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Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται συνολικά οι δραστηριότητες της Αρχής το έτος 
2012, με βάση τις αρμοδιότητές της που προβλέπονται από την κείμενη νομοθε-
σία. Μέσα στο έτος η ΑΔΑΕ τροποποίησε τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργί-
ας της μετά την ψήφιση του Ν. 4055/2012. Ως προς τις ελεγκτικές δραστηριότητές 

της, η Αρχή διενήργησε αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας έκτακτους ελέγχους σε 
εγκαταστάσεις, τεχνικό εξοπλισμό και αρχεία παρόχων που ασχολούνται με την παροχή 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή με άλλες υπηρεσίες σχετικές με την ανταπό-
κριση και την επικοινωνία. Επίσης, η Αρχή έλεγξε τις προβλεπόμενες από τον νέο Κα-
νονισμό για τη διασφάλιση του απορρήτου των ηλεκτρονικών επικοινωνιών πολιτικές 
ασφάλειας που υπέβαλαν οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς 
και την τήρηση των όρων και τη διαδικασία άρσης του απορρήτου, όπως ορίζει η κείμε-
νη νομοθεσία. Το έτος 2012 η ΑΔΑΕ δεν πραγματοποίησε τακτικούς ελέγχους στους πα-
ρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, δεδομένου ότι ο νέος Κανονισμός που 
εξέδωσε η Αρχή στο τέλος του 2011 προβλέπει ένα μεταβατικό χρονικό διάστημα για τον 
έλεγχο συμμόρφωσης και εφαρμογής των μέτρων από τους παρόχους. Ακόμη, η ΑΔΑΕ 
απάντησε σε ερωτήματα και αιτήματα πολιτών και διεξήγαγε ελέγχους σε εγκαταστάσεις 
τηλεπικοινωνιακών παρόχων αναφορικά με το σύστημα των νόμιμων επισυνδέσεων. 
Η ΑΔΑΕ συμμετείχε επίσης σε ευρωπαϊκά και διεθνή fora, σε συνέδρια, σε νομοπαρα-
σκευαστικές επιτροπές, καθώς και σε ομάδες εργασίας για τη μελέτη θεμάτων ειδικού 
ενδιαφέροντος που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες της Αρχής.

Στις επόμενες ενότητες παρουσιάζονται αναλυτικότερα οι δραστηριότητες της ΑΔΑΕ.

1. Έλεγχοι σε εγκαταστάσεις παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
και ταχυδροµικών υπηρεσιών
Η ΑΔΑΕ, μέσω των ελέγχων που διενεργεί στους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών, αποσκοπεί στη διασφάλιση του απορρή-
του των επικοινωνιών και στον έλεγχο της τήρησης των όρων και της διαδικασίας άρ-
σης του απορρήτου. Συγκεκριμένα, οι έλεγχοι διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους 
και αφορούν: στην εξέταση της εφαρμογής των εγκεκριμένων πολιτικών ασφάλειας για 
τη διασφάλιση του απορρήτου των παρεχομένων ταχυδρομικών υπηρεσιών και υπη-
ρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών καθώς και των διαδικασιών που απορρέουν από 
αυτή, στην εξέταση των περιστατικών ασφάλειας, στην εξέταση τεχνικών προβλημάτων 
τα οποία κοινοποιήθηκαν στην ΑΔΑΕ από τους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επι-
κοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών, καθώς και στη διερεύνηση περιστατικών που 
δημοσιοποιήθηκαν μέσω των Μ.Μ.Ε. και αναφέρονταν σε πιθανή παραβίαση του απορ-
ρήτου των επικοινωνιών.
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1.1 Τακτικοί έλεγχοι σε παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών
Η ΑΔΑΕ διενεργεί τακτικούς ελέγχους στους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επι-
κοινωνιών με σκοπό να διαπιστωθεί η εφαρμογή της εγκεκριμένης πολιτικής ασφάλει-
ας για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών των συνδρομητών τους, καθώς 
και των διαδικασιών που απορρέουν από αυτή. Δεδομένου ότι τον Νοέμβριο του 2011, 
η Αρχή εξέδωσε, ύστερα από δημόσια διαβούλευση και σε αντικατάσταση των Κανονι-
σμών που είχε εκδώσει το 2005, νέο Κανονισμό για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Απόφαση 165/2011 της ΑΔΑΕ, ΦΕΚ 2715/ Β΄/17.11.2011), 
ο οποίος προβλέπει χρονικό διάστημα έξι μηνών για την υποβολή της πολιτικής ασφά-
λειας και επιπλέον χρονικό διάστημα έξι μηνών για την υλοποίηση της εγκριθείσας πο-
λιτικής ασφάλειας, η Αρχή δεν διενήργησε τακτικούς ελέγχους σε παρόχους υπηρεσι-
ών ηλεκτρονικών επικοινωνιών το έτος 2012. Μόνη εξαίρεση αποτελεί η επικύρωση 
των αποτελεσμάτων του τακτικού ελέγχου που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του 
2011 στον πάροχο West Net ΑΕ.

Η ΑΔΑΕ το έτος 2013, αφού εγκρίνει τις πολιτικές ασφάλειας που υπέβαλαν οι πάρο-
χοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών συμμορφούμενοι με τον νέο Κανονισμό, θα 
προχωρήσει στη διεξαγωγή τακτικών ελέγχων. 

