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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Δραστηριότητες
της ΑΔΑΕ κατά το 2011

Σ

το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται αναλυτικότερα οι δραστηριότητες της Αρχής μέσα στο
2011. Σημαντική εξέλιξη του έτους αποτελεί
ο νέος Κανονισμός για τη διασφάλιση του απορρήτου των ηλεκτρονικών επικοινωνιών που εξέδωσε
η Αρχή, ύστερα από δημόσια διαβούλευση, και σε
αντικατάσταση των Κανονισμών που είχε εκδώσει
το 2005. Επίσης, παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά
με τις ελεγκτικές και κανονιστικές αρμοδιότητες
της ΑΔΑΕ. Στο πλαίσιο αυτό, η ΑΔΑΕ διενήργησε
αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας ελέγχους,
τακτικούς και έκτακτους, σε εγκαταστάσεις, τεχνικό εξοπλισμό και αρχεία εταιρειών-παρόχων που
ασχολούνται με την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή με άλλες υπηρεσίες σχετικές
με την ανταπόκριση και την επικοινωνία. Ακόμη,
το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει στοιχεία για τον
έλεγχο των πολιτικών ασφάλειας παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικών και ταχυδρομικών επικοινωνιών, καθώς και για τον έλεγχο της τήρησης των
όρων και της διαδικασίας άρσης του απορρήτου,
όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία. Στη συνέχεια,
παρέχονται στοιχεία για τη συμμετοχή της Αρχής
σε ευρωπαϊκά και διεθνή fora και συνέδρια, σε
νομοπαρασκευαστικές επιτροπές και άλλες ομάδες εργασίας για τη μελέτη θεμάτων ειδικού ενδιαφέροντος που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες
της Αρχής. Τέλος, παρουσιάζεται η λειτουργία του
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, η
εκπαίδευση του προσωπικού και ο προϋπολογισμός της ΑΔΑΕ.

εταιρείες-παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, αποσκοπεί στη διασφάλιση του απορρήτου
των επικοινωνιών και στον έλεγχο της τήρησης
των όρων και της διαδικασίας άρσης του απορρήτου. Συγκεκριμένα οι έλεγχοι διακρίνονται σε
τακτικούς και έκτακτους και αφορούν: την εξέταση της εφαρμογής των εγκεκριμένων πολιτικών
ασφάλειας για τη διασφάλιση του απορρήτου των
επικοινωνιών τους καθώς και των διαδικασιών
που απορρέουν από αυτή, την εξέταση των περιστατικών ασφάλειας, την εξέταση τεχνικών προβλημάτων τα οποία κοινοποιήθηκαν στην ΑΔΑΕ
από τους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και τη διερεύνηση περιστατικών
που αναφέρθηκαν σε δημοσιεύματα του Τύπου και
σχετίζονταν με πιθανή παραβίαση του απορρήτου
των επικοινωνιών.

1. Έλεγχοι σε εγκαταστάσεις
παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών

Ειδικότερα:
Ολοκληρώθηκαν οι τακτικοί έλεγχοι (μαζί με αυτούς που ξεκίνησαν το 2010) και επικυρώθηκαν
τα αποτελέσματα αυτών σε 12 εταιρείες-παρόχους.

Η ΑΔΑΕ, μέσω των ελέγχων που διενεργεί στις

1.1 Τακτικοί έλεγχοι
Η ΑΔΑΕ διενεργεί τακτικούς ελέγχους στους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών με
σκοπό να διαπιστωθεί η εφαρμογή της εγκεκριμένης πολιτικής ασφάλειας για τη διασφάλιση του
απορρήτου των επικοινωνιών τους, καθώς και των
διαδικασιών που απορρέουν από αυτή. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του 2011, η ΑΔΑΕ προέβη
στη διενέργεια τακτικών ελέγχων σε 13 παρόχους
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Οι τακτικοί έλεγχοι περιλάμβαναν 22 επιτόπιους ελέγχους
στις εγκαταστάσεις των εταιρειών-παρόχων.
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Οι έλεγχοι αφορούσαν τις εξής εταιρείες-παρόχους:
Antenna Internet ΑΕ (ένας επιτόπιος έλεγχος),
Business Information Support (BIS) (ένας επιτόπιος
έλεγχος), Cyta Ελλάς Τηλεπικοινωνιακή ΑΕ (τέσσερις επιτόπιοι έλεγχοι), Incredible Networks Ltd –
Απίστευτα Δίκτυα ΕΠΕ (ένας επιτόπιος έλεγχος),
Infotrade ΟΕ (ένας επιτόπιος έλεγχος), Newsphone
Hellas ΑΕ (δύο επιτόπιοι έλεγχοι), Otesat-Maritel
Δορυφορικές και Ναυτιλιακές Τηλεπικοινωνίες ΑΕ
(δύο επιτόπιοι έλεγχοι), Spectrum Networks (ένας
επιτόπιος έλεγχος), MAKNAN ΑΕ (ένας επιτόπιος έλεγχος), ΔΟΛ Digital ΑΕ (τέσσερις επιτόπιοι
έλεγχοι), Ethnodata ΑΕ (δύο επιτόπιοι έλεγχοι) και
Τεχνόπολις ΑΕ (ένας επιτόπιος έλεγχος).
Διενεργήθηκε επίσης τακτικός έλεγχος στην
εταιρεία-πάροχο West Net ΑΕ (ένας επιτόπιος
έλεγχος), ο οποίος ολοκληρώθηκε και αναμένεται
η επικύρωσή του εντός του έτους 2012.
Στο επόμενο διάγραμμα 1 απεικονίζεται ο
αριθμός των τακτικών ελέγχων που έχουν πραγμα-

τοποιηθεί σε αντίστοιχες εταιρείες-παρόχους ανά
έτος από το 2008.
1.2 Έκτακτοι έλεγχοι
Η ΑΔΑΕ διενεργεί, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας, έκτακτους ελέγχους στους παρόχους
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Η Αρχή,
κατά το 2011, διενήργησε συνολικά δέκα έκτακτους
ελέγχους. Οι έκτακτοι έλεγχοι διενεργήθηκαν με
σκοπό την εξέταση περιστατικών ασφάλειας, τον
έλεγχο της τήρησης των όρων της διαδικασίας
άρσης του απορρήτου, την εξέταση τεχνικών προβλημάτων τα οποία κοινοποιήθηκαν στην ΑΔΑΕ
από τους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τη διερεύνηση περιστατικών που
αναφέρθηκαν σε δημοσιεύματα του Τύπου και
σχετίζονταν με πιθανή παραβίαση του απορρήτου
των επικοινωνιών. Επιπλέον των προαναφερόμενων έκτακτων ελέγχων, διενεργήθηκαν συνολικά
οκτώ επιτόπιοι έλεγχοι ύστερα από καταγγελίες, οι
οποίοι αναλύονται στην παράγραφο 2.1.

Διάγραμμα 1

Τακτικοί έλεγχοι σε εγκαταστάσεις παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
2008–2011

Συγκεκριμένα, και σύμφωνα με τον σκοπό
διενέργειας των έκτακτων ελέγχων, παρουσιάζεται
η ακόλουθη κατανομή:
• Για την εξέταση περιστατικών ασφάλειας, τα
οποία κοινοποιήθηκαν στην ΑΔΑΕ από τους
παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, πραγματοποιήθηκαν δύο έκτακτοι έλεγχοι στην εταιρεία Cosmote AE (πέντε επιτόπιοι έλεγχοι) και ένας έκτακτος έλεγχος στην
εταιρεία Wind Ελλάς Επικοινωνίες ΑΕΒΕ (ένας
επιτόπιος έλεγχος).
• Για την εξέταση της τήρησης της διαδικασίας
άρσης του απορρήτου, πραγματοποιήθηκε ένας
έκτακτος έλεγχος στην εταιρεία ΟΤΕ AE (δύο
επιτόπιοι έλεγχοι), ένας έκτακτος έλεγχος στην
εταιρεία Wind Ελλάς Επικοινωνίες ΑΕΒΕ (δύο
επιτόπιοι έλεγχοι), ένας έκτακτος έλεγχος στην
εταιρεία Cosmote AE (δύο επιτόπιοι έλεγχοι)
και ένας έκτακτος έλεγχος στην εταιρεία
Vodafone-Panafon AE (δύο επιτόπιοι έλεγχοι).
• Για την εξέταση τεχνικών προβλημάτων, που

άπτονται της διασφάλισης του απορρήτου
ύστερα από ενημέρωση της ΑΔΑΕ από τους
παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, πραγματοποιήθηκε ένας έκτακτος έλεγχος στην εταιρεία Vodafone-Panafon AE (ένας
επιτόπιος έλεγχος).
• Για την εξέταση περιστατικών, που αναφέρθηκαν σε δημοσιεύματα του Τύπου, διενεργήθηκε
ένας έκτακτος έλεγχος στην εταιρεία ΟΤΕ AE
(ένας επιτόπιος έλεγχος).
• Τέλος, για την εξέταση γενικότερων προβλημάτων που άπτονται της διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών, διενεργήθηκε ένας
έκτακτος έλεγχος στην εταιρεία VodafonePanafon AE (ένας επιτόπιος έλεγχος).
Στο διάγραμμα 3 απεικονίζεται ο αριθμός των
έκτακτων ελέγχων και των επιτόπιων ύστερα από
καταγγελίες ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν ανά
έτος κατά την τελευταία τριετία.

Διάγραμμα 2

Κατηγοριοποίηση έκτακτων ελέγχων, 2011
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2. Eξέταση καταγγελιών –
ερωτημάτων
Με βάση το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν στην ΑΔΑΕ
καταγγελίες ή ερωτήματα σχετικά με το απόρρητο των επικοινωνιών. Η Αρχή, μέσω της εξέτασής
τους, αποσκοπεί στην εξακρίβωση πιθανής παράβασης της κείμενης νομοθεσίας και στη διαπίστωση κενών ασφάλειας στις εταιρείες-παρόχους,
προκειμένου να προτείνει λύσεις και να προβεί
ενδεχομένως σε επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση
που αυτό κριθεί απαραίτητο. Παράλληλα, στοχεύει στην αποσαφήνιση τυχόν αποριών που έχουν
φορείς ή πολίτες και στην εμπέδωση κουλτούρας
ασφάλειας.
Συνολικά, το 2011 στην Αρχή υποβλήθηκαν
81 καταγγελίες, 70 από τις οποίες αφορούσαν ηλεκτρονικές επικοινωνίες και 11 περιπτώσεις πιθανής παραβίασης του απορρήτου της επικοινωνίας

μέσω ταχυδρομικών υπηρεσιών (βλ. διαγράμματα
4 και 5). Επιπλέον, υποβλήθηκαν και 37 ερωτήματα
τα οποία σχετίζονταν με ηλεκτρονικές επικοινωνίες, ενώ υπήρχαν ακόμη τέσσερα ερωτήματα σε
εκκρεμότητα από το προηγούμενο έτος.
Τα ερωτήματα πολιτών και δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων που εξετάστηκαν (αναλύονται παρακάτω) είτε απαντήθηκαν για ενημέρωση των ενδιαφερομένων, εφόσον διαπιστώθηκε ότι ενέπιπταν
στις αρμοδιότητες της ΑΔΑΕ, είτε, σε περίπτωση
που ενέπιπταν στην αρμοδιότητα άλλων Αρχών, διαβιβάστηκαν σε αυτές.
2.1 Καταγγελίες και ερωτήματα
που αφορούν ηλεκτρονικές επικοινωνίες
Ως προς τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, εκτός από
τις 70 καταγγελίες που κατατέθηκαν το 2011, βρίσκονταν σε εκκρεμότητα από προηγούμενα έτη και
άλλες 35 καταγγελίες.

