τον εντοπισμό
και την κλήση σε ακρόαση εταιρειών που δεν
έχουν υποβάλει πολιτική ασφάλειας, την εξέταση
των καταγγελιών που αφορούν πιθανή παραβίαση

του απορρήτου των ταχυδρομικών υπηρεσιών και
την εισήγηση για λήψη μέτρων.
Στο πλαίσιο αυτό, ερευνήθηκε η ταχυδρομική αγορά προκειμένου να εντοπιστούν οι εταιρείες
που υποχρεούνται να υποβάλλουν πολιτική ασφάλειας. Αντλώντας στοιχεία από το ισχύον1 μητρώο
της ΕΕΤΤ, το οποίο περιλαμβάνει τις εταιρείες που
παρέχουν ταχυδρομικές υπηρεσίες, η ΑΔΑΕ απέστειλε 494 επιστολές, με σκοπό να ενημερώσει εκ
νέου όλους τους παρόχους ταχυδρομικών υπηρεσιών και ιδίως τις νεοσυσταθείσες εταιρείες για
τη σχετική υποχρέωσή τους.
Από τα αποτελέσματα της έρευνας και σε
σύνολο 494 ΤΕ προκύπτει ότι:
• 89 ΤΕ έχουν εκπονήσει και υποβάλει στην
Αρχή ΠΔΑΤΥ πριν από το 2010. Όλες οι προαναφερθείσες πολιτικές έχουν ελεγχθεί από
την Αρχή. Η ΑΔΑΕ μέσα στο 2010 ζήτησε από
τις 89 εταιρείες την κατάθεση αναθεωρημένης
πολιτικής.

Διάγραμμα 7

Διάγραμμα 8

Πολιτικές ασφάλειας παρόχων για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών
που κατατέθηκαν και πολιτικές που δεν εγκρίθηκαν, 2009–2010
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• 22 ΤΕ υπέβαλαν αναθεωρημένη πολιτική μέσα
στο 2010. Η Αρχή έχει εγκρίνει δέκα από τις
αναθεωρημένες πολιτικές που υποβλήθηκαν,
ενώ οκτώ δεν εγκρίθηκαν. Οι υπόλοιπες τέσσερις βρίσκονται στο στάδιο της επεξεργασίας.
• 12 ΤΕ έχουν παύσει να λειτουργούν.
• 112 ΤΕ έχουν αλλάξει έδρα ή έχουν κλείσει,
χωρίς να έχουν ενημερώσει σχετικά την Αρχή
(βλ. διάγραμμα 9).
Οι έρευνες συνεχίζονται για τις υπόλοιπες 181 ΤΕ.
Επίσης, άμεση ήταν η αντίδραση της ΑΔΑΕ
στην περίπτωση των γεγονότων του Νοεμβρίου
20103. Ενημέρωσε τους παρόχους ταχυδρομικών
υπηρεσιών σχετικά με τις υποχρεώσεις τους και τα
μέτρα που μπορούν να λάβουν για την αντιμετώπιση
του ζητήματος δημόσιας ασφάλειας που ανέκυψε.
Επιπλέον, η ΑΔΑΕ συνεργάζεται με την
ΕΕΤΤ τόσο για την αντιμετώπιση σοβαρών θεμάτων που αφορούν την ασφάλεια των ταχυμεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών όσο

Σε σύνολο 494
ταχυδρομικών
επιχειρήσεων.
Με βάση μελέτη
της ΕΕΤΤ, οι
μεγαλύτερες
επιχειρήσεις του
κλάδου των ΤΕ
μεταφέρουν το
88% του όγκου
των ταχυδρομικών αντικειμένων, περιοδικό
Εν τάχει, Ιανουάριος 2011,
τεύχος 27.
2

και για την ενημέρωση των πολιτών. Στο πλαίσιο
της συνεργασίας αυτής, η ΕΕΤΤ συμπεριέλαβε στο
ενημερωτικό έντυπο που εξέδωσε, με τίτλο «Καθολική ταχυδρομική υπηρεσία», και ενημέρωση
σχετικά με τη διασφάλιση του απορρήτου των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Το έντυπο αυτό απεστάλη
σε περίπου 1.000.000 παραλήπτες, πολίτες αλλά
και εταιρείες.
4.3 Περιστατικά ασφάλειας παρόχων
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών
Κατά τη διάρκεια του 2010 αξιολογήθηκαν από την
ΑΔΑΕ οι ετήσιες εκθέσεις περιστατικών ασφάλειας, οι οποίες κατατέθηκαν στην Αρχή το 2009. Συγκεκριμένα, το 2009 κατατέθηκαν 17 εκθέσεις από
ισάριθμους παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
στο πλαίσιο της υποχρέωσής τους να αποστέλλουν
ετήσια έκθεση περιστατικών για την ασφάλεια των
επικοινωνιών ως προς τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών.

Από την επεξεργασία των εκθέσεων αυτών
προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα:
• 13 εταιρείες δηλώνουν ότι δεν έχουν αντιμετωπίσει κάποιο περιστατικό ασφάλειας σχετικά με το απόρρητο των επικοινωνιών.
• Τέσσερις εταιρείες κάνουν αναφορά στην έκθεσή τους σε περιστατικά ασφάλειας.
Για τις υπόλοιπες εταιρείες που δεν υπέβαλαν ετήσια έκθεση περιστατικών ασφάλειας ως όφειλαν
εκκρεμεί η κλήση τους σε ακρόαση προκειμένου
να παράσχουν εξηγήσεις.

5. Διασφάλιση του απορρήτου
των αυτόματων
ταμειολογιστικών μηχανών
Κατά τη διάρκεια του 2010, ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση σε 34 πιστωτικά ιδρύματα, έναντι 35 το
2009. Από τους ελέγχους αυτούς, 29 οδήγησαν σε
πλήρη αποδοχή των αντίστοιχων ετήσιων εκθέσεων, ενώ οι υπόλοιποι πέντε οδήγησαν σε αποδοχή

των εκθέσεων αυτών με παρατηρήσεις σχετικά με τη
διασφάλιση του απορρήτου κατά τη χρήση των αυτόματων ταμειολογιστικών μηχανών (ΑΤΜ), σύμφωνα
με τον κανονισμό της Αρχής. Βλ. διάγραμμα 10.
Το 2009 η ΑΔΑΕ αποφάσισε τη σύσταση
ομάδας εργασίας για να μελετήσει και να αναλύσει
τον ρόλο της Αρχής σε σχέση με τη διασφάλιση
του απορρήτου κατά τη χρήση των ΑΤΜ στο πλαίσιο του κανονισμού της. Η ομάδα ολοκλήρωσε το
έργο της και η Ολομέλεια της Αρχής αποφάσισε
στη συνεδρίασή της στις 17 Νοεμβρίου 2010 (απόφαση 5/2011) την κατάργηση του κανονισμού για
τη διασφάλιση του απορρήτου κατά τη χρήση των
ΑΤΜ (ΦΕΚ 419/Β΄/16.3.2011).