1.2 Τακτικοί έλεγχοι σε παρόχους ταχυδροµικών υπηρεσιών
Η ΑΔΑΕ διενεργεί τακτικούς ελέγχους στους παρόχους ταχυδρομικών υπηρεσιών με 
σκοπό να διαπιστωθεί η εφαρμογή της εγκεκριμένης πολιτικής για τη διασφάλιση του 
απορρήτου των ταχυδρομικών υπηρεσιών, καθώς και των διαδικασιών που απορρέ-
ουν από αυτή. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του 2012, η ΑΔΑΕ προέβη στη διενέργεια 
τακτικών ελέγχων σε τρεις παρόχους ταχυδρομικών υπηρεσιών. Οι τακτικοί έλεγχοι πε-
ριλάμβαναν έξι επισκέψεις στις εγκαταστάσεις των ταχυδρομικών παρόχων. Οι έλεγχοι 
αυτοί, οι οποίοι θα ολοκληρωθούν και θα επικυρωθούν το έτος 2013, αφορούν τους εξής 
παρόχους ταχυδρομικών υπηρεσιών: ΕΛΤΑ ΑΕ (τέσσερις επισκέψεις), ACS SA (μία επί-
σκεψη), ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΕ (μία επίσκεψη). 

1.3  Έκτακτοι έλεγχοι σε παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών
Η ΑΔΑΕ διενεργεί, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας, έκτακτους ελέγχους στους 
παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών με σκοπό τον έλεγχο της τήρησης 
των όρων της διαδικασίας άρσης του απορρήτου, την εξέταση τεχνικών προβλημάτων 
τα οποία κοινοποιούνται στην ΑΔΑΕ από τους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επι-
κοινωνιών, την εξέταση των μέτρων ασφάλειας και τήρησης των διαδικασιών για τη δι-
ασφάλιση του απορρήτου, τη διερεύνηση καταγγελιών1, καθώς και τη διερεύνηση περι-
στατικών που δημοσιοποιούνται μέσω των Μ.Μ.Ε. και σχετίζονται με πιθανή παραβίαση 

1. Οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν μετά από καταγγελία παρουσιάζονται σε ξεχωριστή ενότη-
τα παρακάτω (βλ. 2.1 Καταγγελίες και ερωτήματα που αφορούν τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) 

1.2 Τακτικοί έλεγχοι σε παρόχους ταχυδροµικών υπηρεσιών
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του απορρήτου των επικοινωνιών και γενικότερα προβλημάτων που άπτονται της δια-
σφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών. 

Η Αρχή κατά το 2012 διενήργησε σε οκτώ παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επι-
κοινωνιών συνολικά 16 έκτακτους ελέγχους, κατά τους οποίους πραγματοποιήθηκαν 35 
επισκέψεις στις εγκαταστάσεις των παρόχων. 

Τα συμπεράσματα των 16 ελέγχων συνοψίζονται ως εξής: 
• Σε οκτώ περιπτώσεις διαπιστώθηκαν αποκλίσεις ως προς την εφαρμογή της πολιτι-

κής ασφάλειας και την τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών και οι σχετικές εκ-
θέσεις ελέγχου προωθήθηκαν στις αρμόδιες υπηρεσίες της Αρχής για πιθανή κλή-
ση των παρόχων σε ακρόαση.

• Σε επτά περιπτώσεις διαπιστώθηκαν αποκλίσεις, για τις οποίες ενημερώθηκαν οι πά-
ροχοι εγγράφως με επισημάνσεις για την υποχρέωση συμμόρφωσής τους. 

• Σε μια περίπτωση δεν υπήρξαν ευρήματα
Με βάση τον σκοπό διενέργειάς τους οι έκτακτοι έλεγχοι κατανέμονται ως εξής (βλ. 
διάγραμμα 1):

 ∆ιάγραµµα 1: Κατηγοριοποίηση έκτακτων επιτόπιων ελέγχων παρόχων, 2012

11% 20%

35%23%

11%

 Έλεγχοι για την εξέταση των μέτρων ασφάλειας και της τήρησης των διαδικασιών για την 
παροχή υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)

 Έλεγχοι για την εξέταση της τήρησης της διαδικασίας άρσης του απορρήτου 

Έλεγχοι για την εξέταση της ασφάλειας των τηλεπικοινωνιακών & πληροφοριακών 
συστημάτων και της τήρησης της διαδικασίας που άπτεται της διασφάλισης του απορρήτου 
των συνδρομητών                                        

 Έλεγχοι  για την εξέταση της ασφάλειας των υπαίθριων κατανεμητών KV και των συστημάτων 
ειδοποίησης σε περίπτωση παραβίασής τους

Έλεγχοι για την εξέταση περιστατικού παραβίασης ιστοσελίδας 

Πηγή: ΑΔΑΕ
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• Για την εξέταση της τήρησης της διαδικασίας άρσης του απορρήτου, πραγματοποιή-
θηκαν έκτακτοι έλεγχοι σε τέσσερις παρόχους (συνολικά 12 επισκέψεις). Συγκεκρι-
μένα διενεργήθηκε έλεγχος στην εταιρεία ΟΤΕ AE (τρεις επισκέψεις), στην εταιρεία 
Wind Ελλάς Επικοινωνίες ΑΕΒΕ (τέσσερις επισκέψεις), στην εταιρεία Cosmote AE 
(τρεις επισκέψεις) και στην εταιρεία Vodafone-Panafon AE (δύο επισκέψεις). 

• Για την εξέταση των μέτρων ασφάλειας και της τήρησης των διαδικασιών αναφορι-
κά με την παροχή υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), πραγματοποιήθη-
καν έκτακτοι έλεγχοι σε πέντε παρόχους (συνολικά επτά επισκέψεις). Συγκεκριμέ-
να διενεργήθηκε έλεγχος στην εταιρεία CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΑΕ (δύο 
επισκέψεις), στην εταιρεία HELLAS ON LINE AE (μία επίσκεψη), στην εταιρεία ON 
TELECOMS AE (δύο επισκέψεις), στην εταιρεία FORTHNET AE (μία επίσκεψη) και 
στην εταιρεία Wind Ελλάς Επικοινωνίες ΑΕΒΕ (μία επίσκεψη). 