Διάγραμμα 3

Έκτακτοι έλεγχοι σε εγκαταστάσεις παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 2009-2011

Από το σύνολο των 105 προαναφερόμενων
καταγγελιών, για τις 75 ολοκληρώθηκε η επεξεργασία εντός του 2011 και παρέμειναν σε εκκρεμότητα 30 καταγγελίες, των οποίων η επεξεργασία
αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2012.
Οι ολοκληρωμένες καταγγελίες κατανέμονται ως εξής:
α. 37 καταγγελίες οι οποίες αφορούσαν περιπτώσεις πιθανής παραβίασης του απορρήτου
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Ειδικότερα, στις καταγγελίες αυτές γινόταν αναφορά σε 27 συνδέσεις τηλεφωνίας, από τις
οποίες οι 13 ήταν συνδέσεις κινητής και οι 14
συνδέσεις σταθερής τηλεφωνίας, μία πιθανή
παραβίαση απορρήτου σε SMS, δύο πιθανές
παραβιάσεις του απορρήτου της επικοινωνίας
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δύο πιθανές παραβιάσεις κατά την πρόσβαση στο δι-

αδίκτυο. Τέλος, οκτώ καταγγελίες αφορούσαν
κακόβουλες/ενοχλητικές κλήσεις και τρεις
καταγγελίες άλλα γενικά θέματα αρμοδιότητας
της ΑΔΑΕ (βλ. διάγραμμα 6).
β. 38 καταγγελίες, οι οποίες άπτονταν ζητημάτων που δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της
ΑΔΑΕ. Ειδικότερα, οι καταγγελίες αυτές αναλύονται ως εξής:
Ι) οκτώ καταγγελίες με θέμα πιθανή παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών μέσω
δικτύων παρόχων εξωτερικού. Συγκεκριμένα,
τέσσερις περιπτώσεις αφορούσαν πιθανή
παραβίαση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μία
περίπτωση φιλοξενία ιστοσελίδων και τρεις
περιπτώσεις δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης. Οι
οκτώ αυτές περιπτώσεις δεν υπάγονται στην
αρμοδιότητα ελέγχου της ΑΔΑΕ, δεδομένου ότι
οι πάροχοι των υπηρεσιών δραστηριοποιούνται εκτός εθνικής έννομης τάξης.

Διάγραμμα 4

Καταγγελίες που υποβλήθηκαν στην ΑΔΑΕ, 2005-2011
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ΙΙ) 30 καταγγελίες που αφορούσαν άλλες περιπτώσεις μη αρμοδιότητας της ΑΔΑΕ (π.χ.
εσωτερικά δίκτυα, υπερβολικές χρεώσεις,
ανεπιθύμητη ηλεκτρονική επικοινωνία κ.λπ.).
Από τις καταγγελίες που δεν εμπίπτουν στις
αρμοδιότητες της ΑΔΑΕ, μετά την εξέτασή
τους, οι 24 προωθήθηκαν σε άλλες αρμόδιες
Αρχές.
Από το σύνολο των ολοκληρωμένων καταγγελιών, πέντε καταγγελίες περιείχαν ελλιπή ή ασαφή
στοιχεία. Οι καταγγελίες αυτές, αφού έλαβε γνώση
η Ολομέλεια, τέθηκαν στο αρχείο και ενημερώθηκε
σχετικά ο ενδιαφερόμενος.
Στο πλαίσιο των καταγγελιών με τις οποίες
ασχολήθηκε η Αρχή, διενεργήθηκαν συνολικά οκτώ
επιτόπιοι έλεγχοι, οι οποίοι αναλύονται ως εξής:
Για πέντε καταγγελίες ολοκληρώθηκαν πέντε επιτόπιοι έλεγχοι και επικυρώθηκαν τα αποτελέσματά

τους. Οι έλεγχοι αφορούσαν τις εταιρείες ΟΤΕ AE
(τρεις επιτόπιοι έλεγχοι) και Wind Ελλάς Επικοινωνίες ΑΕΒΕ (δύο επιτόπιοι έλεγχοι). Για μία καταγγελία διενεργήθηκαν τρεις επιτόπιοι έλεγχοι, στις
εταιρείες ΟΤΕ, Vodafone-Panafon AE και Cosmote
AE. Αναμένεται η η επικύρωση των αποτελεσμάτων
τους εντός του 2012 (βλ. παραπάνω παράγραφο 1.2).
Όλα τα ερωτήματα που παρέλαβε η Αρχή το
2011, συνολικά 37, αφορούσαν ηλεκτρονικές επικοινωνίες, ενώ παρέμεναν σε εκκρεμότητα ακόμη τέσσερα ερωτήματα από το προηγούμενο έτος.
Από τα 41 αυτά ερωτήματα, η Αρχή ολοκλήρωσε
την επεξεργασία των 34 τα οποία κατανέμονται ως
εξής:
α. 20 ερωτήματα αφορούσαν απορίες ή προβλήματα σε ζητήματα αρμοδιότητας της Αρχής,
όπως είναι, ενδεικτικά, κακόβουλες κλήσεις,
αναλυτικοί λογαριασμοί, διαδικασία άρσης του
απορρήτου, λειτουργία και σχετική νομοθεσία

της Αρχής, υποχρεώσεις των παρόχων έναντι
της ΑΔΑΕ.
β. 14 ερωτήματα αφορούσαν ζητήματα για τα
οποία δεν είχε αρμοδιότητα η ΑΔΑΕ.
2.2 Καταγγελίες για ταχυδρομικές
επιχειρήσεις
Το 2011 υποβλήθηκαν στην ΑΔΑΕ 11 καταγγελίες
που σχετίζονταν με υπηρεσίες ταχυδρομικών επικοινωνιών. Σε πέντε από αυτές τις καταγγελίες διαπιστώθηκε παραβίαση του απορρήτου.
Συγκεκριμένα:
• τρεις καταγγελίες για παραβίαση κατά τη διαδικασία της επίδοσης,
• μία καταγγελία για παραβίαση κατά τη διαδικασία της διανομής,
• τρεις καταγγελίες για κλοπή ή απώλεια ταχυδρομικού αντικειμένου,

• μία καταγγελία για παραβίαση κατά τη διαδικασία της άρσης του απορρήτου,
• μία καταγγελία για παραβίαση κατά τη διαδικασία της παραλαβής,
• δύο καταγγελίες αφορούσαν ζητήματα που
δεν ενέπιπταν στην αρμοδιότητα της ΑΔΑΕ και
προωθήθηκαν σε άλλες αρχές.
		(βλ. διάγραμμα 8).

3. Εξέταση πολιτικών ασφάλειας
για τη διασφάλιση του απορρήτου
των υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών και ταχυδρομικών
υπηρεσιών

Σύμφωνα με τους Κανονισμούς της ΑΔΑΕ, που
ήταν σε ισχύ το 2011 (ΦΕΚ 87/Β΄/26.1.2005 και
ΦΕΚ 88/Β΄/26.1.2005), όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών
υπηρεσιών έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν

Διάγραμμα 5

Διάγραμμα 6

Κατηγοριοποίηση καταγγελιών των οποίων η εξέταση ολοκληρώθηκε τα έτη
2010-2011

Κατηγοριοποίηση καταγγελιών που αφορούσαν ηλεκτρονικές επικοινωνίες
με βάση τα ζητήματα που καταγγέλλουν οι συνδρομητές/χρήστες, 2011

2010
2011
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προς έγκριση στην Αρχή την πολιτική διασφάλισης
του απορρήτου των επικοινωνιών που πρόκειται να
εφαρμόσουν. Οι πολιτικές, που υποβάλλονται στην
ΑΔΑΕ, εξετάζονται ως προς τη συμβατότητά τους με
τους Κανονισμούς της Αρχής και την επάρκειά τους.
Αν η πολιτική που υποβλήθηκε πληροί τις απαιτήσεις των Κανονισμών, εγκρίνεται από την ΑΔΑΕ και
γνωστοποιείται η έγκριση στον πάροχο.
Στην περίπτωση που η πολιτική δεν είναι
πλήρως συμβατή με τους Κανονισμούς της Αρχής,
αυτή ενημερώνει τον πάροχο για τις παρατηρήσεις
της και τον καλεί να αναθεωρήσει ή να τροποποιήσει αντίστοιχα την πολιτική του. Σε περίπτωση που
απαιτούνται μεγάλης κλίμακας αλλαγές, ο πάροχος
ενημερώνεται και για το χρονικό διάστημα μέσα στο
οποίο πρέπει να εναρμονίσει την πολιτική του, βάσει των παρατηρήσεων της ΑΔΑΕ, και να υποβάλει
αναθεωρημένη πολιτική, η οποία ελέγχεται εκ νέου
από την Αρχή.

3.1 Πολιτικές ασφάλειας παρόχων υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών
Κατά το 2011 κατατέθηκαν στην Αρχή συνολικά έξι
πολιτικές ασφάλειας παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, από τις οποίες πέντε εγκρίθηκαν
και μία τελεί υπό επεξεργασία.
Επιπλέον, μέσα στο 2011 ολοκληρώθηκε η
επεξεργασία οκτώ πολιτικών ασφάλειας που είχαν
κατατεθεί στην Αρχή κατά το προηγούμενο έτος, από
τις οποίες πέντε εγκρίθηκαν, δύο δεν εγκρίθηκαν
και μία δεν εξετάστηκε περαιτέρω, διότι η εταιρεία
εξαιρέθηκε από την υποχρέωση υποβολής πολιτικής
ασφάλειας.
Συνολικά το 2011 ολοκληρώθηκε η διεκπεραίωση 13 πολιτικών ασφάλειας ως εξής: Εγκρίθηκαν δέκα πολιτικές ασφάλειας, δύο δεν εγκρίθηκαν
και μια δεν εξετάστηκε περαιτέρω, διότι η εταιρεία
εξαιρέθηκε από την υποχρέωση υποβολής πολιτικής
ασφάλειας. Τέλος, μία πολιτική ασφάλειας τελεί υπό
επεξεργασία, η οποία θα ολοκληρωθεί το επόμενο
έτος (βλ. διάγραμμα 9).

Διάγραμμα 7

Διάγραμμα 8

Κατηγοριοποίηση καταγγελιών που αφορούσαν σε ταχυδρομικές υπηρεσίες, 2011

Διάγραμμα 9

Πολιτικές ασφάλειας ηλεκτρονικών επικοινωνιών για τη διασφάλιση
του απορρήτου των επικοινωνιών που κατατέθηκαν στην ΑΔΑΕ, 2005-2011

Κατηγοριοποίηση καταγγελιών που αφορούσαν ηλεκτρονικές επικοινωνίες
και δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της ΑΔΑΕ, 2011
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3.2 Πολιτικές ασφάλειας παρόχων
ταχυδρομικών υπηρεσιών
Οι πάροχοι ταχυδρομικών υπηρεσιών είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν στην ΑΔΑΕ πολιτική διασφάλισης του απορρήτου των ταχυδρομικών υπηρεσιών
(ΠΔΑΤΥ), σύμφωνα με τον Κανονισμό για τη διασφάλιση του απορρήτου των ταχυδρομικών υπηρεσιών
(ΦΕΚ 384/Β΄/24.3.2005) που έχει εκδώσει η Αρχή.
Η ΑΔΑΕ ελέγχει τις πολιτικές ασφάλειας
που καταθέτουν στην Αρχή οι ταχυδρομικές επιχειρήσεις (ΤΕ), εντοπίζει τις νέες ΤΕ, καθώς και όσες
έχουν κάνει παύση εργασιών και εισηγείται την
κλήση σε ακρόαση εταιρειών που δεν έχουν υποβάλει πολιτική ασφάλειας.
Μέσα στο 2011, η ΑΔΑΕ, αντλώντας στοιχεία
από το ισχύον1 μητρώο της ΕΕΤΤ –περιλαμβάνει τις
εταιρείες που παρέχουν ταχυδρομικές υπηρεσίες–,
απέστειλε επιστολές, με σκοπό να ενημερώσει εκ
νέου όλους τους παρόχους ταχυδρομικών υπηρεσι-

ών που δεν υπέβαλαν πολιτική ασφάλειας. Επίσης
ενημέρωσε τις νεοσυσταθείσες εταιρείες για τη
σχετική υποχρέωσή τους και παράλληλα επικοινώνησε τηλεφωνικά με τις ΤΕ για να τους υπενθυμίσει
την υποχρέωσή τους, να τους ενημερώσει σχετικά
με την πολιτική που πρέπει να υποβάλουν και να
αντλήσει περισσότερες πληροφορίες για αυτές (βλ.
διάγραμμα 11).
Η εικόνα των ταχυδρομικών επιχειρήσεων
από το 2005 έως το 2011 διαμορφώνεται ως εξής: Το
έτος 2005, ο αριθμός των ταχυδρομικών επιχειρήσεων ήταν 265, ενώ το 2010 το σύνολο των ταχυδρομικών επιχειρήσεων ανήλθε στις 494. Το έτος 2011
ο αριθμός τους ανήλθε στις 489.
Κατά το 2010, ο αριθμός των ΤΕ που υπήρχαν έως το 2005 μειώθηκε στις 176, αλλά την περίοδο 2006–2010 πήραν γενική άδεια μητρώου από
την ΕΕΤΤ 318 νέες επιχειρήσεις, οπότε το 2010 ο
αριθμός τους ανήλθε στις 494.