6. 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

Διάγραμμα 9

Διάγραμμα 10

Πολιτικές ασφάλειας ΤΕ που κατατέθηκαν στην ΑΔΑΕ, 2005–20102
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περιπτώσεις που δέχονται κακόβουλες ή ενοχλητικές κλήσεις.
Με την απόφαση 224/4.11.2009 (ΦΕΚ 2359/
Β΄/20.11.2009) τροποποιείται η προαναφερθείσα
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 πράξης που προαναφέρθηκε, μέσα στο πρώτο
τρίμηνο κάθε έτους, όλοι οι πάροχοι υποχρεούνται
να υποβάλουν 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 στοιχεία που υποβλήθηκαν στην
ΑΔΑΕ προκύπτει ότι το 2009 ο αριθμός των αιτήσεων για τον εντοπισμό κακόβουλων ή ενοχλητικών κλήσεων, που έλαβαν 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, ανήλθε
στις 4.671, έναντι 5.938 αιτήσεων το 2008. Οι αντίστοιχες αιτήσεις για το 2010 ανέρχονται στις 6.276.
Τα προαναφερθέντα στοιχεία καταδεικνύουν

αύξηση της τάξης του 34% στον αριθμό των αιτήΌπως προκύπτει από τις ετήσιες εκθέσεις
σεων που έλαβαν οι πάροχοι κινητής και σταθερής επεξεργασίας κλήσεων έκτακτης ανάγκης από τους
τηλεφωνίας μεταξύ των ετών 2009 και 2010 (βλ. παρόχους που έχει λάβει η ΑΔΑΕ για το 2009 και
διάγραμμα 11).
το 2010, δεν σημειώθηκαν περιστατικά που απείλησαν την ασφάλεια του απορρήτου των επικοινω7. Επεξεργασία
νιών. Επίσης, σχετικά με τα αιτήματα που αφορούκλήσεων έκτακτης ανάγκης
σαν την επεξεργασία δεδομένων θέσης του καλούΜε την πράξη 216/2008 της ΑΔΑΕ ρυθμίζονται οι ντος, οι πάροχοι κινητής και σταθερής τηλεφωνίας
διαδικασίες, ο τρόπος και οι τεχνικές λεπτομέρειες Cosmote, CYTA, Wind, Hellas Online, Vodafone, Net
για την επεξεργασία των δεδομένων θέσης και την One, ΟΤΕ και Forthnet έλαβαν συνολικά 264 αιτήεξουδετέρωση της δυνατότητας μη αναγραφής της ματα το 2009 και 175 αιτήματα το 2010.
καλούσας γραμμής από τους φορείς παροχής δηΤο 2008 οι πάροχοι έλαβαν συνολικά 165
μόσιου δικτύου ή διαθέσιμης στο κοινό υπηρεσίας αιτήματα, που αφορούσαν την επεξεργασία δεδοηλεκτρονικών επικοινωνιών, με σκοπό την παρο- μένων θέσης του καλούντος για την επεξεργασία
χή πληροφοριών στους αρμόδιους φορείς για την κλήσεων έκτακτης ανάγκης (βλ. διάγραμμα 12).
απάντηση στις κλήσεις προς τους αριθμούς έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένου του ενιαίου 8. Άρση του απορρήτου
ευρωπαϊκού αριθμού κλήσης έκτακτης ανάγκης των επικοινωνιών
112, και για τον εντοπισμό της θέσης του καλού- Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 2225/1994,
ντος και μόνο για τον συγκεκριμένο σκοπό.
όπως ισχύει, κοινοποιούνται στην ΑΔΑΕ μέσα σε
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Διάγραμμα 12

Αιτήσεις για κακόβουλες κλήσεις, 2008–2010
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κλειστό φάκελο, οι διατάξεις και τα βουλεύματα
που και εκδίδονται από το αρμόδιο όργανο και επιβάλλουν την άρση του απορρήτου, προκειμένου η
Αρχή να ελέγξει την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας για την άρση του απορρήτου.
Η ΑΔΑΕ παρέλαβε το 2010:
• 2.281 εισαγγελικές διατάξεις που αφορούσαν
νέες περιπτώσεις άρσης του απορρήτου των
επικοινωνιών για λόγους εθνικής ασφάλειας,
έναντι 1.061 το 2009. Επίσης, 2.965 εισαγγελικές διατάξεις που αφορούσαν παρατάσεις
προγενέστερων διατάξεων, έναντι 1.412 το
2009, και 213 που διέτασσαν την παύση της
άρσης του απορρήτου, έναντι 58 το 2009.
• 1.169 βουλεύματα δικαστικών συμβουλίων –
έναντι 970 το 2009– για τη διακρίβωση εγκλημάτων, τα οποία αναφέρονται στις αξιόποινες
πράξεις της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, της
ληστείας, της έκρηξης, της κατοχής εκρηκτι-

κών 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 13).
Η Αρχή κοινοποίησε τα βουλεύματα αυτά και τις εισαγγελικές διατάξεις, όπως προβλέπεται από τον νόμο,
στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ενημέρωσε σχετικά τους αρχηγούς των κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή.
Επίσης, η ΑΔΑΕ έχει επισημάνει με επιστολές της προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου
την ανάγκη αποστολής στην Αρχή βουλευμάτων και
εισαγγελικών διατάξεων, καθώς και την ανάγκη τήρησης της προβλεπόμενης από τον Ν. 2225/1994,
όπως ισχύει, διαδικασίας άρσης του απορρήτου, με
σκοπό να διασφαλιστεί η πλήρης και απαρέγκλιτη
εφαρμογή των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας κατά τη διαχείριση των σχετικών υποθέσεων.

9. Ακροάσεις
και επιβολή κυρώσεων

ροχή πληροφοριών και μία (7%) αφορά κλήση σε
ακρόαση ύστερα από έλεγχο (βλ. διάγραμμα 15).