• Για την εξέταση της ασφάλειας τηλεπικοινωνιακών και πληροφοριακών συστημάτων 
και της τήρησης των σχετικών διαδικασιών, που άπτονται της διασφάλισης του απορ-
ρήτου των συνδρομητών, πραγματοποιήθηκαν έκτακτοι έλεγχοι σε τέσσερις παρό-
χους (συνολικά οκτώ επισκέψεις). Συγκεκριμένα διενεργήθηκε έλεγχος στην εται-
ρεία FORTHNET ΑΕ (δύο επισκέψεις), στην εταιρεία ON TELECOMS ΑΕ (δύο επισκέ-
ψεις), στην εταιρεία HOL (μία επίσκεψη) και στην εταιρεία CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙ-
ΝΩΝΙΑΚΗ ΑΕ (τρεις επισκέψεις). 

• Για την εξέταση της ασφάλειας των υπαίθριων κατανεμητών (KV) και των συστημά-
των ειδοποίησης σε περίπτωση παραβίασής τους, διενεργήθηκαν δύο έκτακτοι έλεγ-
χοι (συνολικά τέσσερις επισκέψεις). Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε έλεγχος στην 
εταιρεία ΟΤΕ AE (μία επίσκεψη εκτός Αθηνών και τρεις επισκέψεις στις εγκαταστά-
σεις των συστημάτων ειδοποίησης).

• Τέλος, για την εξέταση του περιστατικού παραβίασης ασφάλειας που σημειώθηκε 
στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω-
μάτων, διενεργήθηκε ένας έκτακτος έλεγχος στην εταιρεία FORTHNET ΑΕ και σε συ-
νεργαζόμενη εταιρεία (τέσσερις επισκέψεις).

Στο διάγραμμα 2 απεικονίζεται ο αριθμός των έκτακτων ελέγχων ανά έτος κατά την τε-
λευταία τριετία, καθώς και ο αριθμός των επισκέψεων που απαιτήθηκαν για την ολο-
κλήρωση των ελέγχων, χωρίς να προσμετρηθούν οι επισκέψεις σε εγκαταστάσεις πα-
ρόχων οι οποίες πραγματοποιήθηκαν ύστερα από καταγγελία και απεικονίζονται ξεχω-
ριστά στο διάγραμμα 4.

1.4  Έκτακτοι έλεγχοι σε παρόχους ταχυδροµικών υπηρεσιών
Η ΑΔΑΕ διενεργεί, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας, έκτακτους ελέγχους στους 
παρόχους ταχυδρομικών υπηρεσιών. Το έτος 2012, διενήργησε έναν έκτακτο έλεγχο με 
σκοπό την εξέταση καταγγελιών, που υποβλήθηκαν στην Αρχή. Συγκεκριμένα, ελέγχθη-
κε ο πάροχος ταχυδρομικών υπηρεσιών ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΑΕ και σύμφωνα με τα αποτε-
λέσματα του ελέγχου δεν προέκυψαν ευρήματα. 
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2. Εξέταση 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 υποβολή 
καταγγελιών ή ερωτημάτων μπορεί να γίνεται και ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης της Αρχής ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η Αρχή, μέσω της εξέτασης των 
καταγγελιών, αποσκοπεί στην εξακρίβωση πιθανής παράβασης της κείμενης νομοθεσί-
ας και στη διαπίστωση κενών ασφάλειας στους παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
και ταχυδρομικών υπηρεσιών, προκειμένου να προτείνει λύσεις και να επιβάλει κυρώ-
σεις σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο. Παράλληλα, απαντώνται τα ερωτήματα φο-
ρέων και πολιτών αναφορικά με τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών τους. 

Συνολικά, το 2012 υποβλήθηκαν στην Αρχή 74 καταγγελίες, έναντι 81 του 2011. Από 
αυτές, 67 αφορούσαν ηλεκτρονικές επικοινωνίες και επτά ταχυδρομικές υπηρεσίες (βλ. 
διάγραμμα 3).

Επιπλέον, υποβλήθηκαν και 47 ερωτήματα τα οποία σχετίζονταν με ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες.

Πηγή: ΑΔΑΕ

 ∆ιάγραµµα 2:  Έκτακτοι έλεγχοι και επισκέψεις σε εγκαταστάσεις παρόχων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 2010-2012

Αριθμός έκτακτων ελέγχων

Αριθμός επισκέψεων στις εγκαταστάσεις παρόχων για έκτακτο έλεγχο
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2.1 Καταγγελίες και ερωτήµατα που αφορούν τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες
Το 2012 υποβλήθηκαν συνολικά 67 καταγγελίες που αφορούσαν τις ηλεκτρονικές επικοι-
νωνίες, ενώ από το προηγούμενο έτος βρίσκονταν σε εκκρεμότητα άλλες 30 καταγγελίες.

Από το σύνολο των 97 προαναφερόμενων καταγγελιών, για τις 69 ολοκληρώθηκε η 
επεξεργασία το έτος 2012, ενώ παραμένουν σε εκκρεμότητα 28 καταγγελίες, των οποίων 
η επεξεργασία αναμένεται να ολοκληρωθεί το έτος 2013. Από την εξέταση των 69 καταγ-
γελιών, σε τέσσερις περιπτώσεις διαπιστώθηκαν αποκλίσεις από την εφαρμογή της πο-
λιτικής ασφάλειας και τις σχετικές διαδικασίες διασφάλισης του απορρήτου, και οι υπο-
θέσεις αυτές προωθήθηκαν στη Νομική Υπηρεσία της Αρχής για πιθανή κλήση σε ακρό-
αση. Από το σύνολο των 69 ολοκληρωμένων καταγγελιών, 10 καταγγελίες τέθηκαν στο 
αρχείο λόγω ελλιπών ή ασαφών στοιχείων.