Κατά το 2011 οι αρχικές ΤΕ που ιδρύθηκαν
έως το 2005 παραμένουν σε λειτουργία 149, ενώ
από τις ΤΕ που ιδρύθηκαν κατά την περίοδο 2006–
2010 συνεχίζουν τις δραστηριότητές τους 286 και
παράλληλα ιδρύθηκαν 54 νέες ΤΕ.
Συνεπώς ο συνολικός αριθμός των ΤΕ το τέλος του
2011 ανέρχεται σε 489 (βλ. διάγραμμα 12).
Από τις 265 ΤΕ που ιδρύθηκαν έως το 2005,
κατέθεσαν πολιτική ασφάλειας 66 επιχειρήσεις, από
τις οποίες εγκρίθηκαν οι 43, ενώ από τις 286 ΤΕ
που ξεκίνησαν τις δραστηριότητές τους την περίοδο
2006–2010, κατέθεσαν πολιτική ασφάλειας οι 62,
από τις οποίες εγκρίθηκαν οι εννέα. Από τις 54 ΤΕ
που ιδρύθηκαν την περίοδο 2010–2011 κατέθεσαν
πολιτική ασφάλειας οι έξι, από τις οποίες εγκρίθηκαν οι τέσσερις. Συνεπώς, από το σύνολο των
489 ΤΕ, κατατέθηκαν 134 πολιτικές ασφάλειας και
εγκρίθηκαν οι 56.
Ας σημειωθεί ότι από τις εγκεκριμένες πο-

λιτικές ασφάλειας το 77% ανήκει σε ΤΕ που ιδρύθηκαν έως τον Οκτώβριο του 2005, το 16% ανήκει σε
ΤΕ που ιδρύθηκαν μεταξύ των ετών 2006–2010 και
το 7% σε ΤΕ που ιδρύθηκαν μεταξύ 2010–2011(βλ.
διάγραμμα 13).
3.3 Περιστατικά ασφάλειας παρόχων
ηλεκτρονικών επικοινωνιών
Κατά τη διάρκεια του 2011 αξιολογήθηκαν από την
ΑΔΑΕ οι ετήσιες εκθέσεις περιστατικών ασφάλειας των παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών για
το έτος 2010. Συγκεκριμένα, κατατέθηκαν 21 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:

Διάγραμμα 10

Πολιτικές ασφάλειας παρόχων για τη διασφάλιση του απορρήτου των ηλεκτρονικών
επικοινωνιών που κατατέθηκαν στην ΑΔΑΕ και πολιτικές ασφάλειας που δεν
εγκρίθηκαν, 2008–2011

Διάγραμμα 11

Αυξομειώσεις των ταχυδρομικών επιχειρήσεων (10/2005-07/2011)

Πολιτικές ασφάλειας
που δεν εγκρίθηκαν
Πολιτικές ασφάλειας
που κατατέθηκαν

1

Πηγή: Βάση δεδομένων ΕΕΤΤ, Ιούλιος 2011.
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• 14 εταιρείες δηλώνουν ότι δεν έχουν αντιμετωπίσει κάποιο περιστατικό ασφάλειας σχετικά με
το απόρρητο των επικοινωνιών,
• επτά εταιρείες αναφέρουν στην έκθεσή τους
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.

4. Άρση του απορρήτου
των επικοινωνιών
Σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγρ. 4 του Ν. 2225/1994,
όπως ισχύει, κοινοποιούνται στην ΑΔΑΕ μέσα σε
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 2011:
• 3.472 εισαγγελικές διατάξεις που αφορούσαν
νέες περιπτώσεις άρσης του απορρήτου των
επικοινωνιών για λόγους εθνικής ασφάλειας,
έναντι 2.281 το 2010. Επίσης, 4.061 εισαγγελικές διατάξεις με θέμα παρατάσεις προγενέστερων διατάξεων, έναντι 2.965 το 2010, και 374
που διέτασσαν την παύση της άρσης του απορρήτου, έναντι 213 το 2010.
• 1.743 βουλεύματα δικαστικών συμβουλίων
–έναντι 1.169 το 2010– 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 το νόμο περί ναρκωτικών (βλ. διάγραμμα 14).

Διάγραμμα 12

Πολιτικές ασφάλειας ΤΕ που κατατέθηκαν στην ΑΔΑΕ, 2005-2011

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

σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, αποτελεί
υποχρέωση του παρόχου υπηρεσιών επικοινωνιών, 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, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της και αφού προηγουμένως έχει
καλέσει τους ενδιαφερομένους σε ακρόαση για να
παράσχουν εξηγήσεις, να επιβάλει κυρώσεις στο
υπαίτιο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.
Η απόφαση 4170/2011 του Συμβουλίου
της Επικρατείας (ΣτΕ), που εκδόθηκε μετά την εξέταση της αίτησης ακύρωσης που υπέβαλε η εταιρεία
Vodafone-Panafon AE για σχετική απόφαση της
5. Κυρωτική αρμοδιότητα
ΑΔΑΕ (υπόθεση υποκλοπών), ακύρωσε την απόφαση της ΑΔΑΕ για επιβολή διοικητικής κύρωσης
της ΑΔΑΕ
Η διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών, στη Vodafone-Panafon AE για τυπικούς λόγους

Διάγραμμα 13

Κατηγοριοποίηση εγκεκριμένων ΠΔΑΤΥ με βάση το έτος κτήσης γενικής άδειας
από την ΕΕΤΤ

ΟΚΤ - 05
ΙΟΥΛ - 10
ΙΟΥΛ - 11
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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 ΑΔΑΕ ενημέρωσε τα αρμόδια υπουργεία
ότι ο ισχύων Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας και
ο σχετικός Κανονισμός της ΑΔΑΕ, που, όπως προβλέπεται από τον καταστατικό της νόμο, πρέπει να
είναι σύμφωνος με τον Κώδικα, προβλέπουν γενικά τη διεξαγωγή κλειστών συνεδριάσεων για την
Ολομέλεια της Αρχής, επομένως θα πρέπει να θεσπιστεί νομοθετική ρύθμιση για αλλαγή του Κανονισμού ώστε να συμφωνεί με την προαναφερθείσα
απόφαση του ΣτΕ. Η ΑΔΑΕ προκειμένου να ασκήσει και πάλι τα κυρωτικά της καθήκοντα αναμένει
την εν λόγω νομοθετική ρύθμιση.

• Kανονισμός για τη διασφάλιση του απορρήτου κατά την παροχή σταθερών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (απόφαση 630α, ΦΕΚ
87/Β΄/26.1.2005),
• Kανονισμός για τη διασφάλιση του απορρήτου κατά την παροχή τηλεπικοινωνιακών
υπηρεσιών μέσω ασύρματων δικτύων (απόφαση 631α, ΦΕΚ 87/Β΄/26.1.2005),
• Kανονισμός για τη διασφάλιση του απορρήτου στις διαδικτυακές επικοινωνίες, τις συναφείς υπηρεσίες και εφαρμογές (απόφαση
632α, ΦΕΚ 88/Β΄/26.1.2005),
• Kανονισμός για τη διασφάλιση του απορρήτου διαδικτυακών υποδομών (απόφαση
633α, ΦΕΚ 88/Β΄/26.1.2005).
• Kανονισμός για τη διασφάλιση του απορρήτου των εφαρμογών και του χρήστη του
διαδικτύου (απόφαση 634α, ΦΕΚ 88/Β΄/
26.1.2005),
• Kανονισμός για τη διασφάλιση του απορρήτου των ταχυδρομικών υπηρεσιών (απόφαση
1001, ΦΕΚ 384/Β΄/24.3.2005),
• Kανονισμός για τη διασφάλιση του απορρήτου κατά τη χρήση αυτόματων ταμειολογιστικών μηχανών (απόφαση 969, ΦΕΚ 298/
Β΄/8.3.2005), ο οποίος καταργήθηκε (απόφαση 5/2011, ΦΕΚ 419/Β΄/16.3.2011).

6. Νομοθετικό και κανονιστικό
πλαίσιο
6.1 Νέος Κανονισμός για τη Διασφάλιση του
Απορρήτου των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγρ. 1, περίπτ. ιβ΄
του Ν. 3115/2003, η ΑΔΑΕ έχει αρμοδιότητα να
εκδίδει κανονιστικές πράξεις που δημοσιεύονται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με τις πράξεις αυτές ρυθμίζονται οι διαδικασίες και οι λεπτομέρειες σχετικά με την εν γένει διασφάλιση
του απορρήτου των επικοινωνιών.
Σε εφαρμογή της παραπάνω διάταξης, η
ΑΔΑΕ έχει δημοσιεύσει τους εξής Κανονισμούς
που σκοπό έχουν να διασφαλίζουν την τήρηση
του απορρήτου των επικοινωνιών:
• Kανονισμός για τη διασφάλιση του απορρήτου κατά την παροχή κινητών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (απόφαση 629α, ΦΕΚ 87/
Β΄/26.1.2005).

Διάγραμμα 14

Κοινοποίηση διατάξεων άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών, 2005-2011

Η ΑΔΑΕ, με βάση την εμπειρία που αποκόμισε
από την εφαρμογή των προαναφερόμενων Κανονισμών επί έξι έτη, μελέτησε το θέμα και κατέληξε στη λύση της αντικατάστασης των έξι πρώτων
από τους προαναφερόμενους Κανονισμούς με
έναν νέο, ενιαίο, Κανονισμό για το σύνολο των
ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Έτσι, συνέταξε και
2