9.1 Αποφάσεις για κλήση σε ακρόαση παρόχων
Κατά το 2010 η ΑΔΑΕ έλαβε 15 αποφάσεις που
αφορούν κλήσεις σε ακρόαση παρόχων υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών. Από τις ακροάσεις αυτές δύο πρόκειται να
ολοκληρωθούν μέσα στο 2011 (βλ. διάγραμμα 14).
Οι 15 αυτές περιπτώσεις κατηγοριοποιούνται
ως εξής: επτά αποφάσεις (46%) αφορούν κλήση σε
ακρόαση παρόχων ύστερα από αναφορά περιστατικού ασφάλειας, τρεις αποφάσεις (20%) αφορούν
κλήση σε ακρόαση παρόχων ύστερα από καταγγελία με αντικείμενο την ενδεχόμενη παράβαση της
κείμενης νομοθεσίας περί απορρήτου των επικοινωνιών, τρεις (20%) αφορούν κλήση σε ακρόαση
παρόχων λόγω παράβασης της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με τις πολιτικές ασφάλειας για τη
διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών, μία
απόφαση (7%) αφορά κλήση σε ακρόαση για πα-

9.2 Διεξαγωγή ακροάσεων
Η ΑΔΑΕ συνεδρίασε στην έδρα της με θέμα την
ακρόαση παρόχων, δίνοντας στις εταιρείες τη δυνατότητα είτε να παραστούν μετά ή διά πληρεξουσίου δικηγόρου είτε να καταθέσουν έγγραφο
υπόμνημα μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από
την επίδοση της απόφασης για κλήση σε ακρόαση.
Συγκεκριμένα, 18 πάροχοι κλήθηκαν σε ακρόαση
και παρουσιάστηκαν στην έδρα της ΑΔΑΕ. Σε εννέα
περιπτώσεις, η ακρόαση αφορούσε περιστατικά
ασφάλειας για τα οποία οι ίδιοι οι πάροχοι ενημέρωσαν την Αρχή, σε δύο περιπτώσεις η ακρόαση
ακολούθησε τον τακτικό έλεγχο στις εγκαταστάσεις
των παρόχων, σε μία περίπτωση η ακρόαση αφορούσε την εξέταση καταγγελίας με αντικείμενο την
ενδεχόμενη παράβαση της κείμενης νομοθεσίας
περί απορρήτου των επικοινωνιών και σε μία πε-

Διάγραμμα 13

Διάγραμμα 14

Κοινοποίηση διατάξεων άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών, 2005–2010

Αποφάσεις για κλήση σε ακρόαση παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών
και ταχυδρομικών υπηρεσιών, 2010
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Ιουλίου 2002 σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία
της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών
επικοινωνιών, η οποία ενσωματώθηκε 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
9.3 Διοικητικές κυρώσεις
και των συναφών δεδομένων κίνησης από πρόΚατά τις διατάξεις του άρθρου 1, παράγρ. 1 του Ν. σωπα εκτός από τους χρήστες, εκτός και αν υπάρ3115/2003, σκοπός της ΑΔΑΕ είναι η προστασία χει σχετική νόμιμη άδεια (άρθρο 5 της Οδηγίας
του απορρήτου των επικοινωνιών και της ελεύθε- 2002/58/ΕΚ και άρθρο 4 του Ν. 3471/2006).
ρης ανταπόκρισης ή επικοινωνίας με οποιονδήποΗ διασφάλιση του απορρήτου των επικοιτε άλλο τρόπο. Με το άρθρο 11 του ίδιου νόμου, νωνιών, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία,
σε συνδυασμό με το άρθρο 11 του Ν. 3674/2008, αποτελεί υποχρέωση του παρόχου υπηρεσιών επιπροβλέπεται η κυρωτική αρμοδιότητα της ΑΔΑΕ.
κοινωνιών, ο οποίος οφείλει να λαμβάνει τα ενΕπιπλέον, η Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρω- δεδειγμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης 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 αφού προηγουμένως έχει καλέσει τους
ενδιαφερομένους να παράσχουν εξηγήσεις, να
επιβάλει κυρώσεις στο υπαίτιο νομικό ή φυσικό
πρόσωπο.
Το 2010 η ΑΔΑΕ επέβαλε τις ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις:
1. Με την 9/2010 απόφασή της (27.1.2010) επιβλήθηκαν στη συγκεκριμένη εταιρεία διοικητικές κυρώσεις των χρηματικών προστίμων
ύψους 20.000 ευρώ και 15.000 ευρώ.
2. Με την 55/2010 απόφασή της (29.3.2010) επιβλήθηκε στη συγκεκριμένη εταιρεία η διοικητική κύρωση του χρηματικού προστίμου των
30.000 ευρώ.
3. Με την 71/2010 απόφασή της (3.5.2010) επιβλήθηκε στην εταιρεία η διοικητική κύρωση

Διάγραμμα 15

Διάγραμμα 16

Κατηγοριοποίηση των αποφάσεων της ΑΔΑΕ για κλήσεις σε ακρόαση παρόχων, 2010

Διεξαγωγή ακροάσεων, 2010

ρίπτωση ο πάροχος κλήθηκε σε ακρόαση ύστερα
από δημοσίευμα του Τύπου. Τέλος, η ΑΔΑΕ κάλεσε σε ακρόαση τέσσερις 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) (βλ. διάγραμμα 16).

20%
Πολιτικές ασφάλειας 3

του χρηματικού προστίμου των 60.000 ευρώ
και η διοικητική κύρωση της σύστασης.
4. Με την 142/2010 απόφασή της (24.9.2010)
επιβλήθηκε στη συγκεκριμένη εταιρεία η διοικητική κύρωση του χρηματικού προστίμου
των 70.000 ευρώ.
5. Με την 147/2010 απόφασή της (4.10.2010)
η Αρχή αποφάσισε ότι ο πάροχος ευθύνεται
για παράβαση της κείμενης νομοθεσίας περί
απορρήτου των επικοινωνιών και επέβαλε τη
διοικητική κύρωση της σύστασης (βλ. διάγραμμα 17).
9.4 Δυσχέρειες στην άσκηση
της κυρωτικής αρμοδιότητας της ΑΔΑΕ
Στην άσκηση της κυρωτικής αρμοδιότητας της
ΑΔΑΕ, που περιλαμβάνει κλήση σε ακρόαση, διεξαγωγή της ακρόασης και λήψη απόφασης για
ενδεχόμενη επιβολή διοικητικής κύρωσης, επήλθαν σοβαρές δυσχέρειες κατά το τελευταίο έτος
εξαιτίας σχετικής απόφασης του Συμβουλίου της
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Επικρατείας (ΣτΕ) που αφορούσε συγκεκριμένη
υπόθεση.
Η εν λόγω απόφαση του ΣτΕ, που εκδόθηκε
μετά την εξέταση της αίτησης ακύρωσης που υπέβαλε η εταιρεία Vodafon για σχετική απόφαση της
ΑΔΑΕ (υπόθεση υποκλοπών Vodafon), ακύρωσε την
απόφαση της ΑΔΑΕ για επιβολή διοικητικής κύρωσης
στη Vodafon για τυπικούς λόγους και συγκεκριμένα,
με το σκεπτικό ότι η ΑΔΑΕ, όταν συνεδριάζει για επιβολή κυρώσεων, ασκεί οιονεί δικαστικά καθήκοντα
και άρα η συνεδρίαση θα πρέπει να είναι δημόσια. Η
απόφαση αυτή του ΣτΕ έγινε γνωστή τον Μάρτιο του
2009 και δημοσιεύθηκε στα τέλη του 2010.
Η γνωστοποίηση της απόφασης προκάλεσε,
όπως ήταν επόμενο, ανάσχεση στην υλοποίηση
ακροάσεων από την ΑΔΑΕ, καθώς και στη λήψη
αποφάσεων επί ακροάσεων που είχαν προηγηθεί.
Για την αντιμετώπιση του προβλήματος που
ανέκυψε η ΑΔΑΕ απευθύνθηκε στα αρμόδια υπουργεία και ζήτησε να λυθεί με νομοθετική ρύθμιση ή
άλλο πρόσφορο τρόπο, δεδομένου ότι ο ισχύων Κώ-