Οι ολοκληρωμένες καταγγελίες κατανέμονται ως εξής:
• 40 καταγγελίες αφορούσαν σε περιπτώσεις πιθανής παραβίασης του απορρήτου υπη-

ρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Ειδικότερα, γινόταν αναφορά σε 65 συνδέσεις 
τηλεφωνίας από τις οποίες οι 38 ήταν συνδέσεις κινητής και οι 27 συνδέσεις στα-
θερής τηλεφωνίας, σε τρεις πιθανές παραβιάσεις του απορρήτου της επικοινωνίας 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και σε τρεις πιθανές παραβιάσεις κατά την πρό-
σβαση στο διαδίκτυο. 

∆ιάγραµµα 3:  Καταγγελίες που υποβλήθηκαν στην ΑΔΑΕ, 2005-2012

Πηγή: ΑΔΑΕ
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• Επτά καταγγελίες αφορούσαν σε κακόβουλες-ενοχλητικές κλήσεις. 
• Εννέα καταγγελίες αφορούσαν σε άλλα γενικά θέματα αρμοδιότητας της ΑΔΑΕ.
• 13 καταγγελίες αφορούσαν σε ζητήματα που δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της 

ΑΔΑΕ. Ειδικότερα, οι καταγγελίες αυτές αναλύονται ως εξής:
 α) Τέσσερις καταγγελίες αφορούσαν σε πιθανή παραβίαση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

παρόχων εξωτερικού και δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα ελέγχου της ΑΔΑΕ, δεδομέ-
νου ότι οι πάροχοι των υπηρεσιών δραστηριοποιούνται εκτός εθνικής έννομης τάξης.

 β) Εννέα καταγγελίες αφορούσαν σε άλλες περιπτώσεις εκτός αρμοδιότητας της 
ΑΔΑΕ (π.χ. εσωτερικά δίκτυα, υπερβολικές χρεώσεις, ανεπιθύμητη ηλεκτρονική 
επικοινωνία κ.λπ.), από τις οποίες πέντε προωθήθηκαν και σε άλλες αρμόδιες 
υπηρεσίες. 

Για την εξέταση των καταγγελιών με τις οποίες ασχολήθηκε η Αρχή, διενεργήθηκαν συ-
νολικά 46 έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων πραγματοποιήθηκαν 21 επισκέψεις στις εγκα-
ταστάσεις των παρόχων. Οι επισκέψεις αυτές αφορούσαν στην εξέταση 11 καταγγελιών. 
Επίσης, επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα τριών ελέγχων οι οποίοι διενεργήθηκαν το έτος 
2011. Στο διάγραμμα 4 απεικονίζεται ο αριθμός των καταγγελιών που απαιτούσαν επι-
σκέψεις στις εγκαταστάσεις των παρόχων καθώς και ο αριθμός των αντίστοιχων επισκέ-
ψεων στο διάστημα 2010-2012.

∆ιάγραµµα 4:  Επισκέψεις σε εγκαταστάσεις παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
μετά από καταγγελίες, 2010-2012

Πηγή: ΑΔΑΕ
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Όλα τα ερωτήματα που παρέλαβε η Αρχή το 2012, συνολικά 47, αφορούσαν ηλεκτρο-
νικές επικοινωνίες, ενώ παρέμεναν σε εκκρεμότητα ακόμη επτά ερωτήματα από το προ-
ηγούμενο έτος.

Από τα 54 συνολικά ερωτήματα από πολίτες και δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, 
που εξέτασε η ΑΔΑΕ το έτος 2012, απαντήθηκαν τα 51. Τα ερωτήματα αυτά κατανέ-
μονται ως εξής: 
• 34 ερωτήματα αφορούσαν σε απορίες ή προβλήματα σε ζητήματα αρμοδιότητας της 

Αρχής, όπως, ενδεικτικά, κακόβουλες κλήσεις, αναλυτικά στοιχεία κλήσεων, διαδι-
κασία άρσης απορρήτου, λειτουργία και σχετική νομοθεσία της Αρχής, μέσα κοινω-
νικής δικτύωσης, λογαριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υποχρεώσεις των πα-
ρόχων έναντι της ΑΔΑΕ.

• 17 ερωτήματα αφορούσαν ζητήματα για τα οποία η ΑΔΑΕ δεν είναι αρμόδια.

∆ιάγραµµα 5:  Κατηγοριοποίηση καταγγελιών που αφορούσαν 
σε ταχυδρομικές υπηρεσίες, 2012

Πηγή: ΑΔΑΕ

 Επίδοση Κλοπή/Απώλεια Εκτός  Συνολικά
   αρμοδιότητας

2 2

3 3

8

7

6

5

4

3

2

1

0

2

0

Καταγγελίες 2012

Πιθανή παραβίαση ή διακινδύνευση παραβίασης του απορρήτου

7

5



37

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΔΑΕ ΚΑΤΑ ΤΟ 2012

2.2 Καταγγελίες που αφορούν ταχυδροµικές επιχειρήσεις 
Το 2012 υποβλήθηκαν στην ΑΔΑΕ επτά καταγγελίες που σχετίζονταν με τις υπηρεσίες των 
ταχυδρομικών επικοινωνιών. Σε πέντε από αυτές τις καταγγελίες διαπιστώθηκε παραβίαση 
του απορρήτου των επικοινωνιών. Συγκεκριμένα δύο καταγγελίες αφορούσαν σε παραβία-
ση κατά τη διαδικασία της επίδοσης, τρεις καταγγελίες αφορούσαν σε κλοπή ή απώλεια τα-
χυδρομικού αντικειμένου και τέλος δύο καταγγελίες αφορούσαν σε ζητήματα που δεν ενέπι-
πταν στην αρμοδιότητα της ΑΔΑΕ και προωθήθηκαν σε άλλες υπηρεσίες (βλ. διάγραμμα 5).