δημοσίευσε τον νέο «Κανονισμό για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών».
Το προσχέδιο του νέου Κανονισμού για
τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση
για χρονικό διάστημα δύο μηνών. Στη δημόσια
διαβούλευση πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών καθώς και δημόσιες αρχές κατέθεσαν τις παρατηρήσεις τους και ζήτησαν διευκρινίσεις σε κρίσιμα ζητήματα τα οποία αφορούσαν
τη δομή και το περιεχόμενο της πολιτικής ασφάλειας για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών, την οποία οφείλουν να εκπονούν τα
πρόσωπα που παρέχουν δίκτυα ή/και υπηρεσίες
ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
Η ΑΔΑΕ με την απόφασή της 165/2011,
ενέκρινε και δημοσίευσε τον νέο Κανονισμό για
τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΦΕΚ 2715/Β΄/17.11.2011)2, ο
οποίος αντικαθιστά τους Κανονισμούς που ορίζονται στα ΦΕΚ 87/Β΄/26.1.2005 και ΦΕΚ 88/
Β΄/26.1.2005. Στις διατάξεις του νέου Κανονισμού εμπίπτουν όλα τα πρόσωπα που ασχολούνται με την παροχή δικτύων ή/και υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Τα πρόσωπα αυτά
υποχρεούνται να διαθέτουν και να εφαρμόζουν
πολιτική ασφάλειας για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών, της οποίας το περιεχόμενο πρέπει να είναι σύμφωνο με τις διατάξεις
του δημοσιευθέντος νέου Κανονισμού.
Σε εφαρμογή του άρθρου 6, περίπτ. α΄
του Ν. 3115/2003 (ΦΕΚ 47/Α΄/27.2.2003) και
σύμφωνα με το νέο Κανονισμό, οι πάροχοι δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Το πλήρες κείμενο του νέου Κανονισμού περιλαμβάνεται στο Παράρτημα της Έκθεσης.
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υποχρεούνται εντός προθεσμίας έξι μηνών από τη
δημοσίευσή του, δηλαδή μέχρι τις 17 Μαΐου 2012,
να υποβάλουν στην ΑΔΑΕ προς έγκριση πολιτική
ασφάλειας για τη διασφάλιση του απορρήτου των
επικοινωνιών.
Επιπλέον, οι πάροχοι υποχρεούνται εντός
προθεσμίας δύο μηνών, δηλαδή μέχρι τις 17 Ιανουαρίου 2012 να δηλώσουν προς την Αρχή τις
δραστηριότητες για τις οποίες έχουν υποβάλει
δήλωση καταχώρησης στην ΕΕΤΤ για τη λειτουργία υπό καθεστώς γενικής άδειας. Οι υποχρεώσεις των παρόχων παρουσιάζονται αναλυτικά
στον Κανονισμό.
Ακόμη, η Ολομέλεια της Αρχής αποφάσισε (απόφαση 5/2011) την κατάργηση του «Κανονισμού για τη διασφάλιση του απορρήτου κατά
τη χρήση των ΑΤΜ» (ΦΕΚ 419/Β΄/16.3.2011), με
το σκεπτικό ότι το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο
για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές των πιστωτικών
ιδρυμάτων, το οποίο περιλαμβάνει και τη λειτουργία των αυτόματων ταμειολογιστικών μηχανών (ΑΤΜ), προβλέπει τον σχετικό έλεγχο ορθής
εφαρμογής αυτών από την Τράπεζα της Ελλάδος,
η οποία λαμβάνει υπόψη της και τα διεθνή και
ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας για τα πληροφοριακά συστήματα που αφορούν όλο το εύρος των
ηλεκτρονικών συναλλαγών. Επιπλέον, τα ζητήματα ηλεκτρονικών συναλλαγών και υπηρεσιών
ηλεκτρονικής τραπεζικής αποτελούν μέρος του
ευρύτερου τομέα του ηλεκτρονικώς επιχειρείν
και η διασφάλιση του απόρρητου των επικοινωνιών μπορεί να καλυφθεί από γενικότερα μέτρα
για την ασφάλεια των υπηρεσιών ηλεκτρονικών
συναλλαγών σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, που απαιτεί τη συνεργασία πολλών φορέων.

6.2 Γνωμοδοτήσεις και συστάσεις
Σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγρ. 1, περίπτ. ι΄ του
Ν. 3115/2003, η ΑΔΑΕ έχει αρμοδιότητα να γνωμοδοτεί και να εκδίδει συστάσεις και υποδείξεις
για τη λήψη μέτρων διασφάλισης του απορρήτου
των επικοινωνιών και για τη διαδικασία άρσης
του. Στο πλαίσιο αυτό η Αρχή έχει εκδώσει τα
παρακάτω:
• Γνωμοδότηση αρ. 1 (απόφαση 893/2005) σχετικά με τα εξωτερικά στοιχεία της επικοινωνίας.
• 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).
• 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).
6.3 Τροποποίηση της πράξης της ΑΔΑΕ
για την εξουδετέρωση της δυνατότητας
20%
μη αναγραφής της καλούσας γραμμής
για τον εντοπισμό κακόβουλων/
ενοχλητικών κλήσεων
7%
Η ΑΔΑΕ με την 105/2011 απόφασή της, τροποποίησε την 2322/2006 πράξη της, σχετικά7%με την
εξουδετέρωση της δυνατότητας μη αναγραφής
της καλούσας γραμμής για τον εντοπισμό κακόβουλων ή ενοχλητικών κλήσεων (ΦΕΚ 1853/
Β΄/21.12.2006).

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 4, παράγρ. 6 της
2322/2006 πράξης της ΑΔΑΕ προβλεπόταν ότι
στην περίπτωση υποβολής αίτησης από χρήστη
υπηρεσίας κινητής τηλεφωνίας με κάρτα προπληρωμένου χρόνου ομιλίας, ο αιτών, εκτός από
την πιστοποίηση της ταυτότητάς του, σύμφωνα
με τις γενικές διατάξεις, υποβάλλει στον υπόχρεο πάροχο και υπεύθυνη δήλωση κυριότητας
της κάρτας SIM, συνοδευόμενη από φωτοτυπικό
αντίγραφο της κάρτας. Η διάταξη αυτή απέβλεπε στην εξασφάλιση της λήψης αιτήσεων για τον
εντοπισμό κακόβουλων κλήσεων μόνο από ταυτοποιημένους χρήστες εξοπλισμού και υπηρεσιών
κινητής τηλεφωνίας με κάρτα προπληρωμένου
χρόνου ομιλίας.
Πλην όμως η ΑΔΑΕ έκρινε ότι είναι πλέον περιττή η εν λόγω ρύθμιση μετά την έκδοση
του Ν. 3783/2009 «Ταυτοποίηση των κατόχων
και χρηστών εξοπλισμού και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 136/
Α΄/7.8.2009), με τον οποίο θεσπίζεται η υποχρεωτική ταυτοποίηση όλων των κατόχων και χρηστών
εξοπλισμού και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας
με κάρτα προπληρωμένου χρόνου ομιλίας, με
την υποβολή συγκεκριμένων δικαιολογητικών, τα
οποία συγκεντρώνονται και διατηρούνται με επιμέλεια των παρόχων.
Για τον λόγο αυτόν, έχοντας υπόψη τον
προαναφερόμενο νόμο, η ΑΔΑΕ αποφάσισε την
κατάργηση της παραγράφου 6 του άρθρου 4 της
2322/2006 πράξης «Εξουδετέρωση της δυνατότητας μη αναγραφής της καλούσας γραμμής για τον
εντοπισμό κακόβουλων ή ενοχλητικών κλήσεων».

6.4 Κοινή πράξη της ΑΔΑΕ και της Αρχής
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικoύ
Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) για την προστασία
και την ασφάλεια διατηρούμενων
δεδομένων επικοινωνίας
Η Οδηγία 2006/24/ΕΚ, που προβλέπει τη διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται
σε επεξεργασία, σε συνάρτηση με την παροχή στο
κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή
δημόσιων δικτύων επικοινωνιών, ενσωματώθηκε
στην εθνική νομοθεσία με τον Ν. 3917/2011 («Διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία, σε συνάρτηση με την παροχή
διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών ή δημόσιων δικτύων επικοινωνιών,
χρήση συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δημόσιους χώρους και
συναφείς διατάξεις», ΦΕΚ 22/Α΄/21.2.2011).
Στο άρθρο 7 του παραπάνω νόμου προβλέπεται ότι οι διαδικασίες για την προστασία και
την ασφάλεια των δεδομένων που διατηρούνται θα
οριστούν με κοινή πράξη της ΑΔΑΕ και της ΑΠΔΠΧ.
Οι δύο Αρχές πραγματοποίησαν συναντήσεις προκειμένου να εκδοθεί η κοινή πράξη σε εφαρμογή
των διατάξεων του νόμου.
Στο άρθρο 8 του ίδιου νόμου προβλέπεται ότι με κανονισμό της ΑΔΑΕ καθορίζεται κάθε
θέμα σχετικό με τις αρχές ασφάλειας και τη διαδικασία της διαβίβασης στις αρμόδιες αρχές των
δεδομένων που διατηρούνται, κατά τους ορισμούς
του Ν. 2225/1994. Η ΑΔΑΕ έχει ήδη επεξεργαστεί
το σχέδιο του κανονισμού αυτού, ο οποίος θα εκδοθεί αμέσως μετά την έκδοση της κοινής πράξης,
δεδομένης της συνάφειας των εν λόγω δύο κανονιστικών πράξεων. Οι δύο πράξεις προβλέπεται να
εκδοθούν κατά τους πρώτους μήνες του 2012.
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7. Συμμετοχή μελών και στελεχών
της Αρχής σε
νομοπαρασκευαστικές επιτροπές
Κατά το 2011, η ΑΔΑΕ συμμετείχε σε ειδικές νομοπαρασκευαστικές επιτροπές, που ασχολήθηκαν με θέματα που άπτονταν της αρμοδιότητας της Αρχής ύστερα
από σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων υπουργών.
7.1 Ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή
για τον εξορθολογισμό των διατάξεων
που αφορούν το ηλεκτρονικό έγκλημα
και την αποτελεσματική προστασία
των θυμάτων, καθώς και των διατάξεων
που αφορούν τις περιπτώσεις αναγκαίας
άρσης του απορρήτου (Ν. 2225/1994)
Η ΑΔΑΕ συμμετείχε με τον νομικό της σύμβουλο
στην ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή που συγκροτήθηκε με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τον
εξορθολογισμό των διατάξεων που αφορούν το ηλεκτρονικό έγκλημα και την αποτελεσματική προστασία
των θυμάτων, καθώς και των διατάξεων που αφορούν
τις περιπτώσεις αναγκαίας άρσης του απορρήτου (Ν
2225/1994).
Τα ζητήματα που τέθηκαν και συζητήθηκαν
στην Επιτροπή είναι τα ακόλουθα:
α. Η δημιουργία και η διατήρηση ιστολογίων στη
χώρα μας που προστατεύεται από το απόρρητο
της επικοινωνίας.
β. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του διαχειριστή και του κυρίου των ιστολογίων.
γ. Η αναμόρφωση της διαδικασίας άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών και ο εκσυγχρονισμός
του Ν. 2225/1994.
δ. Τα αδικήματα που δικαιολογούν την άρση του
απορρήτου των επικοινωνιών.

Οι σχετικές προτάσεις υποβλήθηκαν στο
αρμόδιo υπουργείο και εκκρεμεί η ρύθμιση των εν
λόγω ζητημάτων.
7.2 Ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή για
την κατάρτιση του Εθνικού Σχεδίου Ασφάλειας
των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΕΣΑΕ)
Όπως προβλέπεται στο άρθρο 13, παράγρ. 4 του
Ν. 3674/2008 «Ενίσχυση του θεσµικού πλαισίου διασφάλισης του απορρήτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
136/Α΄/10.7.2008) και με απόφαση (ΦΕΚ 246/
ΥΟΔΔ/16.7.2010) του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, συγκροτήθηκε ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή για την κατάρτιση του
Εθνικού Σχεδίου Ασφάλειας των Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών (ΕΣΑΕ). Στην Επιτροπή αυτή συμμετείχαν δύο ειδικοί επιστήμονες της ΑΔΑΕ. Σκοπός
του ΕΣΑΕ είναι η αποτελεσματική θωράκιση των
υποδομών και των μέσων στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Στο ΕΣΑΕ περιλαμβάνονται
ιδίως τα όργανα, οι στόχοι, οι γενικές αρχές και
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 ειδικοί επιστήμονες της ΑΔΑΕ συμμετείχαν ενεργά στις
συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2011. Οι
εργασίες της Επιτροπής αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του 2012.