work and Information Security του Διεθνούς Δικτύου Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών (Independent
Regulators Group – IRG). Στη συνάντηση της ομάδας στην Κοπεγχάγη, στις 15–16 Απριλίου, η Αρχή
αντάλλαξε απόψεις σε θέματα που αφορούν βέλτιστες πρακτικές και συζήτησε τεχνικά θέματα στον
τομέα της ασφάλειας δικτύων και υπηρεσιών με
αρχές κρατών-μελών της ΕΕ που έχουν αντίστοιχες
αρμοδιότητες.

δικας Διοικητικής Διαδικασίας και ο σχετικός κανονισμός της ΑΔΑΕ, που εκδόθηκε σύμφωνα με τον
Κώδικα, προβλέπουν την διεξαγωγή κλειστών συνεδριάσεων για την Ολομέλεια της Αρχής. Το θέμα δεν
ρυθμίστηκε μέχρι τα τέλη του 2010 με αποτέλεσμα
να συνεχίζεται και η εκ μέρους της ΑΔΑΕ ανάσχεση
συνεδριάσεων θέμα τη διεξαγωγή ακροάσεων και τη
λήψη αποφάσεων για επιβολή κυρώσεων.

10. Ευρωπαϊκές και διεθνείς
δραστηριότητες της ΑΔΑΕ

10.2 Συνάντηση του φόρουμ για την εφαρμογη
του άρθρου 13Α της Οδηγίας 140/2009/ΕΚ
O Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) έχει αναλάβει να
στηρίξει τα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θεσπίζοντας ένα πλαίσιο κανόνων και διαδικασιών για την εφαρμογή των διατάξεων που
αφορούν τεχνικά και οργανωτικά μέσα για την κατάλληλη διαχείριση των κινδύνων όσον αφορά την
ασφάλεια των δικτύων και των υπηρεσιών, καθώς
και την κοινοποίηση παραβιάσεων της ασφάλειας,
όπως προβλέπεται στο άρθρο 13 στοιχείο α)4 της
αναθεωρημένης Οδηγίας 140/2009/ΕΚ του πλαισίου για τις τηλεπικοινωνίες (Telecom Package).
Στο πλαίσιο αυτό ο ENISA ανέλαβε επίσης τη διοργάνωση ενός ετήσιου φόρουμ για τους αρμόδιους

Η ΑΔΑΕ συνεχίζει τη συστηματική επαφή και την
ανταλλαγή απόψεων με ευρωπαϊκούς φορείς στα
θέματα που αφορούν την ασφάλεια υπηρεσιών και
δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Στο πλαίσιο
αυτό συμμετέχει στα ακόλουθα δύο φόρα.
10.1 Συνάντηση του IRG – Informal Working
Group on Network and Information Security
Τα τελευταία τρία χρόνια η ΑΔΑΕ συμμετέχει στην
ομάδα του IRG – Informal Working Group on Net-

Διάγραμμα 17
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εθνικούς φορείς και τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές
στον τομέα της ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών, καθώς και για τους άμεσα ενδιαφερόμενους
από τον ιδιωτικό τομέα. Στο φόρουμ αυτό ανταλλάσσονται απόψεις αναφορικά με ορθές πρακτικές
για την εφαρμογή των ρυθμιστικών μέτρων. Ένας
ακόμη στόχος είναι να εκδοθεί μια τεχνική αναφορά για τις απαιτήσεις και τα μέτρα ασφάλειας όσον
αφορά την ασφάλεια και την ακεραιότητα δικτύων
και πληροφοριών.
Η Ελλάδα εκπροσωπείται στο φόρουμ αυτό των
κρατών-μελών όπου θα συζητηθούν ενιαίοι κανόνες
και διαδικασίες εφαρμογής του παραπάνω άρθρου
από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Στο πλαίσιο αυτό, η ΑΔΑΕ, ύστερα από πρόσκληση
του υπουργείου, συμμετέχει στις εργασίες του φόρουμ. Συγκεκριμένα, συμμετείχε στη συνάντηση που
πραγματοποιήθηκε στη Στοκχόλμη, στις 24 Σεπτεμβρίου, καθώς και στις τηλεδιασκέψεις που οργανώνει
ο ENISA. Με την εμπειρία της σε θέματα της ασφάλειας δικτύων και υπηρεσιών προσπαθεί να συνδράμει το έργο του υπουργείου και να συμβάλει στη
διαμόρφωση των εθνικών θέσεων σε ζητήματα, όπως
είναι ο καθορισμός του πεδίου ορισμού της ασφάλειας –στην οποία περιλαμβάνονται η εμπιστευτικότητα,
η ακεραιότητα και η διαθεσιμότητα– η διαχείριση των