Συγκεντρωτικά, κατά τη διάρκεια του 2012 ολοκληρώθηκε στην ΑΔΑΕ η επεξεργασία 56 
καταγγελιών που αφορούσαν πιθανή παραβίαση του απορρήτου στις ηλεκτρονικές επικοι-
νωνίες, πέντε καταγγελιών που αφορούσαν πιθανή παραβίαση του απορρήτου ταχυδρο-
μικών υπηρεσιών και 15 καταγγελιών που αφορούσαν ηλεκτρονικές επικοινωνίες ή τα-
χυδρομικές υπηρεσίες αλλά δεν ενέπιπταν στις αρμοδιότητες της Αρχής (βλ. διάγραμμα 6).

∆ιάγραµµα 6: Κατηγοριοποίηση καταγγελιών που αφορούσαν 
σε ηλεκτρονικές επικοινωνίες και ταχυδρομικές υπηρεσίες 
των οποίων η εξέταση ολοκληρώθηκε τα έτη 2010-2012

Πηγή: ΑΔΑΕ
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3. Εξέταση πολιτικών ασφάλειας για τη διασφάλιση του απορρήτου 
των επικοινωνιών παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
και ταχυδροµικών υπηρεσιών
3.1 Πολιτικές ασφάλειας για τη διασφάλιση του απορρήτου 
των επικοινωνιών παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών
Σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό της ΑΔΑΕ (Απόφαση 165/2011 της ΑΔΑΕ, ΦΕΚ 2715/ 
Β΄/17.11.2011), για τη διασφάλιση του απορρήτου των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επι-
κοινωνιών, και ειδικότερα βάσει του άρθρου 1 αυτού, οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρο-
νικών επικοινωνιών έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν εκ νέου προς έγκριση στην 
Αρχή την πολιτική ασφάλειας για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών που 
πρόκειται να εφαρμόσουν. 

Οι πολιτικές που υποβάλλονται στην ΑΔΑΕ εξετάζονται ως προς τη συμβατότη-
τά τους με τον νέο Κανονισμό. Αν η πολιτική που υποβλήθηκε πληροί τις απαιτή-
σεις του Κανονισμού, εγκρίνεται από την ΑΔΑΕ και γνωστοποιείται η έγκριση στον 
πάροχο. Στην περίπτωση που η πολιτική δεν είναι πλήρως συμβατή με τον νέο Κα-
νονισμό της Αρχής, δεν εγκρίνεται από την ΑΔΑΕ και καλείται ο πάροχος να ανα-

∆ιάγραµµα 7:  Πολιτικές ασφάλειας
(συμπεριλαμβάνονται οι αναθεωρημένες πολιτικές ασφάλειας) 
για τη διασφάλιση του απορρήτου των ηλεκτρονικών επικοινωνιών
που κατατέθηκαν στην ΑΔΑΕ, 2005-2012

Πηγή: ΑΔΑΕ
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θεωρήσει την πολιτική του σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της Αρχής, εντός συγκε-
κριμένου χρονικού διαστήματος. Η αναθεωρημένη πολιτική που υποβάλλει ο πά-
ροχος εξετάζεται εκ νέου από την Αρχή και, σε περίπτωση μη έγκρισης, ο πάρο-
χος καλείται σε ακρόαση προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για την καθυστέρηση ή 
τη μη συμμόρφωση.

Το έτος 2012 κατατέθηκαν στην Αρχή συνολικά 78 πολιτικές ασφάλειας, στις οποίες 
συμπεριλαμβάνονται και αναθεωρημένες πολιτικές ασφάλειας (βλ. διάγραμμα 7 και 8), 
σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό, εκ των οποίων:
• 14 εγκρίθηκαν.
• 39 δεν εγκρίθηκαν και ζητήθηκε αναθεώρηση και συμπλήρωσή τους.
• 24 τελούν υπό επεξεργασία.
• Μια πολιτική ασφάλειας δεν εξετάστηκε περαιτέρω διότι η εταιρεία, με απόφαση της 

Αρχής, εξαιρέθηκε από την υποχρέωση υποβολής πολιτικής ασφάλειας.
Επιπλέον, το έτος 2012 ολοκληρώθηκε η επεξεργασία μιας πολιτικής ασφάλειας που είχε 
κατατεθεί στην Αρχή κατά το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με τους παλαιότερους Κανο-
νισμούς, η οποία και εγκρίθηκε.