7.3 Ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή
για την ενσωμάτωση στην εθνική έννομη τάξη
της Οδηγίας 2009/136/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΕΕ
της 25ης Νοεμβρίου 2009, κατά το μέρος
που αφορά την τροποποίηση της Οδηγίας
2002/58/ΕΚ, σχετικά με την επεξεργασία
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
και την προστασία της ιδιωτικής ζωής
στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών
Η ΑΔΑΕ συμμετείχε με εκπρόσωπό της στην ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή, που συγκροτήθηκε με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για την
ενσωμάτωση στην εθνική έννομη τάξη της Οδηγίας
2009/136/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της ΕΕ της 25ης Νοεμβρίου 2009.
Με το άρθρο 2, παράγρ. 4 της Οδηγίας 2009/136/
ΕΚ, τροποποιείται η Οδηγία 2002/58/ΕΚ με την
προσθήκη παραγράφων αναφορικά με την ασφάλεια της επεξεργασίας και τη γνωστοποίηση παραβιάσεων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Στην ελληνική έννομη τάξη οι εν λόγω ρυθμίσεις
αφορούν το άρθρο 12 του Ν. 3471/2006 «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και
της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών
επικοινωνιών και τροποποίηση του Ν 2472/1997»
(ΦΕΚ133/Α΄/28.6.2006). Η ΑΔΑΕ υπέβαλε, στο
πλαίσιο της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής,
κείμενο εργασίας με την προτεινόμενη διατύπωση
της τροποποίησης του άρθρου και σχετικές παρατηρήσεις. Ειδικότερα, η ΑΔΑΕ επισήμανε ότι αναφορικά με την ασφάλεια των δεδομένων σε συνάρτηση με την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών, αλλά και την υποχρέωση γνωστοποίησης των σχετικών παραβιάσεων υφίστανται

ήδη ορισμένες προβλέψεις στην κείμενη νομοθεσία. Πρόκειται για το άρθρο 3 («Ειδικό σχέδιο
Πολιτικής Ασφάλειας») και το άρθρο 8 («Άμεσες
ενέργειες σε περίπτωση παραβίασης απορρήτου»)
του Ν. 3674/2008 (ΦΕΚ 136/Α΄/10.7.2008), καθώς
και για τα άρθρα 7 και 8 του Ν. 3917/2011 (ΦΕΚ
22/Α΄/21.2.2011). Επίσης, διατάξεις σχετικές με
την ασφάλεια προβλέπεται ότι περιέχονται και
στο άρθρο 13 του Ν. 3674/2008 «Εθνικό Σχέδιο
Ασφάλειας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών», στο
δε άρθρο 17 του Ν. 3917/2011 έχει περιληφθεί
εξουσιοδοτική διάταξη για την κατάρτιση σχεδίου
νόμου «για την κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων που αφορούν στο απόρρητο και
στην ασφάλεια των επικοινωνιών, καθώς και στην
προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών», με
ρητή πρόβλεψη ότι «για την πληρότητα της κωδικοποίησης μπορεί να μεταβάλλεται η σειρά, η
αρίθμηση και η διατύπωση άρθρων και παραγράφων, καθώς επίσης να καταργούνται διατάξεις, στο
μέτρο που είναι περιττές ή να προστίθενται νέες
αναγκαίες για την ενότητα της κωδικοποίησης».
Επίσης, με τους Κανονισμούς που έχουν εκδοθεί
από την ΑΔΑΕ, βάσει του Ν. 3115/2003 (άρθρο 6,
παράγρ. 1, περίπτ. ιβ΄), έχει ήδη θεσπιστεί η υποχρέωση των παρόχων για την υποβολή στην ΑΔΑΕ
προς έγκριση πολιτικής ασφάλειας, υποχρέωση η
οποία προβλέπεται και στον Ν. 3674/2008. Υπό το
πρίσμα αυτό, δηλαδή λόγω της ύπαρξης πλείστων
διατάξεων σχετικών με την ασφάλεια σε συνάρτηση με τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η ΑΔΑΕ διατύπωσε την άποψη ότι στο υπό
διαμόρφωση σχέδιο νόμου θα πρέπει να υπάρξει
αναφορά στις σχετικές ισχύουσες διατάξεις της
κείμενης νομοθεσίας.
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Σε ό,τι αφορά την προβλεπόμενη από την
Οδηγία 2009/136/ΕΚ γνωστοποίηση παραβιάσεων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η ΑΔΑΕ
επισήμανε ότι υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες η παραβίαση προσωπικών δεδομένων συνιστά
και παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών,
αλλά και περιπτώσεις κατά τις οποίες μια παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν συνιστά παραβίαση του απορρήτου. Προκειμένου να
μη δημιουργηθεί σύγχυση στους διοικουμένους
αναφορικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης
αλλά και για να αποφευχθεί επικάλυψη αρμοδιοτήτων μεταξύ των δύο Αρχών, η ΑΔΑΕ πρότεινε
να οριοθετηθεί η αρμοδιότητα της κάθε Αρχής με
αναφορά στο άρθρο 4 του Ν. 3471/2006, το οποίο
θεσπίζει προϋποθέσεις για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τη διασφάλιση
του απορρήτου των επικοινωνιών στον τομέα των
ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
Ειδικότερα, έχοντας υπόψη ότι ήδη υφίσταται στην ελληνική έννομη τάξη ρητή υποχρέωση ενημέρωσης της ΑΔΑΕ για παραβιάσεις του
απορρήτου βάσει του άρθρου 8, παράγρ. 1 του Ν
3674/2008, αλλά και των Κανονισμών της ΑΔΑΕ
που εκδόθηκαν βάσει του Ν. 3115/2003, και προκειμένου να μην απαιτείται από τον πάροχο να
κρίνει κάθε φορά εάν η προς γνωστοποίηση παραβίαση σχετίζεται μόνο με δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα ή δεδομένα προστατευόμενα και από το
απόρρητο των επικοινωνιών, η ΑΔΑΕ υποστήριξε ότι σε περίπτωση παραβίασης η αρχική γνωστοποίηση θα πρέπει να γίνεται και προς τις δύο
Αρχές (ΑΔΑΕ και ΑΠΔΠΧ). Για τα ζητήματα όμως
που έπονται της αρχικής γνωστοποίησης, καθώς
και για την επιβολή κυρώσεων, η ΑΔΑΕ πρότεινε
να υιοθετηθεί πρόβλεψη, σύμφωνα με την οποία

«για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου,
όταν η παραβίαση αφορά δεδομένα υπαγόμενα
στην παράγρ. 1 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου, αρμόδια αρχή είναι η ΑΔΑΕ. Για τις λοιπές
περιπτώσεις παραβίασης δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα, αρμόδια αρχή είναι η ΑΠΔΠΧ». Έτσι,
για τις ενέργειες που έπονται της αρχικής γνωστοποίησης στις δύο Αρχές, και εφόσον πρόκειται
για παραβίαση που αφορά δεδομένα προστατευόμενα από το απόρρητο των επικοινωνιών κατά
το άρθρο 4 του Ν. 3471/2006, ορίζεται αρμόδια
η ΑΔΑΕ, ενώ για τις άλλες παραβιάσεις ορίζεται
αρμόδια η ΑΠΔΠΧ. Η άποψη της ΑΔΑΕ είναι ότι
ο διαχωρισμός αρμοδιοτήτων που επιχειρείται με
την προτεινόμενη ρύθμιση δημιουργεί ασφάλεια
δικαίου για τους διοικουμένους και μπορεί να
λειτουργήσει με την παράλληλη συνεργασία μεταξύ των δύο Αρχών και την αμοιβαία ενημέρωση
για τις ενέργειες που έπονται της αρχικής γνωστοποίησης.
Η ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή
υπέβαλε στον Υπουργό Δικαιοσύνης, την πρότασή
της για την ενσωμάτωση στην εθνική έννομη τάξη
της Οδηγίας 2009/136/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΕΕ της 25ης
Νοεμβρίου 2009, κατά το μέρος που συνδέεται με
την τροποποίηση της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής
ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, και οι σχετικές ρυθμίσεις περιλήφθηκαν στο
σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες
διατάξεις» του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων, που αναμένεται να ψηφιστεί το 2012.

7.4 Ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή με
αντικείμενο: α) την εξέταση ενδεχόμενης
συγχώνευσης ήδη λειτουργουσών ανεξάρτητων
αρχών ή ίδρυσης νέων, και β) την επεξεργασία
ρυθμίσεων για την τροποποίηση της
ισχύουσας, γενικής ή ειδικής, νομοθεσίας που
διέπει την οργάνωση και τη λειτουργία των
ανεξάρτητων αρχών
Η ΑΔΑΕ συμμετείχε στην ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή που συγκροτήθηκε με απόφαση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για την κατάρτιση του σχεδίου
νόμου με το μέλος της Ολομέλειάς της κ. Χρήστο
Καψάλη, καθηγητή του ΕΜΠ. Ως προς την τροποποίηση και τη συμπλήρωση της νομοθεσίας των
συνταγματικά κατοχυρωμένων ανεξάρτητων αρχών,
η επιτροπή αποφάσισε την υποβολή προτάσεων, οι
κυριότερες των οποίων αφορούσαν τη διαδικασία
των συνεδριάσεων των οργάνων των Αρχών, τη
διαδικασία επιλογής και τη διάρκεια θητείας των

μελών τους, καθώς και το καθεστώς απασχόλησης
των προέδρων και των αντιπροέδρων. Επίσης συζητήθηκαν θέματα που σχετίζονται με το ειδικό
επιστημονικό προσωπικό, καθώς και τα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια των συνταγματικά
κατοχυρωμένων ανεξάρτητων αρχών. Οι σχετικές
διατάξεις για την τροποποίηση του Ν. 3051/2002
περί συνταγματικά κατοχυρωμένων ανεξάρτητων
αρχών περιλήφθηκαν στο σχέδιο νόμου «Δίκαιη
δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής» του Υπουργείου
Δικαιοσύνης και αναμένεται να ψηφιστούν μέσα
στο 2012.

8. Αποφάσεις της Ολομέλειας της
ΑΔΑΕ
Η δράση της ΑΔΑΕ διέπεται από τις αρχές της διαφάνειας, της αντικειμενικότητας και της αμεροληψίας. Η ΑΔΑΕ συνέρχεται στην έδρα της ή και
εκτός αυτής. Οι αποφάσεις της ΑΔΑΕ είναι αιτιολογημένες, καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο, στη

Διάγραμμα 15

Αποφάσεις της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ (2007-2011)
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«Διαύγεια», καθώς και στον διαδικτυακό τόπο της
Αρχής (βλ. διάγραμμα 15). Οι αποφάσεις της ΑΔΑΕ
καλύπτουν όλο το φάσμα των θεμάτων αρμοδιότητάς της, δηλαδή συγκεκριμένα ζητήματα έκδοσης κανονιστικών πράξεων, διενέργειας ελέγχων,
έγκρισης πολιτικών ασφάλειας των παρόχων υπηρεσιών επικοινωνιών, υποβολή προτάσεων επί θεμάτων διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών, συγκρότησης ομάδων εργασίας, συμμετοχής
σε συνέδρια και διεθνείς συναντήσεις, διοικητικά
θέματα του προσωπικού της και άλλα.

9. Συμμετοχή του προσωπικού
της ΑΔΑΕ σε ομάδες εργασίας
9.1 Σύσταση ομάδας εργασίας
για την διασφάλιση του απορρήτου κατά
τη χρήση αυτόματων ταμειολογιστικών μηχανών
Η ΑΔΑΕ συγκρότησε ομάδα εργασίας με τίτλο
«Μελέτη Ομάδας Εργασίας για τα ATM», σύμφωνα
με το ΦΕΚ 22/ΥΟΔΔ/26.1.2009, με σκοπό τη μελέτη και την ανάλυση του ρόλου της Αρχής σε σχέση
με τη διασφάλιση του απορρήτου κατά τη χρήση
ΑΤΜ με βάση την 969/2005 απόφασή της με τίτλο:
«Έγκριση του Κανονισμού για τη Διασφάλιση του
Απορρήτου κατά τη χρήση Αυτόματων Ταμειολογιστικών Μηχανών» (ΦΕΚ 298/Β΄/8.3.2005).
Η ομάδα εργασίας πρότεινε την κατάργηση
του Κανονισμού για τη διασφάλιση του απορρήτου
κατά τη χρήση αυτόματων ταμειολογιστικών μηχανών, καθώς αυτός περιοριζόταν στη χρήση των
μηχανημάτων μέσω δικτύου με τους κεντρικούς
εξυπηρετητές των πιστωτικών ιδρυμάτων, γεγονός
που δημιουργούσε προσκόμματα κατά τη διερεύνηση των καταγγελιών που δεχόταν η ΑΔΑΕ. Επίσης, το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές των πιστωτικών ιδρυμάτων,

το οποίο περιλαμβάνει και τη λειτουργία των ΑΤΜ,
προβλέπει το σχετικό έλεγχο ορθής εφαρμογής
αυτών από την Τράπεζα της Ελλάδος, όπως αναλύεται παραπάνω στην παράγρ. 6.1. Η Ολομέλεια της
ΑΔΑΕ υιοθέτησε την πρόταση της ομάδας εργασίας
και αποφάσισε την κατάργηση του Κανονισμού για
τη διασφάλιση του απορρήτου κατά τη χρήση των
ΑΤΜ (ΦΕΚ 419/Β΄/16.3.2011).
9.2 Σύσταση Ομάδας Διοίκησης Έργου για
την εφαρμογή του προγράμματος «Διαύγεια»
Η ΑΔΑΕ με την 45/8.3.2011 απόφασή της συγκρότησε Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) με σκοπό την
επίτευξη της μέγιστης δυνατής δημοσιότητας της
διοικητικής δράσης της Αρχής μέσω της ανάρτησης πράξεων και γνωμοδοτήσεών της στο διαδίκτυο, στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος «Διαύγεια» (Ν. 3861/2010). Παράλληλα, οι εν
λόγω πράξεις και γνωμοδοτήσεις αναρτώνται και
στην ιστοσελίδα της ΑΔΑΕ (www.adae.gr) προκειμένου να ενισχυθούν οι δυνατότητες των πολιτών
να απολαύουν των συνταγματικά κατοχυρωμένων
δικαιωμάτων τους και να τα ασκούν, όπως είναι το
δικαίωμα της πληροφόρησης και της συμμετοχής
στην Κοινωνία της Πληροφορίας.