Οδηγία 140/2009/ΕΚ Άρθρο 13 στοιχείο α) παράγρ. 1 «Τα κράτη-μέλη μεριμνούν ώστε οι επιχειρήσεις που παρέχουν δημόσια δίκτυα επικοινωνιών ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών που διατίθενται στο κοινό να λαμβάνουν πρόσφορα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την κατάλληλη διαχείριση του κινδύνου όσο αφορά την ασφάλεια
των δικτύων και υπηρεσιών. Λαμβανομένων υπόψη των πλέον τεχνικών δυνατοτήτων, τα μέτρα πρέπει να εξασφαλίζουν επίπεδο ασφάλειας ανάλογο προς τον υπάρχοντα κίνδυνο. Λαμβάνονται ιδίως μέτρα για την αποτροπή και ελαχιστοποίηση του αντίκτυπου συμβάντων που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια χρηστών και διασυνδεδεμένων δικτύων».
Άρθρο 13 στοιχείο α) παράγρ. 3 «Τα κράτη-μέλη μεριμνούν ώστε οι επιχειρήσεις που παρέχουν πρόσβαση σε δημόσια δίκτυα
επικοινωνιών ή σε υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών που διατίθενται στο κοινό να κοινοποιούν στην αρμόδια εθνική
ρυθμιστική αρχή κάθε παραβίαση της ασφάλειας ή απώλεια της ακεραιότητας που είχε σημαντικό αντίκτυπο στη λειτουργία
δικτύων ή υπηρεσιών».
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υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημόσιων δικτύων επικοινωνιών και για την τροποποίηση
της οδηγίας 2002/58/ΕΚ, τη σύνταξη της σχετικής
αιτιολογικής έκθεσης και της Έκθεσης Αξιολόγησης
Συνεπειών Ρυθμίσεων» (ΦΕΚ 72/ΥΟΔΔ/1.3.2010). Η
επιτροπή, που συγκροτήθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ολοκλήρωσε το έργο της και το προτεινόμενο σχέδιο νόμου «Για τη διατήρηση δεδομένων
11. Συμμετοχή του προσωπικού
που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε
συνάρτηση με την παροχή διαθέσιμων στο κοινό
και μελών της Αρχής σε
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημόσιων
νομοπαρασκευαστικές επιτροπές
δικτύων επικοινωνιών και για την τροποποίηση του
και σε συνέδρια
Η ΑΔΑΕ κατά τη διάρκεια του 2010 συμμετείχε σε Ν. 3471/2006 (Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2006/24/
νομοπαρασκευαστικές επιτροπές που συγκροτήθη- ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουκαν από τα Υπουργεία Υποδομών, και Δικαιοσύνης, λίου της 15ης Μαρτίου 2006, L 105/13.4.2006)» καΔιαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κα- τατέθηκε σε δημόσια διαβούλευση στις 14 Ιουνίου
θώς και στην επιτροπή εμπειρογνωμόνων για την 20105.
υπόθεση των υποκλοπών, η οποία συγκροτήθηκε
ύστερα από αίτημα της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής 11.2 Ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή
Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Ειδικότερα, η του Υπουργείου Υποδομών, για την κατάρτιση
ΑΔΑΕ συμμετείχε στις παρακάτω επιτροπές:
του Εθνικού Σχεδίου Ασφαλείας
των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
11.1 Ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή
Όπως προβλέπεται στο άρθρο 13 του Ν. 3674/2008
του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
«Ενίσχυση του θεσµικού πλαισίου διασφάλισης
για την τελική επεξεργασία του σχεδίου νόμου του απορρήτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 136/Α΄/10.7.2008), η
που αφορά την ενσωμάτωση στην εθνική
ΑΔΑΕ συμμετέχει με δύο ειδικούς επιστήμονες
νομοθεσία της Οδηγίας 2006/24/ΕΚ
Ένας ειδικός επιστήμονας και ένα μέλος της νομι- στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή του Υπουρκής υπηρεσίας της Αρχής συμμετείχαν στη νομοπα- γείου Υποδομών, για την κατάρτιση του Εθνικού
ρασκευαστική επιτροπή για την τελική επεξεργασία Σχεδίου Ασφαλείας των Ηλεκτρονικών Επικοινωτου σχεδίου νόμου που αφορά την ενσωμάτωση στην νιών (ΕΣΑΕ) (ΦΕΚ 246/ΥΟΔΔ/16.7.2010). Σκοπός
εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2006/24/ΕΚ του Ευ- του ΕΣΑΕ είναι η αποτελεσματική θωράκιση των
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της υποδομών και των μέσων στον τομέα των ηλεκτρο15ης Μαρτίου 2006 «Για τη διατήρηση δεδομένων νικών επικοινωνιών. Στο ΕΣΑΕ περιλαμβάνονται
που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε ιδίως τα όργανα, οι στόχοι, οι γενικές αρχές και
συνάρτηση με την παροχή διαθέσιμων στο κοινό οι κατευθύνσεις, τα πρότυπα, τα μέσα, οι κίνδυνοι

που έχουν αναγνωριστεί, τα μέτρα οργανωτικού και
εκπαιδευτικού χαρακτήρα, οι υποχρεώσεις για την
ενημέρωση του κοινού, οι κυρώσεις και εν γένει
οι κανόνες οι οποίοι διέπουν την πολιτική ασφάλειας για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες των δημόσιων υπηρεσιών, των ΝΠΔΔ, των επιχειρήσεων
του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των παρόχων
δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
Οι εργασίες της επιτροπής θα ολοκληρωθούν μέσα
στο 2011.

γεγονότων ασφάλειας (incident reports management)
και ο καθορισμός των απαραίτητων παραμέτρων που
προσδιορίζουν το γεγονός ασφάλειας, καθώς και ο
τρόπος και η συχνότητα ενημέρωσης των εθνικών
ρυθμιστικών αρχών αναφορικά με τα περιστατικά
ασφάλειας. Η συμμετοχή της ΑΔΑΕ στο φόρουμ θα
συνεχιστεί και το 2011.

11.4 Ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή
του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την ενίσχυση
του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της ΑΔΑΕ
και την τροποποίηση του Ν. 3115/2003,
τη σύνταξη της σχετικής αιτιολογικής
έκθεσης, καθώς και της Έκθεσης Αξιολόγησης
Συνεπειών Ρυθμίσεων
Ένα μέλος της ΑΔΑΕ και ένα μέλος της νομικής
της υπηρεσίας συμμετείχαν στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή που σύστησε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, για την ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου
11.3 Ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή
λειτουργίας της ΑΔΑΕ και την τροποποίηση του
του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Ν. 3115/2003 (ΦΕΚ 529/ΥΟΔΔ/17.12.2009)6. Οι
για τις ανεξάρτητες αρχές
εργασίες της επιτροπής ολοκληρώθηκαν μέσα στο
Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, κάλεσε την ΑΔΑΕ (αρ. 2010 και το σχέδιο νόμου, καθώς και η σχετική
πρωτ. επιστολής: 123814/7.12.2010) να συμμετά- αιτιολογική έκθεση και η έκθεση αξιολόγησης συσχει στην ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή νεπειών ρυθμίσεων κατατέθηκαν στο Υπουργείο
που έχει αντικείμενο: α) την εξέταση ενδεχόμενης Δικαιοσύνης.
συγχώνευσης ήδη λειτουργουσών Ανεξάρτητων
Αρχών ή ίδρυσης νέων και β) την επεξεργασία 11.5 Επιτροπή εμπειρογνωμόνων
ρυθμίσεων για την τροποποίηση της ισχύουσας, για την υπόθεση των υποκλοπών
γενικής ή ειδικής, νομοθεσίας που διέπει την ορ- Ένα μέλος και δύο ειδικοί επιστήμονες της Αργάνωση και τη λειτουργία των Ανεξάρτητων Αρχών, χής συμμετείχαν στην επιτροπή εμπειρογνωμόνων
τη σύνταξη της σχετικής αιτιολογικής έκθεσης, κα- για την υπόθεση των υποκλοπών, η οποία συγκροθώς επίσης της Έκθεσης Αξιολόγησης Συνεπειών τήθηκε ύστερα από αίτημα της Ειδικής Μόνιμης
Ρυθμίσεων. Στην Επιτροπή η Αρχή εκπροσωπείται Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής,
από ένα μέλος της. Οι εργασίες της επιτροπής θα προκειμένου να συντάξει πόρισμα αναφορικά με
ολοκληρωθούν μέσα στο 2011.
την υπόθεση των υποκλοπών. Η επιτροπή ολοκλή-