∆ιάγραµµα 8:  Κατηγοριοποίηση των πολιτικών ασφάλειας 
για τη διασφάλιση του απορρήτου των ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
που υποβλήθηκαν από τους παρόχους, 2012
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3.2 Κατάσταση παρόχων σχετικά µε την υποβολή πολιτικής ασφάλειας 
για τη διασφάλιση του απορρήτου των ηλεκτρονικών επικοινωνιών
Κατά το 2012, με αφορμή την εφαρμογή του νέου Κανονισμού για τη διασφάλιση του απορ-
ρήτου των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η Αρχή ανέτρεξε εκ νέου στο Μητρώο Παρόχων 
Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοι-
νωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), προκειμένου να διαπιστώσει μεταβολές που έχουν 
επέλθει ως προς τους παρόχους που δραστηριοποιούνται στη χώρα. Μετά την εξαίρε-
ση των παρόχων που δεν ασκούν εν τοις πράγμασι δραστηριότητες για τις οποίες έχουν 
αδειοδοτηθεί ή που έχουν κάνει παύση των δραστηριοτήτων τους, προέκυψαν οι πάρο-
χοι που έχουν δραστηριότητα και ως εκ τούτου υποχρεούνται να υποβάλουν πολιτική 
ασφάλειας στην Αρχή προς έγκριση. Ο αριθμός των παρόχων αυτών είναι 126, εκ των 
οποίων 72 υπέβαλαν, ως όφειλαν, προς έγκριση στην Αρχή πολιτική ασφάλειας, ενώ 54 
πάροχοι τελούν σε διαδικασία κλήσης σε ακρόαση για τη μη υποβολή της πολιτικής τους. 
Από τους 72 παρόχους που υπέβαλαν πολιτική ασφάλειας, οι 14 έλαβαν έγκριση για την 
πολιτική ασφάλειάς τους από την ΑΔΑΕ και οι υπόλοιποι 58 θα ενημερωθούν από την 
Αρχή μέσα στο 2013 ως προς την έγκριση ή μη της πολιτικής ασφάλειας που υπέβαλαν 
αφού ολοκληρωθεί η εξέτασή της (βλ. διάγραμμα 9).

∆ιάγραµµα 9: Κατάσταση παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
σχετικά με την υποβολή πολιτικής ασφάλειας, 2012
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3.3 Πολιτικές ασφάλειας παρόχων ταχυδροµικών υπηρεσιών
Οι πάροχοι ταχυδρομικών υπηρεσιών είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν στην ΑΔΑΕ 
πολιτική διασφάλισης του απορρήτου των ταχυδρομικών υπηρεσιών (ΠΔΑΤΥ), σύμφω-
να με τον Κανονισμό που έχει εκδώσει η Αρχή για τη διασφάλιση του απορρήτου των τα-
χυδρομικών υπηρεσιών (ΦΕΚ 384/Β΄/24.3.2005).

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. 

Το έτος 2012, η ΑΔΑΕ αντλώντας στοιχεία από το ισχύον2 μητρώο της ΕΕΤΤ το οποίο πε-
ριλαμβάνει τις εταιρείες που παρέχουν ταχυδρομικές υπηρεσίες, απέστειλε επιστολές προς 
τις εγγεγραμμένες εταιρείες, με σκοπό να ενημερώσει εκ νέου όλους τους παρόχους ταχυ-
δρομικών υπηρεσιών που δεν έχουν υποβάλει πολιτική ασφάλειας. Επίσης, ενημέρωσε 
τις νεοσυσταθείσες εταιρείες για τη σχετική υποχρέωσή τους και παράλληλα επικοινώνησε 
τηλεφωνικά με τις ΤΕ για να υπενθυμίσει την υποχρέωσή τους σχετικά με την πολιτική που 
πρέπει να υποβάλουν και να αντλήσει περισσότερες πληροφορίες για τις εταιρείες αυτές. 

2.  Πηγή: Βάση δεδομένων ΕΕΤΤ, Ιούλιος 2012 

∆ιάγραµµα 10: Πολιτικές ασφάλειας ταχυδρομικών επιχειρήσεων (ΤΕ) 
που υποβλήθηκαν στην ΑΔΑΕ, 2005-2012

Πηγή: ΑΔΑΕ
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∆ιάγραµµα 11: Αυξομειώσεις ταχυδρομικών επιχειρήσεων (10/2005-12/2012)

Πηγή: ΕΕΤΤ βάση δεδομένων, 2012
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∆ιάγραµµα 12: Κατηγοριοποίηση εγκεκριμένων πολιτικών ασφάλειας ΤΕ 
με βάση το έτος κτήσης γενικής άδειας από την ΕΕΤΤ
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 Όπως απεικονίζεται στο διάγραμμα 10, ως προς τις πολιτικές ασφάλειας των ΤΕ (ΠΔΑ-
ΤΥ), παρατηρείται ότι από τις 489 ΤΕ που ιδρύθηκαν μέχρι το 2011, υποβλήθηκαν στην 
ΑΔΑΕ 134 ΠΔΑΤΥ, από τις οποίες η Αρχή ενέκρινε τις 56 και απέρριψε τις 18. Επιπλέον, 
το 2012 η Αρχή εξέτασε 43 πολιτικές ασφάλειας και τις ενέκρινε όλες. Συνεπώς, στο τέ-
λος του 2012 η συνολική εικόνα διαμορφώνεται ως εξής: σε άθροισμα 455 ενεργών ΤΕ, 
η ΑΔΑΕ έχει εξετάσει 160 ΠΔΑΤΥ που έχουν υποβάλει οι ΤΕ, από τις οποίες έχει εγκρί-
νει τις 99 και έχει απορρίψει τις 18. Σημειώνεται ότι οι παραπάνω εγκεκριμένες πολιτι-
κές ασφάλειας αφορούν στις επιχειρήσεις οι οποίες με τα δίκτυά τους διακινούν πάνω 
από το 95% των ταχυδρομικών αντικειμένων.

Επισημαίνεται ακόμη ότι η αγορά των ταχυδρομικών υπηρεσιών παρουσιάζει συ-
νεχείς μεταβολές ως προς τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται και οφείλουν να 
εφαρμόζουν πολιτική ασφάλειας για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνι-
ών, όπως αποτυπώνεται στο διάγραμμα 11. Πιο συγκεκριμένα, το 2005, ο αριθμός των 
ΤΕ εν ενεργεία ήταν 265, το 2010 το σύνολο των ταχυδρομικών επιχειρήσεων ανήλθε 
στις 495, το 2011 ο αριθμός τους διαμορφώθηκε στις 489, ενώ το 2012 καταγράφονται 
συνολικά 455 ΤΕ.