10. Συμμετοχή της ΑΔΑΕ
σε διεθνείς συναντήσεις
Η ΑΔΑΕ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της συνεργάζεται με άλλες Αρχές της χώρας, με αντίστοιχες
Αρχές άλλων κρατών, με ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς για θέματα της αρμοδιότητάς
της. Έτσι, το 2011 συνέχισε τη συστηματική επαφή
καθώς και την ανταλλαγή απόψεων με ευρωπαϊκούς και άλλους φορείς σε θέματα που αφορούν
την ασφάλεια και το απόρρητο των ηλεκτρονικών

επικοινωνιών, με στόχο τη διαρκή ενίσχυση της αντιπροσωπεύονταν στη συνάντηση ήταν δεκαοκτώ
διεθνούς της παρουσίας και την ενεργό συμμετοχή συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Συγκετης στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών εξελίξεων. κριμένα στη συνάντηση συμμετείχαν: η Αυστρία,
το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Δανία, η Φιλανδία, η
Η ΑΔΑΕ κατά τη διάρκεια του έτους συμμετείχε Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Λετονία, το Λουσε συναντήσεις που διοργάνωσε ο ευρωπαϊκός ξεμβούργο, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Σλοβακία,
οργανισμός ENISA, στην ομάδα εργασίας για την η Σλοβενία, η Ισπανία, η Σουηδία, η Ολλανδία, το
προστασία των ατόμων κατά την επεξεργασία δε- Ηνωμένο Βασίλειο. Τα κράτη-μέλη τοποθετήθηκαν
δομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και στη στο θέμα της μεταφοράς του άρθρου 13α στην εθνιδιαβούλευση για την Οδηγία της προστασίας της κή τους νομοθεσία. Ο ΕNISA μετά τις συναντήσεις
ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επι- δημοσίευσε έναν Οδηγό με τις τεχνικές προδιακοινωνιών. Επίσης, η ΑΔΑΕ ως μέλος της Ομάδας γραφές περιστατικών ασφάλειας του άρθρου 13α
του IRG-Informal Working Group on Network and της Οδηγίας 140/2009/ΕΚ (Technical Guidelines
Information Security του Διεθνούς Δικτύου Εθνι- for Minimum Security Measures, 2011), καθώς και
κών Ρυθμιστικών Αρχών συνεχίζει τη συνεργασία έναν Οδηγό με τις τεχνικές προδιαγραφές για τα
της με όλες τις ρυθμιστικές αρχές των κρατών ελάχιστα μέτρα ασφάλειας (Technical Guidelines
μελών της ΕΕ ανταλλάσσοντας απόψεις για καί- for Reporting Security Breaches, 2011).
ρια ζητήματα που άπτονται της ασφάλειας και του
Σημειώνεται ότι η ενσωμάτωση της Οδηαπορρήτου των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Ακό- γίας 2009/140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
μη, ως επίσημο μέλος του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου και του Συμβουλίου της ΕΕ στην εθνική νομοθεσία
για τα Τηλεπικοινωνιακά Πρότυπα (ETSI) παρακο- γίνεται με το σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις Ηλεκτρολουθεί τις εξελίξεις στα πρότυπα, ενώ παράλλη- νικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έρλα με τη συμμετοχή της διατηρεί το δικαίωμα να γων και άλλες διατάξεις» του Υπουργείου Υποδοεισηγείται αλλαγές ή βελτιώσεις των προτύπων ή μών, Μεταφορών και Δικτύων, που αναμένεται να
και έκδοση νέων.
ψηφιστεί το 2012.
10.1 Συμμετοχή της ΑΔΑΕ σε συνάντηση
του ENISA για την εφαρμογή του άρθρου 13α
της Οδηγίας 2009/140/ΕΚ
Η ΑΔΑΕ συμμετείχε σε συνάντηση που διοργάνωσε
ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός ENISA στη Βιέννη από
26 έως 29 Ιανουαρίου 2011, με σκοπό την εφαρμογή του άρθρου 13α της Οδηγίας 2009/140/ΕΚ από
τα κράτη-μέλη της ΕΕ αναφορικά με την ασφάλεια
και την ακεραιότητα των δικτύων και των υπηρεσιών των επικοινωνιών. Τα κράτη-μέλη τα οποία

10.2 Συμμετοχή στην ομάδα εργασίας
του άρθρου 29 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ
Η ΑΔΑΕ συμμετείχε σε δύο συναντήσεις που διοργάνωσε η ομάδα εργασίας του άρθρου 29 για
την εφαρμογή της Οδηγίας ePrivacy για την παραβίαση προσωπικών δεδομένων συνδρομητή σε
υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών που είναι
διαθέσιμη στο κοινό και την υποχρέωση γνωστοποίησης της παραβίασης (άρθρο 4 της Οδηγίας
2009/136/ΕΚ). Οι συναντήσεις πραγματοποιήθη-
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καν στις Βρυξέλλες και ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες για την ΑΔΑΕ, δεδομένου ότι στο σχέδιο
νόμου που προτάθηκε από τη νομοπαρασκευαστική επιτροπή του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την
ενσωμάτωση της Οδηγίας 2009/136/ΕΚ προβλέπεται συναρμοδιότητα της ΑΔΑΕ και της ΑΠΔΠΧ
για το συγκεκριμένο θέμα (βλ. παράγραφο 8.3 του
κεφαλαίου 2 της Έκθεσης).
Στις συναντήσεις αυτές η ΑΔΑΕ παρουσίασε την εμπειρία της σε τεχνικά θέματα καθώς και
τις απόψεις της αναφορικά με την ιδιωτικότητα και
το απόρρητο στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Στην
πρώτη συνάντηση συζητήθηκαν μεταξύ άλλων τα
παρακάτω ζητήματα: η γνωστοποίηση παραβιάσεων
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις αρμόδιες αρχές και στους θιγόμενους συνδρομητές ή τα
θιγόμενα άτομα, το εφαρμοστέο δίκαιο και τα ζητήματα για την αντιμετώπιση του ενδεχόμενου μια
παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα να
έχει διασυνοριακό χαρακτήρα εντός της ΕΕ, καθώς
είναι πιθανόν τα θιγόμενα άτομα να λαμβάνουν
υπηρεσίες σε ένα κράτος-μέλος από πάροχο εγκατεστημένο στο εξωτερικό. Στη δεύτερη συνάντηση
συζητήθηκαν θέματα τα οποία σχετίζονταν με την
ενημέρωση των πολιτών για τις παραβιάσεις περιστατικών ασφάλειας και τη διαμόρφωση κλίμακας
αξιολόγησης της σοβαρότητάς τους, την ευθύνη
που θα πρέπει να έχει ο υπεύθυνος επεξεργασίας,
την προσωποποίηση των γνωστοποιήσεων παραβιάσεων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ακόμη
τονίστηκε η ανάγκη θεσμοθέτησης μιας διαδικασίας συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών των
κρατών-μελών. Οι εργασίες της ομάδας θα συνεχιστούν και το 2012.

10.3 Συμμετοχή στο Informal Working Group
on Network and Information Security του IRG
Η ΑΔΑΕ συμμετέχει στην ομάδα του IRG–Informal
Working Group on Network and Information
Security (NIS) του Διεθνούς Δικτύου Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών και συνεργάζεται στενά με τα άλλα
μέλη της ομάδας. Κατά τη διάρκεια του 2011 πραγματοποιήθηκαν δύο συναντήσεις στο πλαίσιο της
ομάδας.
Η 23η συνάντηση της ομάδας έλαβε χώρα
στις 7–8 Απριλίου 2011, στο Ελσίνκι, στην Εθνική Ρυθμιστική Αρχή Finnish Communications
Regulatory Authority (FICORA), η οποία είναι αρμόδια και για τη διασφάλιση του απορρήτου των
επικοινωνιών. Στο πλαίσιο της συνάντησης τα μέλη
επικεντρώθηκαν στη διεθνή συνεργασία μεταξύ
των Ομάδων CERT (Computer Emergency Response
Team) για την Αντιμετώπιση Έκτακτων Συμβάντων
Ασφάλειας και στην εφαρμογή του άρθρου 13α
της Οδηγίας 2009/140/ΕΚ στα κράτη μέλη της ΕΕ.
Η δεύτερη συνάντηση της Ομάδας του IRG πραγματοποιήθηκε στις 13–14 Οκτωβρίου 2011 στο
Kristiansand (Νορβηγία).
10.4 Δραστηριότητες της τεχνικής επιτροπής
του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Προτυποποίησης
Τηλεπικοινωνιών (ETSI) για το LI και το DR
το 2011
Στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για τα Τηλεπικοινωνιακά
Πρότυπα (European Telecommunication Standards
Institute -ETSI), το οποίο αριθμεί 786 μέλη από 56
χώρες εντός και εκτός της Ευρώπης, συμμετέχουν
κρατικές αρχές, χειριστές δικτύων, βιομηχανίες, πάροχοι υπηρεσιών, ερευνητικοί φορείς και χρήστες.
Το πρόγραμμα εργασίας του ινστιτούτου καθορίζεται από τα μέλη του και διαδραματίζει σημαντικό

ρόλο σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή της Ευρώπης στην
ανάπτυξη, παγκοσμίως, της τυποποίησης σε θέματα
τηλεπικοινωνιών, ραδιοφωνίας και τεχνολογίας της
πληροφόρησης. Τα πρότυπα που παράγονται από το
ETSI αποσκοπούν στην προαιρετική χρήση από τους
κατασκευαστές και στην καλύτερη λειτουργία της
ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς.
Η ΑΔΑΕ, ως επίσημο μέλος του ETSI, παρακολουθεί τις εξελίξεις στα πρότυπα και παράλληλα έχει το δικαίωμα να εισηγείται αλλαγές ή
βελτιώσεις των προτύπων ή και προσθήκες νέων,
όταν το κρίνει απαραίτητο.
Κατά τη διάρκεια του 2011, πραγματοποιήθηκαν τρεις συναντήσεις στο πλαίσιο της Τεχνικής Επιτροπής Άρσης του Απορρήτου (TC LI) του
Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Προτυποποίησης Τηλεπικοινωνιών για το Lawful Interception και το Data
Retention. Στις συναντήσεις συζητήθηκαν τεχνικά
θέματα σχετικά με την άρση 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
επιτροπή.