ΦΕΚ 72/ΥΟΔΔ/1.3.2010 «Σύσταση ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για την τελική επεξεργασία του σχεδίου νόμου που
αφορά την ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2006/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
15ης Μαρτίου 2006 ‘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’, την σύνταξη της σχετικής αιτιολογικής έκθεσης και της Έκθεσης Αξιολόγησης Συνεπειών Ρυθμίσεων».
6
(ΦΕΚ 529/ΥΟΔΔ/17.12.209) «Συμπλήρωση ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για την ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου
λειτουργίας της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) και την τροποποίηση του ν. 3115/2003, τη
σύνταξη της σχετικής αιτιολογικής έκθεσης, καθώς και της Έκθεσης Αξιολόγησης Συνεπειών Ρυθμίσεων».
5
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ρωσε το έργο της και παρέδωσε στον Πρόεδρο της
Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας το πόρισμά της
τον Μάρτιο του 2010.
11.6 Ημερίδα με θέμα: «Συντονισμένη
εποπτεία και διαχείριση της ασφάλειας
και της ιδιωτικότητας στον ελλαδικό χώρο»
Η ΑΔΑΕ συμμετείχε με εισήγηση σε συνέδριο,
που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 20
Οκτωβρίου, και παρουσίασε τις προτάσεις της.
Το συνέδριο διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο
Πειραιώς, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Πατρών με σκοπό να δημιουργήσει μια
γέφυρα μεταξύ των ελληνικών εποπτικών φορέων ασφάλειας και ιδιωτικότητας και της ακαδημαϊκής κοινότητας. Απώτερος στόχος της ημερίδας ήταν να συμβάλει αφενός στη συντονισμένη
αντιμετώπιση και τον συγχρονισμό των προσπαθειών των αρμόδιων φορέων για αποδοτικότερη
διαχείριση συμβάντων ασφάλειας και ιδιωτικότητας στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, και
αφετέρου στην αποδοτικότερη ενημέρωση των
διαχειριστών πληροφοριακών συστημάτων, χρηστών και παρόχων.
11.7 Ενημέρωση της Διεύθυνσης Ασφάλειας
Αττικής αναφορικά με τη χρήση λογισμικού
ανίχνευσης χρηστών του διαδικτύου
που διακινούν υλικό παιδικής πορνογραφίας
Ύστερα από πρόσκληση του Τμήματος Δίωξης
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, η ΑΔΑΕ παρακολούθησε την παρουσίαση-ενημέρωση της υπηρεσίας αναφορικά
με τον τρόπο και τις διαδικασίες λειτουργίας του
συστήματος και του λογισμικού ανίχνευσης χρη-

στών του διαδικτύου που διακινούν υλικό παιδικής πορνογραφίας. Στόχος της ενημέρωσης ήταν
να διαπιστωθεί η διασφάλιση του απορρήτου των
επικοινωνιών και να διερευνηθούν τα βασικά μέτρα που απαιτούνται για την αντιμετώπιση απειλών και αδυναμιών ασφάλειας αναφορικά με τη
λειτουργία του.
11.8 Συνέδριο με θέμα: «Το διαδίκτυο
ως χώρος δημιουργίας, ελευθερίας
και ασυδοσίας: Προστασία και προσβολή
του ιδιωτικού βίου»
Η ΑΔΑΕ συμμετείχε σε νομικό συνέδριο με θέμα
«Το διαδίκτυο ως χώρος δημιουργίας, ελευθερίας και ασυδοσίας: Προστασία και προσβολή του
ιδιωτικού βίου» που διοργάνωσε η Επιστημονική
Ένωση Δικηγόρων «e-Θέμις» και η συντακτική
ομάδα του indubio.gr, στις 5, 6 και 7 Μαρτίου,
στην Αράχοβα. Αναπτύχθηκαν θέματα όπως κίνδυνοι από τη χρήση του διαδικτύου στην καθημερινότητα του ατόμου, διερεύνηση, δίωξη και
απόδειξη του εγκλήματος στο διαδίκτυο, νέες
τεχνολογίες στο διαδίκτυο και ζητήματα προστασίας του ιδιωτικού βίου, προσβολές και νόμιμοι
περιορισμοί του δικαιώματος για σεβασμό του
ιδιωτικού βίου.
11.9 Συνάντηση
της Ελληνικής Ομάδας Δράσης IPv6
Η συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα
στις 23 Ιουνίου, είχε στόχο να προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων
για την εφαρμογή τεχνολογιών IPv6 στα εμπορικά
δίκτυα της χώρας προς όφελος της ανταγωνιστικότητας και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στους χρήστες.

Η Ελληνική Ομάδα Δράσης IPv6 (Hellenic
IPv6 Task Force), για την προώθηση της τεχνολογίας IPv6 στην Ελλάδα, δημιουργήθηκε το 2009 με
πρωτοβουλία του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και
Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ ΑΕ) και της ΕΕΤΤ. Σε αυτή συμμετέχουν οργανισμοί, φορείς, πάροχοι υπηρεσιών
διαδικτύου, εταιρείες δικτυακού υλικού, λογισμικού και υπηρεσιών. Οι δραστηριότητες της ομάδας στοχεύουν στην έγκαιρη και αποτελεσματική
μετάβαση στο νέο πρωτόκολλο επικοινωνίας του
διαδικτύου Internet Protocol IPv6.