Επιπλέον, παρατηρείται ότι από τις 455 ΤΕ, που δραστηριοποιούνται το 2012, με βάση 
τον χρόνο έναρξης των εργασιών τους, οι 158 έχουν ιδρυθεί έως και το 2005, οι 236 ιδρύ-
θηκαν κατά την περίοδο 2006-2010, και από τις ΤΕ που ιδρύθηκαν το έτος 2011 παραμέ-
νουν ενεργές οι 27. Τέλος το έτος 2012 η ΕΕΤΤ εξέδωσε 34 γενικές άδειες σε νέες ταχυ-
δρομικές επιχειρήσεις (βλ. διάγραμμα 11).

Ας σημειωθεί ότι από τις εγκεκριμένες πολιτικές ασφάλειας το 54% αφορά σε ΤΕ που 
ιδρύθηκαν έως τον Οκτώβριο του 2005, το 26% αφορά σε ΤΕ που ιδρύθηκαν στο διάστη-
μα 2006-2010, το 17% σε ΤΕ που ιδρύθηκαν τα έτη 2010-2011 και το 3% σε ΤΕ που ιδρύ-
θηκαν το 2011 ή το 2012 (βλ. διάγραμμα 12). 

4. Περιστατικά ασφάλειας που αφορούν στο απόρρητο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών
Σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών (Απόφαση 165/2011), η διαδικασία ενημέρωσης της ΑΔΑΕ από τους πα-
ρόχους δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών άλλαξε και πραγματοποι-
είται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 «Πολιτική Διαχείρισης Περιστατικών 
Ασφάλειας» του εν λόγω Κανονισμού.

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του Κανονισμού, περιστατικό ασφάλειας νοείται κάθε συμ-
βάν που δύναται να σχετίζεται με τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών ή κάθε 
ιδιαίτερος κίνδυνος παραβίασης του απορρήτου των επικοινωνιών, καθώς και κάθε πε-
ρίπτωση μη εφαρμογής ή ιδιαίτερου κινδύνου μη εφαρμογής της πολιτικής ασφάλειας 
για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών.

Στο άρθρο 9 του Κανονισμού ορίζεται ότι ο πάροχος οφείλει να καταρτίζει και να 
εφαρμόζει «Διαδικασία Διαχείρισης Περιστατικών Ασφάλειας», η οποία θα ενεργοποι-
είται αμελλητί σε κάθε περίπτωση εμφάνισης περιστατικού ασφάλειας. Στη διαδικασία 
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αυτή προβλέπεται η καταγραφή όλων των στοιχείων που αναφέρονται στο συγκεκριμέ-
νο άρθρο, καθώς και η σύνταξη και διατήρηση σε αρχείο όλων των εγγράφων που σχε-
τίζονται με τα περιστατικά ασφάλειας. Επίσης, σε περίπτωση περιστατικού ασφάλειας, οι 
πάροχοι υποχρεούνται να ενημερώνουν αμελλητί την ΑΔΑΕ υποβάλλοντας για κάθε πε-
ριστατικό, έγγραφο με τίτλο: «Έκθεση Άμεσης Αναφοράς Περιστατικού Ασφάλειας». Στην 
Έκθεση αυτή καταγράφονται κατ’ ελάχιστον οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες κατά 
τον χρόνο πραγματοποίησης της ενημέρωσης.

Στην ΑΔΑΕ κατά τη διάρκεια του 2012 αναφέρθηκαν πέντε περιστατικά ασφάλειας. 
Από την επεξεργασία αυτών, σε τέσσερις περιπτώσεις δεν προέκυψαν στοιχεία που να 
θέτουν σε κίνδυνο το απόρρητο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ενώ στην πέμπτη πε-
ρίπτωση διενεργείται έλεγχος, ο οποίος θα ολοκληρωθεί το 2013.

Επίσης, σύμφωνα με τους Κανονισμούς της ΑΔΑΕ που ίσχυαν μέχρι το 2011, οπό-
τε αντικαταστάθηκαν, οι πάροχοι είχαν την υποχρέωση να αποστέλλουν στην αρχή 
κάθε έτους έκθεση περιστατικών ασφάλειας για το προηγούμενο έτος. Στο πλαίσιο 
αυτό κατατέθηκαν το έτος 2012 οι ετήσιες εκθέσεις περιστατικών ασφάλειας των πα-
ρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών για το 2011, οι οποίες και αξιολογήθηκαν από 
την ΑΔΑΕ. Συγκεκριμένα, κατατέθηκαν 70 εκθέσεις από ισάριθμους παρόχους ηλε-
κτρονικών επικοινωνιών, από την επεξεργασία των οποίων προκύπτουν τα ακόλου-
θα συμπεράσματα:
• 61 πάροχοι δήλωσαν ότι δεν αντιμετώπισαν κάποιο περιστατικό ασφάλειας σχετικά 

με το απόρρητο των επικοινωνιών.
• Επτά πάροχοι ανέφεραν περιστατικά ασφάλειας που αφορούν εμπλεκόμενα συστή-

ματα από τα οποία δεν διακυβεύεται το απόρρητο των επικοινωνιών.
• Δύο πάροχοι ανέφεραν περιστατικά ασφάλειας για τα οποία διενεργείται έλεγχος από 

την ΑΔΑΕ, που θα ολοκληρωθεί το έτος 2013. 