ροχος υπηρεσιών διαδικτύου οφείλει να ενημερώσει για το γεγονός αυτό τις αρμόδιες εθνικές αρχές, καθώς και τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ιδιώτη
απευθείας.
Η Οδηγία ePrivacy επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή να προτείνει «τεχνικά μέτρα εφαρμογής»
– πρακτικούς κανόνες που συμπληρώνουν την ισχύουσα νομοθεσία με στόχο τη συνεπή εφαρμογή των
κανόνων σε όλα τα κράτη-μέλη. Στο πλαίσιο αυτό η
Επιτροπή ανακοίνωσε3 τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης, προκειμένου να συγκεντρώσει από τους
εμπλεκόμενους φορείς και τα ενδιαφερόμενα μέρη
στοιχεία βασισμένα στην τρέχουσα πρακτική. Μεταξύ άλλων, η ΕΕ ζήτησε τις απόψεις των συμμετεχόντων σχετικά με το εάν είναι αναγκαίο να θεσπιστούν πρόσθετοι πρακτικοί κανόνες προκειμένου να
διασφαλίζεται ότι οι παραβιάσεις των προσωπικών
δεδομένων θα γνωστοποιούνται με συνέπεια σε όλη
την ΕΕ. Μετά τη διαβούλευση, που ολοκληρώθηκε
στις 9 Σεπτεμβρίου 2011, η ΕΕ ενδέχεται να προτείνει τη θέσπιση πρόσθετων πρακτικών κανόνων
οι οποίοι θα αποσαφηνίζουν με ποια διαδικασία και
πότε θα πρέπει να καταγγέλλονται τυχόν παραβιάσεις, καθώς και πώς θα αποτυπώνονται τα στοιχεία
των καταγγελιών, ορίζοντας συγκεκριμένες απαιτήσεις γνωστοποίησης και έναν ενιαίο για όλα τα
10.5 Συμμετοχή της ΑΔΑΕ στη διαβούλευση
κράτη-μέλη μορφότυπο καταγγελιών.
για τις παραβιάσεις προσωπικών στοιχείων
Η ΑΔΑΕ απέστειλε στην ΕΕ τις παρατηρήσεις
στο πλαίσιο της Οδηγίας ePrivacy
της αναφορικά με τα παρακάτω ειδικότερα ζητήΣύμφωνα με την αναθεωρημένη Οδηγία 2009/136/ ματα:
ΕΚ για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τοα. Τις περιστάσεις κατά τις οποίες οι οργανισμοί
μέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε περίπτωση
πρέπει να συμμορφώνονται με την υποχρέωση
παραβίασης των προσωπικών δεδομένων, ο φορέας
γνωστοποίησης. Επίσης αναφορικά με το είδος
παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και ο πάτων παραβιάσεων που ενεργοποιούν την υπο3

Δελτίο Τύπου της ΕΕ: «Ψηφιακή ατζέντα: Η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις σχετικά με τους πρακτικούς κανόνες γνωστοποίησης των παραβιάσεων προσωπικών δεδομένων», Βρυξέλλες, 14 Ιουλίου 2011.
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χρέωση γνωστοποίησης στον συνδρομητή ή τον
μεμονωμένο ιδιώτη.
β. Τις διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόζονται
σε κάθε περίπτωση (προθεσμία γνωστοποίησης,
μέσα γνωστοποίησης κ.λπ.).
γ. Τους μορφότυπους: το περιεχόμενο της γνωστοποίησης στην εθνική αρχή και στον μεμονωμένο ιδιώτη και τη σκοπιμότητα ύπαρξης ενός
τυποποιημένου μορφότυπου για όλα τα κράτημέλη της ΕΕ.

11. Συμμετοχή της ΑΔΑΕ
σε συνέδρια και άλλες
δραστηριότητες
Κατά τη διάρκεια του έτους 2011, στελέχη της ΑΔΑΕ
συμμετείχαν σε συνέδρια με σκοπό την ενημέρωσή
τους σχετικά με τη διασφάλιση του απορρήτου των
επικοινωνιών και γενικότερα το έργο της Αρχής.
11.1 Συμμετοχή της ΑΔΑΕ σε συνέδριο
για το ηλεκτρονικό έγκλημα
Ο νομικός σύμβουλος της ΑΔΑΕ εκπροσώπησε την
Αρχή σε νομικό συνέδριο με τίτλο «Αντιμέτωποι με
τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις: Προσωπικά
δεδομένα – Ηλεκτρονικό εμπόριο – Ηλεκτρονικό
έγκλημα», που αφορούσε θέματα που σχετίζονται με
την προστασία των επικοινωνιών και των σχετικών
τεχνολογιών διασφάλισης του απορρήτου. Το συνέδριο έλαβε χώρα στις 11 και 12 Φεβρουαρίου 2011
στην Αράχοβα.
11.2 Συμμετoχή της ΑΔΑΕ στην εθνική άσκηση
κυβερνοάμυνας «Πανόπτης 2011»
Το ΓΕΕΘΑ, στο πλαίσιο αντιμετώπισης ηλεκτρονικών
επιθέσεων όπου απειλείται η εθνική ασφάλεια, προγραμμάτισε εθνική άσκηση με το όνομα «Πανόπτης

2011». Σε αυτή συμμετείχαν φορείς του δημοσίου
φορέα, της πανεπιστημιακής κοινότητας και του ιδιωτικού τομέα. Η ΑΔΑΕ συμμετείχε με στελέχη της
στην άσκηση ως μέλος της Επιτροπής Συντονισμού
Κυβερνοάμυνας.
11.3 Συμμετοχή της ΑΔΑΕ στο συνέδριο
της InfoCom
Στέλεχος της ΑΔΑΕ συμμετείχε ως εισηγητής στο
συνέδριο που διοργάνωσαν οι εταιρείες Smart Press
και Press Line στην Αθήνα, με τίτλο: «1o Συνέδριο
InfoCom Security: Let’s Talk about ICT Security: Η
ασφάλεια στην εποχή του Cloud». Το συνέδριο είχε
στόχο να αναδειχθούν οι προκλήσεις και να παρουσιαστούν οι λύσεις για την ασφάλεια των πληροφοριών, με την ανάλυση κρίσιμων πτυχών του ζητήματος. Παράλληλα αναδείχθηκαν το θεσμικό, κανονιστικό και νομικό πλαίσιο που διέπει την αγορά και
διερευνήθηκαν οι μελλοντικές τεχνολογίες που θα
καθορίσουν τις εξελίξεις. Η παρουσίαση της ΑΔΑΕ
εντάχθηκε στην ενότητα «Θεσμικό, κανονιστικό και
νομικό πλαίσιο: Πρότυπα – Απαιτήσεις – Ρυθμίσεις
– Επιδοτήσεις», η οποία επικεντρώθηκε στη συμμόρφωση στα πρότυπα διαχείρισης της ασφάλειας
των πληροφοριών, με τη συμμετοχή φορέων που
ελέγχουν την εφαρμογή αυτών των προτύπων και
εταιρειών ή οργανισμών που έχουν την υποχρέωση
ή την επιθυμία να εναρμονίζονται με αυτά. Επίσης
συζητήθηκαν το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο και οι
τελευταίες εξελίξεις γύρω από αυτό σχετικά με τη
διαχείριση των πληροφοριών, το απόρρητο της επικοινωνίας, την ασφάλεια προσωπικών δεδομένων
κ.ά. Ακόμη, στο πλαίσιο του συνεδρίου, αναλύθηκαν
οι προκλήσεις, οι λύσεις αλλά και οι ευκαιρίες που
φέρνει το νέο οικοσύστημα του Cloud Computing και
του Virtualization.

11.4 Συμμετοχή της ΑΔΑΕ στην ημερίδα
της ΕΕΤΤ
Στέλεχος της ΑΔΑΕ συμμετείχε ως εισηγητής
στην ημερίδα «Προς την απελευθέρωση της ταχυδρομικής αγοράς: Ευρωπαϊκή πρακτική και εθνική πρωτοβουλία» που οργάνωσε η ΕΕΤΤ στις 13
Απριλίου 2011. Στην ημερίδα συμμετείχαν, μεταξύ
άλλων, εκπρόσωποι ρυθμιστικών αρχών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και παράγοντες της
ελληνικής και της ευρωπαϊκής αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών. Μεταξύ των συνέδρων ήταν και
εκπρόσωποι του European Regulators Group for
Postal Services (ERGP). Η ΑΔΑΕ διά του εκπροσώπου της υπογράμμισε την ανάγκη να θεσπιστεί
νομοθετική ρύθμιση για τα θέματα ασφάλειας
των ταχυδρομικών επικοινωνιών, δεδομένου ότι
η ισχύουσα νομοθεσία δεν καλύπτει ολόκληρο
το φάσμα της ασφάλειας των ταχυδρομικών επιχειρήσεων. Παράλληλα, διεξήγαγε έρευνα για το
θέμα σε συνεργασία με την ΕΕΤΤ, την ΕΛ.ΑΣ αλλά
και τις μεγαλύτερες ταχυδρομικές επιχειρήσεις
και υπέβαλε τον Αύγουστο του 2011 προτάσεις
για το μείζον αυτό θέμα στα υπουργεία Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

Προστασίας του Πολίτη και Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.

12. Εκπαίδευση του προσωπικού
της ΑΔΑΕ με συμμετοχή
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 αποσκοπούν στο να βελτιώσουν
την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα
των στελεχών της Αρχής που συμμετέχουν ώστε να
βελτιωθεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών
προς το κράτος και τους πολίτες.
12.1 Συμμετοχή στο επιμορφωτικό πρόγραμμα:
«Ασφάλεια υπολογιστών και δικτύων»
Στέλεχος της ΑΔΑΕ συμμετείχε στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης
ΕΚΔΔΑ με θέμα: «Ασφάλεια υπολογιστών και δικτύων» που πραγματοποιήθηκε από τις 6 έως τις
20 Ιουνίου 2011. Στόχος του προγράμματος ήταν
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η επιμόρφωση των υπαλλήλων για τη δημιουργία
ενός ασφαλούς διαδικτυακού περιβάλλοντος. Το
πρόγραμμα επικεντρώθηκε στο περιβάλλον διαχείρισης του Microsoft ISA Server, ο οποίος αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο για τη δημιουργία του
διαδικτυακού περιβάλλοντος. Επίσης, αναλύθηκαν
τα παρακάτω ζητήματα: η παροχή ασφαλούς πρόσβασης σε διαδικτυακούς πόρους για τους εσωτερικούς χρήστες, η εγκατάσταση και η συντήρηση
του ISA Server, οι πολιτικές ασφάλειας, η ενεργοποίηση και η παραμετροποίηση πρόσβασης σε
διαδικτυακούς πόρους και σε πόρους εσωτερικού
δικτύου, η ρύθμιση του ISA Server ως firewall,
καθώς και η υλοποίηση άλλων τεχνολογιών. Το
επιμορφωτικό πρόγραμμα συνέβαλε τόσο στην κατάρτιση των υπαλλήλων όσο και στην ενίσχυση της
αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητάς τους
στους δημόσιους οργανισμούς.
12.2 Συμμετοχή στο επιμορφωτικό πρόγραμμα
«Αρχές και πρακτικές διοίκησης ανθρώπινου
δυναμικού στον δημόσιο τομέα – Εκπαίδευση
προϊσταμένων τμημάτων»
Στέλεχος της Αρχής συμμετείχε στο επιμορφωτικό
πρόγραμμα του ΙΝΕΠ του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης με θέμα «Αρχές
και πρακτικές διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού
στον δημόσιο τομέα – Εκπαίδευση προϊσταμένων
τμημάτων» στο πλαίσιο της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού των δημόσιων υπηρεσιών, που
πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από τις 4 έως τις 8
Ιουλίου 2011.
Σκοπός του προγράμματος ήταν να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες τις απαραίτητες γνώσεις
ώστε να είναι σε θέση να εφαρμόζουν σύγχρονες
μεθόδους, να αποκτήσουν εργαλεία και τεχνικές

σε θέματα σχετικά με την άσκηση διοίκησης στο
πλαίσιο του νέου μάνατζμεντ στον δημόσιο τομέα
και να διοικούν με τρόπο αποτελεσματικό και αποδοτικό το τμήμα τους, βελτιώνοντας την ποιότητα
των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη. Στο
πρόγραμμα παρουσιάστηκαν θέματα όπως είναι ο
ρόλος των προϊσταμένων τμημάτων και η συμβολή
τους στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης,
η ηγεσία στους σύγχρονους δημόσιους οργανισμούς, η ανάπτυξη και οι τεχνικές κινητοποίησης
ανθρώπινου δυναμικού, η οργανωσιακή κουλτούρα
και η εισαγωγή καινοτομιών, οι τεχνικές επίλυσης
συγκρούσεων καθώς και η διαχείριση έργου.
12.3 Εκπαίδευση προσωπικού για το σύστημα
νόμιμων συνακροάσεων
Οι τεχνικές διευθύνσεις της Αρχής συμμετείχαν σε
διήμερη εκπαίδευση (20–21.7.2011) για το σύστημα
νόμιμων συνακροάσεων της εταιρείας Siemens με
τίτλο «Lawful Interception Operation System User
Training».