12. Συμμετοχή του προσωπικού
της Αρχής σε επιμορφωτικά
προγράμματα
12.1 Επιμορφωτικά προγράμματα εκπαίδευσης
του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης
του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης
και Αυτοδιοίκησης
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 προγράμματα αυτά συνέβαλαν ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς το κράτος και τους πολίτες.
Συγκεκριμένα, υπάλληλοι της Αρχής συμμετείχαν στα εξής επιμορφωτικά προγράμματα: «Κανόνες νομιμότητας της διοικητικής δράσης» (17–21
Μαΐου), «Πρόγραμμα εισαγωγικής εκπαίδευσης» (25
Μαΐου – 6 Ιουνίου), «Τεχνολογίες και διαχείριση
δικτύων» (7–18 Ιουνίου, 20 Σεπτεμβρίου – 1 Οκτωβρίου), «Τυποποίηση δημόσιων εγγράφων – Έκδοση
και δημοσίευση διοικητικών πράξεων» (15–30 Νοεμβρίου). Επίσης μία διοικητική υπάλληλος συμμετείχε στο σεμινάριο με θέμα «Εφαρμογή ενιαίας αρ-

χής πληρωμών» (25 Οκτωβρίου) που διοργανώθηκε
από τη Forum Training and Consulting Ltd.
12.2 Τεχνική εκπαίδευση σχετικά
με την ανάπτυξη
και τη χρήση της τεχνολογίας IPv6
Στελέχη της ΑΔΑΕ συμμετείχαν σε διήμερη τεχνική
εκπαίδευση σχετικά με την ανάπτυξη και τη χρήση
της τεχνολογίας με βάση το νέο πρωτόκολλο επικοινωνίας του διαδικτύου, Internet Protocol IPv6,
που διοργανώθηκε από την ΕΔΕΤ ΑΕ και πραγματοποιήθηκε στις 21 και 22 Ιουνίου στην Αθήνα.
12.3 Σεμινάριο της εταιρείας
Nokia Siemens Network
Στελέχη της ΑΔΑΕ συμμετείχαν σε τεχνική εκπαίδευση της εταιρίας Nokia Siemens Network με
θέμα «Online Call Monitoring for Mobile Switched
Core Networks», που πραγματοποιήθηκε στις 16
και 17 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα.

13. Συγκρότηση επιτροπών
και ομάδων εργασίας
Η ΑΔΑΕ, με βάση τον Ν. 3115/2003 (άρθρο 6, παράγρ. 3), μπορεί με απόφασή της να συγκροτεί μόνιμες και έκτακτες επιτροπές και ομάδες εργασίας
που θα εξετάζουν και θα ερευνούν θέματα ειδικού
ενδιαφέροντος, σχετικά με το αντικείμενο της αρμοδιότητάς της. Σε αυτές μπορούν να συμμετέχουν και
πρόσωπα που δεν ανήκουν στην ΑΔΑΕ. Το έργο των
επιτροπών/ομάδων εργασίας συντονίζεται από μέλη
της Αρχής. Οι εισηγήσεις και οι γνωμοδοτήσεις τους
υποβάλλονται στα αρμόδια όργανα της Αρχής, τα
οποία αποφασίζουν για τυχόν δημοσιοποίηση των
πορισμάτων. Κατά τη διάρκεια του 2010 οι παρακάτω ομάδες εργασίας ολοκλήρωσαν το έργο τους.
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13.1 Ομάδα εργασίας για τη μελέτη
και την ανάλυση του ρόλου της ΑΔΑΕ
σε σχέση με τη διασφάλιση του απορρήτου
κατά τη χρήση των ΑΤΜ
(απόφαση 969/2005, ΦΕΚ 298/Β΄/8.3.2005)
Η ΑΔΑΕ αποφάσισε (απόφαση 81/2009, συνεδρίαση της 17.12.2008, ΦΕΚ ΥΟΔΔ 22/26.1.2009) την εκ
νέου μελέτη και ανάλυση του ρόλου της σε σχέση
με τη διασφάλιση του απορρήτου κατά τη χρήση
των ΑΤΜ, στο πλαίσιο του κανονισμού που έχει
εκδώσει. Η ομάδα εργασίας που συστάθηκε για να
μελετήσει το θέμα, αφού ανέλυσε τις τεχνολογικές εξελίξεις, αλλά και τις περιπτώσεις απάτης
κατά τη χρήση των ΑΤΜ, κατέθεσε στην Ολομέλεια της Αρχής το πόρισμά της, το οποίο εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της 17ης Νοεμβρίου 2010. Με
βάση τα συμπεράσματα της ομάδας, αποφασίστηκε
(απόφαση 5/2011)7 η κατάργηση του κανονισμού
για τη διασφάλιση του απορρήτου κατά τη χρήση
αυτόματων ταμειολογιστικών μηχανών (απόφαση
969/2005 της ΑΔΑΕ, ΦΕΚ 298/Β΄/8.3.2005).
13.2 Ομάδα εργασίας για την αναθεώρηση
των κανονισμών της ΑΔΑΕ για τη διασφάλιση
του απορρήτου των επικοινωνιών
Η
ΑΔΑΕ
συγκρότησε
ομάδα
εργασίας (αποφάσεις 276/2008 και 277/2008, ΦΕΚ
ΥΟΔΔ/510/10.12.2008) για την αναθεώρηση των
κανονισμών της σχετικά με τη διασφάλιση του
απορρήτου των επικοινωνιών (αποφάσεις 629α,
630α, 631α, 632α, 633α, 634α του 2005) προκειμένου να εναρμονιστούν με το νέο νομοθετικό πλαίσιο και τις νέες τεχνολογικές τάσεις. Το έργο της
ομάδας εργασίας ολοκληρώθηκε και το σχέδιο του
νέου κανονισμού εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της
ΑΔΑΕ και τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση η οποία

• δεν θα είναι πλέον απαραίτητη η φυσική παρουσία εκπροσώπων των εποπτευόμενων φορέων στην ΑΔΑΕ για θέματα, όπως είναι η
υποβολή πολιτικών ασφάλειας,
• δεν θα χρειάζεται η αποστολή των απαντήσεων
της Αρχής να πραγματοποιείται με δικαστικό
επιμελητή,
• θα μειωθεί ο χρόνος και το κόστος αποστολής,
καθώς και ο χρόνος και το κόστος απόκρισης,
• η διαχείριση αλλαγών θα είναι αποτελεσματικότερη και ο έλεγχος ταχύτερος, και
• θα αυξηθεί η αποδοτικότητα της συγκεκριμένης διεργασίας που υποστηρίζεται από το
ΟΠΣ.
Οι λειτουργίες οι οποίες παρέχονται από το σύστημα είναι:
i. Ηλεκτρονική υποβολή εγγράφων από πολίτες,
παρόχους και συνεργαζόμενους φορείς.
ii. Άμεση ενημέρωση παρόχων και συνεργαζόμενων φορέων για θέματα που τους αφορούν.
iii. Ανταλλαγή πληροφοριών και εγγράφων με
τους παρόχους και τους συνεργαζόμενους
φορείς.
iv. Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο.
v. Ηλεκτρονική διακίνηση και παρακολούθηση
εγγράφων, σε κάθε τμήμα της υπηρεσίας,
με οποιονδήποτε τρόπο και αν έχουν υποβληθεί.
vi. Διαχείριση παραπόνων.
vii. Διαχείριση καταγγελιών.
Ειδικότερα, το σύστημα διευκολύνει τις παρακάτω
λειτουργίες της Αρχής:

θα ολοκληρωθεί μέσα στο 2011. Το σχέδιο του
νέου κανονισμού περιλαμβάνεται στο παράρτημα
της παρούσας έκθεσης.

14. Το ολοκληρωμένο
πληροφοριακό σύστημα
Το 2009 ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος (ΟΠΣ) για
την εξυπηρέτηση πολιτών και παρόχων. Η υλοποίηση και η εγκατάσταση του ΟΠΣ συγχρηματοδοτήθηκε κατά 20% από εθνικούς πόρους και κατά 80%
από την ΕΕ.
Από τον Οκτώβριο του 2010, όλες οι αποφάσεις της Αρχής που προβλέπονται από τον N.
3861/20108 αναρτώνται στη διαδικτυακή της πύλη
(portal), η οποία αντικατέστησε τον προηγούμενο
ιστότοπο της ΑΔΑΕ, δίνοντας τη δυνατότητα για
παροχή νέων υπηρεσιών προς τους πολίτες, όπως
είναι η υποβολή καταγγελίας και ερωτήματος.
Η 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 και άλλα
θέματα που αφορούν την προστασία του απορρήτου
των επικοινωνιών.
• Το έργο αυτό δίνει την ευχέρεια στο προσωπικό της ΑΔΑΕ να προσφέρει πιο άμεσα, αλλά
και περισσότερες υπηρεσίες προς τους πολίτες. Παράλληλα, βελτιώνει τη δυνατότητα πρόσβασης των παρόχων και των συνεργαζόμενων
φορέων στις λειτουργικές μονάδες της Αρχής.
Με το ΟΠΣ, η υποβολή εγγράφων γίνεται ηλεκτρονικά, η δε αποστολή διασφαλίζεται και
πιστοποιείται μέσω ψηφιακών υπογραφών.
Κατά συνέπεια:

7
8

14.1 Έλεγχος των πολιτικών ασφάλειας
που υποβάλλουν οι πάροχοι και ενημέρωση
των παρόχων
Οι πάροχοι ηλεκτρονικών επικοινωνιών 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 επιτόπιους
τεχνικούς τακτικούς ελέγχους στις εγκαταστάσεις
και τα αρχεία των παρόχων.
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.
14.2 Έλεγχος των παρόχων για την τήρηση
του απορρήτου των επικοινωνιών
και 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:
Α. Τακτικό έλεγχο παρόχων: Σε τακτά χρονικά
διαστήματα, που ορίζονται από τους κανονισμούς, η ΑΔΑΕ διενεργεί προγραμματισμένους
τεχνικούς ελέγχους για να εξακριβώσει αν οι
πάροχοι συμμορφώνονται με τις αποφάσεις
και τους κανονισμούς που εκδίδει η Αρχή.

(ΦΕΚ 419/Β΄/16.3.2011)
N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
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Β. Αυτεπάγγελτο έκτακτο έλεγχο παρόχων: Η
ΑΔΑΕ μπορεί να διενεργεί αυτεπάγγελτους
έκτακτους ελέγχους με τον ίδιο σκοπό όπως
και για τους τακτικούς ελέγχους.
Γ. Έλεγχο παρόχου ύστερα από καταγγελία: Κατά
την εξέταση καταγγελιών που υποβάλλονται
από πολίτες και αφορούν πιθανή παραβίαση
του απορρήτου των επικοινωνιών, η ΑΔΑΕ
μπορεί να διενεργήσει τεχνικούς ελέγχους σε
εγκαταστάσεις των παρόχων που σχετίζονται
με την καταγγελία.
14.3 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. Με το 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.

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.
14.5 Διαχείριση παραπόνων
Στοιχεία με παράπονα πολιτών παραλαμβάνονται
από την ΑΔΑΕ είτε ταχυδρομικά ή με φαξ είτε
μέσω του διαδικτυακού της τόπου. Επιπλέον, κατά
τη διαδικασία αρχειοθέτησης, περιλαμβάνονται και
στοιχεία για τα μέτρα που λήφθηκαν για την αντιμετώπιση των παραπόνων, γεγονός που επιτρέπει
την επεξεργασία τους για την εξαγωγή στατιστικών
συμπερασμάτων.

14.6 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
14.4 Διαχείριση ακροάσεων
την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων και συμπεραΗ ΑΔΑΕ καλεί σε ακρόαση τις διοικήσεις υπηρε- σμάτων. Η διαχείριση της σχετικής αλληλογραφίας
σιών, οργανισμών, νομικών προσώπων και επιχει- και των αντίστοιχων εγγράφων γίνεται μέσω του
ρήσεων που εποπτεύει, τους νόμιμους εκπροσώ- ΟΠΣ.
πους τους, υπαλλήλους και κάθε άλλο πρόσωπο το
οποίο κρίνει ότι μπορεί να συμβάλει στην εκπλή- 14.7 Συνεργασία με άλλους φορείς
ρωση της αποστολής της (π.χ. ακρόαση παρόχων Η σχεδίαση και η υλοποίηση του ΟΠΣ προβλέπει
οι οποίοι δεν εναρμονίζονται με τις απαιτήσεις την εύκολη δημιουργία διεπαφών επικοινωνίας
των κανονισμών της ΑΔΑΕ, ακρόαση πριν από την μέσω διαδικτύου προς τα πληροφοριακά συστήεπιβολή διοικητικών ή οικονομικών κυρώσεων, ματα άλλων φορέων, με βάση τα διεθνή πρότυπα
ακρόαση παρόχων με προβλήματα παραβίασης του διαλειτουργικότητας και διασφάλισης της ακε-

ραιότητας και του απορρήτου της επικοινωνίας. Η
σχεδίαση και η υλοποίηση του ΟΠΣ είναι συνεπής
με: 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,
Πίνακας 1:

Εγκεκριμένοι προϋπολογισμοί της ΑΔΑΕ
Έτος
2010
2009
2008
2007
2006
2005

Εγκεκριμένος προϋπολογισμός της ΑΔΑΕ
2.456.500,00 ευρώ
2.563.000,00 ευρώ
2.147.000,00 ευρώ
2.145.000,00 ευρώ
2.100.000,00 ευρώ
2.000.000,00 ευρώ

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.

15. Προϋπολογισμός της ΑΔΑΕ
Η ΑΔΑΕ συνέταξε και υπέβαλε στα αρμόδια υπουργεία, όπως προβλέπει ο νόμος, τον προϋπολογισμό
της για το 2011, προκειμένου αυτός να ενταχθεί
στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης
υπό ίδιο φορέα.
Το 2010, ο προϋπολογισμός της ΑΔΑΕ ανήλθε στο ποσόν των 2.456.500 ευρώ. Για την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση του θεσμικού της ρόλου,
η Αρχή θα πρέπει να καλύψει ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή, τις οποίες, ύστερα από επτά
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 για παράδειγμα
ο δανεισμός εξοπλισμού.
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