13. Το Ολοκληρωμένο
Πληροφοριακό Σύστημα της ΑΔΑΕ
Στην ΑΔΑΕ έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ)
για την εξυπηρέτηση πολιτών και παρόχων.
Από τα βασικότερα πλεονεκτήματα του
ΟΠΣ είναι ότι υποστηρίζει εξ ολοκλήρου όλες τις
βασικές λειτουργίες της υπηρεσίας που σχετίζονται με την ηλεκτρονική διακίνηση και την καταχώρηση των εγγράφων, καθώς και τη δημιουργία, τη
διαχείριση, τη διεκπεραίωση και την παρακολούθηση υποθέσεων.
Επιπρόσθετα, παρέχεται η δυνατότητα αναζήτησης και επεξεργασίας δεδομένων για στατιστι-

κούς λόγους ή για τη δρομολόγηση ελέγχων και
άλλων σκοπών.
Ως εκ τούτου, στα επιπλέον πλεονεκτήματα
του συστήματος περιλαμβάνονται:
• η καθημερινή επικαιροποίηση των δεδομένων,
• η διαθεσιμότητα σύνθετων πεδίων,
• η παραγωγή στατιστικών στοιχείων και ευέλικτων/σύνθετων αναφορών.
Το ΟΠΣ 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:
• δεν θα είναι πλέον απαραίτητη η φυσική παρουσία εκπροσώπων των εποπτευόμενων φορέων στην ΑΔΑΕ για θέματα όπως είναι η υποβολή πολιτικών ασφάλειας,
• 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:
Έλεγχο 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 τους 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 άμεση και ασφαλή
ενημέρωση των παρόχων.
Έλεγχο 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
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του απορρήτου των επικοινωνιών. Συγκεκριμένα, το Διαχείριση ακροάσεων
ΟΠΣ θα διευκολύνει τους:
Η ΑΔΑΕ καλεί σε ακρόαση τις διοικήσεις υπηρεσια. Τακτικό έλεγχο παρόχων: Σε τακτά χρονικά δια- ών, οργανισμών, νομικών προσώπων και επιχειρήστήματα, που ορίζονται από τους Κανονισμούς, σεων που εποπτεύει, τους νόμιμους εκπροσώπους
η ΑΔΑΕ διενεργεί προγραμματισμένους τεχνι- τους, υπαλλήλους και κάθε άλλο πρόσωπο το οποίο
κούς ελέγχους για να εξακριβώσει αν οι πά- κρίνει ότι μπορεί να συμβάλει στην εκπλήρωση της
ροχοι συμμορφώνονται με τις αποφάσεις και αποστολής της (π.χ. ακρόαση παρόχων οι οποίοι δεν
τους κανονισμούς που εκδίδει η Αρχή.
εναρμονίζονται με τις απαιτήσεις των Κανονισμών
β. Αυτεπάγγελτο έκτακτο έλεγχο των παρόχων: της ΑΔΑΕ, ακρόαση πριν από την επιβολή διοικηΗ ΑΔΑΕ μπορεί να διενεργεί αυτεπάγγελτους τικών ή οικονομικών κυρώσεων, ακρόαση παρόχων
έκτακτους ελέγχους με τον ίδιο σκοπό όπως με προβλήματα παραβίασης του απορρήτου). Μέσω
και για τους τακτικούς ελέγχους.
του ΟΠΣ θα οργανώνεται ο προγραμματισμός των
γ. Έλεγχο του παρόχου ύστερα από καταγγελία: ακροάσεων και η ενημέρωση των φορέων, η αποΚατά την εξέταση καταγγελιών που υποβάλλο- στολή σχετικής αλληλογραφίας και υλικού απαραίνται από πολίτες και αφορούν πιθανή παραβί- τητου για την προετοιμασία της ακρόασης, καθώς
αση του απορρήτου των επικοινωνιών, η ΑΔΑΕ και η διαχείριση των πρακτικών των ακροάσεων.
μπορεί να διενεργήσει τεχνικούς ελέγχους σε
εγκαταστάσεις των παρόχων που σχετίζονται Διαχείριση παραπόνων
με την καταγγελία.
Στοιχεία με παράπονα πολιτών παραλαμβάνονται
Διαχείριση στοιχείων από παρόχους και άλλους από την ΑΔΑΕ είτε ταχυδρομικά είτε με φαξ είτε
εποπτευόμενους φορείς αναφορικά
μέσω του διαδικτυακού της τόπου. Επιπλέον, κατά
με την ασφάλεια του δικτύου των παρόχων
τη διαδικασία αρχειοθέτησης, περιλαμβάνονται και
στοιχεία για τα μέτρα που λήφθηκαν για την αντιΟι πάροχοι έχουν υποχρέωση να δηλώνουν στην μετώπιση των παραπόνων, γεγονός που επιτρέπει
Αρχή κάθε χρόνο όλα τα περιστατικά παραβίασης την επεξεργασία τους για την εξαγωγή στατιστικών
ασφάλειας που είχαν. Με το ΟΠΣ η ανταλλαγή εγ- συμπερασμάτων.
γράφων και συνοδευτικών δεδομένων (π.χ. αρχεία
καταγραφής δεδομένων – log files κ.λπ.) θα γίνεται Διαχείριση διαφορών/καταγγελιών
μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχει η
διαδικτυακή πύλη στους παρόχους και στους επο- Η λειτουργία αυτή αφορά τη διαχείριση των καπτευόμενους φορείς.
ταγγελιών 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 κα-

ταχώρηση των στοιχείων για τον τρόπο αντιμετώπι- η Αρχή σκοπεύει μέσα στο 2012 να αναβαθμίσει το
σης από την ΑΔΑΕ, την επιβολή κυρώσεων και την υφιστάμενο ΟΠΣ.
εξαγωγή στατιστικών στοιχείων και συμπερασμάτων. Η διαχείριση της σχετικής αλληλογραφίας και 14. Ο διαδικτυακός τόπος
των αντίστοιχων εγγράφων γίνεται μέσω του ΟΠΣ. της ΑΔΑΕ
Οι αποφάσεις της Αρχής αναρτώνται στον διαδιΣυνεργασία με άλλους φορείς
κτυακό της τόπο, όπως προβλέπει ο N. 3861/2010.
Η διαδικτυακή πύλη περιέχει θεματικές ενότητες
Η σχεδίαση και η υλοποίηση του ΟΠΣ προβλέπει που ενημερώνουν τους πολίτες και τους παρόχους
την εύκολη δημιουργία διεπαφών επικοινωνίας σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία, το έργο της
μέσω διαδικτύου προς τα πληροφοριακά συστήματα ΑΔΑΕ, τους τρόπους αυτοπροστασίας των χρηστών
άλλων φορέων, με βάση τα διεθνή πρότυπα διαλει- ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλα θέματα που
τουργικότητας και διασφάλισης της ακεραιότητας αφορούν την προστασία του απορρήτου των επικαι του απορρήτου της επικοινωνίας. Η σχεδίαση κοινωνιών.
και η υλοποίηση του ΟΠΣ είναι συνεπής με: α) τα
Το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου αποσχέδια δράσης E-Europe (ασφάλεια δικτύων και τελείται από ενότητες οργανωμένες έτσι ώστε να
πληροφοριών, ηλεκτρονικό κράτος, ηλεκτρονική
επιτυγχάνεται η πληρέστερη παρουσίαση των θεμάθηση, ηλεκτρονική υγεία, ηλεκτρονικό εμπόμάτων της Αρχής με τρόπο φιλικό προς τον χρήστη.
ριο), καθώς αποσκοπεί στην ανάπτυξη υπηρεσιών
Επίσης, δίνεται η δυνατότητα οι πολίτες και οι πάηλεκτρονικής διακυβέρνησης και μάλιστα σε έναν
τομέα καθοριστικής σημασίας για την ασφάλεια ροχοι να υποβάλλουν ερωτήματα και καταγγελίες
των δικτύων και των επικοινωνιών, β) το σχέδιο στην Αρχή. Ανταποκρινόμενη στην ανάγκη παροχής
δράσης E-Government, διότι ανταποκρίνεται με σφαιρικής και έγκυρης ενημέρωσης σε πολίτες και
online παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες και σε παρόχους, η Αρχή έχει αναρτήσει στο διαδικτυτους παρόχους, αλλά και προς τα ίδια τα στελέχη ακό της τόπο ενότητα με τον τίτλο «Συχνές ερωτήτης ΑΔΑΕ που εκτελούν επιτόπιους ελέγχους, και γ) σεις και απαντήσεις» η οποία συνεχώς επικαιροτις οδηγίες της διεθνούς κοινοπραξίας W3C (World ποιείται (βλ. εικόνες 1–4).
Λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στον τομέα
Wide Web Consortium – Κοινοπραξία Παγκόσμιου
Ιστού) που αναφέρονται στην «Πρωτοβουλία για την των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών,
προσβασιμότητα του παγκόσμιου ιστού» από άτομα το νέο κανονιστικό πλαίσιο, όπως τον Ν. 3979/2011
με οπτικές, ακουστικές, σωματικές, γνωστικές και για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση καθώς και το
«Πλαίσιο Πιστοποίησης των Δημόσιων Διαδικτυανευρολογικές αναπηρίες.
Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη αναβάθ- κών Τόπων», σχεδιάζεται η αναβάθμιση του διαδιμισης και υποστήριξης της εφαρμογής εξυπηρέτη- κτυακού τόπου με νέες τεχνικές προδιαγραφές. Το
σης πολιτών και παρόχων της ΑΔΑΕ καθώς και τον έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο 2012.
Ν. 3979/2011 για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση,
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Εικόνα 1: Ηλεκτρονική υποβολή καταγγελιών από τον πολίτη.

Εικόνα 3: Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις από και για τον πολίτη.

Εικόνα 2: Υποβολή ερωτήματος από τον πολίτη.

Εικόνα 4: Συχνές ερωτήσεις για παρόχους υπηρεσιών επικοινωνιών.
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15. Προϋπολογισμός της ΑΔΑΕ

και τους πολίτες. Η ΑΔΑΕ, προκειμένου να αντεπεΗ ΑΔΑΕ συνέταξε και υπέβαλε στα αρμόδια ξέλθει στα καθήκοντά της, καταφεύγει αναγκαστικά
υπουργεία, όπως προβλέπει ο σχετικός νόμος, τον σε πρόσκαιρες λύσεις, όπως είναι για παράδειγμα
προϋπολογισμό της για το έτος 2012, προκειμέ- ο δανεισμός εξοπλισμού (βλ. διάγραμμα 16).
νου αυτός να ενταχθεί στον προϋπολογισμό του
Υπουργείου Δικαιοσύνης υπό ίδιο φορέα. Το 2011
ο προϋπολογισμός της ΑΔΑΕ μειώθηκε στο ποσόν
των 2.051.500,00 €.
Για την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση του θεσμικού της ρόλου, η Αρχή θα πρέπει να
καλύψει ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή, τις
οποίες ακόμη αντιμετωπίζει, αφού δεν της έχουν
χορηγηθεί μέχρι σήμερα τα απαιτούμενα κονδύλια.
Επίσης, η ΑΔΑΕ αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα
στη διεξαγωγή ελέγχων τους οποίους δεν μπορεί
να ολοκληρώσει λόγω έλλειψης κονδυλίων, καθώς
και στην εκπαίδευση στελεχών της Αρχής για να
είναι πιο αποτελεσματικά και αποδοτικά στην εργασία τους και κατά συνέπεια να βελτιωθεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς το κράτος
Διάγραμμα 16

Προϋπολογισμός της ΑΔΑΕ ανά έτος
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