5. Άρση του απορρήτου των επικοινωνιών
Σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 4 του Ν. 2225/1994, όπως ισχύει, κοινοποιούνται στην 
ΑΔΑΕ μέσα σε κλειστό φάκελο, οι διατάξεις και τα βουλεύματα που εκδίδονται από το 
αρμόδιο όργανο και επιβάλλουν την άρση του απορρήτου, προκειμένου η Αρχή να ελέγ-
χει την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας για την άρση του απορρήτου, όπως προβλέπει 
ο Ν. 3115/2003. 

Η ΑΔΑΕ παρέλαβε το 2012: 
• 2.634 εισαγγελικές διατάξεις που αφορούσαν νέες περιπτώσεις άρσης του απορ-

ρήτου των επικοινωνιών για λόγους εθνικής ασφάλειας, έναντι 3.472 το 2011. Επί-
σης, 3.913 εισαγγελικές διατάξεις με θέμα παρατάσεις προγενέστερων διατάξεων, 
έναντι 4.061 το 2011, και 599 που διέτασσαν την παύση της άρσης του απορρήτου, 
έναντι 374 το 2011. Διευκρινίζεται ότι οι διατάξεις περί παύσης αφορούν περιπτώ-
σεις διακοπής της άρσης προτού παρέλθει η χρονική περίοδος που ορίζεται στην 
αρχική διάταξη.



45

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΔΑΕ ΚΑΤΑ ΤΟ 2012

• 2.055 βουλεύματα δικαστικών συμβουλίων –έναντι 1.743 το 2011– για τη διακρίβωση 
εγκλημάτων, τα οποία αναφέρονται σε αξιόποινες πράξεις όπως η ανθρωποκτονία από 
πρόθεση, η ληστεία, η έκρηξη, η κατοχή εκρηκτικών υλών, η πλαστογραφία, η δια-
κεκριμένη κλοπή, ο εμπρησμός, η αρπαγή, η πορνογραφία ανηλίκων, η εκβίαση και 
το οργανωμένο έγκλημα, καθώς και εγκλήματα που αφορούν τον νόμο περί ναρκω-
τικών (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 εγγράφως τους αρχηγούς των κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή.

Όταν από την επεξεργασία των ανωτέρω διατάξεων και βουλευμάτων προκύπτουν 
παρατηρήσεις αναφορικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας, η ΑΔΑΕ προβαίνει σε σχετι-
κές επισημάνσεις προς τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές για την ανάγκη της απαρέγκλι-
της τήρησης της προβλεπόμενης από τον Ν. 2225/1994, όπως ισχύει, διαδικασίας άρσης 
του απορρήτου, με σκοπό να διασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή των διατάξεων της ισχύ-
ουσας νομοθεσίας κατά τη διαχείριση των σχετικών υποθέσεων. 

∆ιάγραµµα 13: Κοινοποίηση διατάξεων άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών, 
2005-2012
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6. Κυρωτική αρµοδιότητα της Α∆ΑΕ. 
Επιβολή κύρωσης εις βάρος της εταιρείας «VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ» 
για τις παραβιάσεις της κείµενης νοµοθεσίας περί απορρήτου των επικοινωνιών
Όπως είναι γνωστό, με την απόφαση 3319/2010 του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), που 
εκδόθηκε μετά την αίτηση ακύρωσης που υπέβαλε η εταιρεία Vodafone-Πάναφον Ανώ-
νυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών (υπόθεση υποκλοπών), ακυρώθηκε η απόφα-
ση της ΑΔΑΕ για επιβολή διοικητικής κύρωσης στη εταιρεία Vodafone για τυπικούς λό-
γους. Κατόπιν τούτου, η ΑΔΑΕ ανέστειλε τη διενέργεια ακροάσεων, εν αναμονή νομοθε-
τικής ρύθμισης του θέματος. Με την ψήφιση του Ν. 4055/2012 «Δίκαιη Δίκη και εύλογη 
διάρκεια αυτής», ρυθμίστηκε το θέμα της τηρητέας διαδικασίας και της δημοσιότητας των 
συνεδριάσεων των συνταγματικά κατοχυρωμένων ανεξάρτητων αρχών και η Αρχή προ-
χώρησε στην αναγκαία τροποποίηση του Κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας της (βλέ-
πε αναλυτικά στο σημείο 7 Νομοθετικό και Κανονιστικό Πλαίσιο). Μετά τη δημοσίευση 
του τροποποιημένου Κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας της (ΦΕΚ 1650/Β/11-05-2012 
και 1751/Β/25-05-2012), η Αρχή επανέλαβε τη διαδικασία των ακροάσεων παρόχων, σε 
περίπτωση που έχει διαπιστωθεί ενδεχόμενη παράβαση της κείμενης νομοθεσίας περί 
απορρήτου των επικοινωνιών ή των όρων και των διαδικασιών άρσης του απορρήτου.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΑΔΑΕ κίνησε τη διαδικασία επανεξέτασης της γνωστής υπόθεσης των 
υποκλοπών και κάλεσε σε ακρόαση την εταιρεία Vodafone με αντικείμενο τον έλεγχο παρα-
βάσεως της κείμενης νομοθεσίας περί απορρήτου των επικοινωνιών. Η σχετική απόφαση της 
Ολομέλειας, με την οποία η Αρχή επέβαλε πρόστιμο 50,6 εκατ. ευρώ στην εταιρεία Vodafone, 
εκδόθηκε στις 2 Ιανουαρίου 2013. Συγκεκριμένα, η Ολομέλεια της ΑΔΑΕ, λαμβάνοντας υπόψη 
τη σοβαρότητα των παραβάσεων που διαπιστώθηκαν και τις σχετικές διατάξεις της ισχύου-
σας νομοθεσίας, ειδικότερα δε την αρχή της αναλογικότητας σε σχέση με την οικονομική κατά-
σταση της Εταιρείας και του Ομίλου στον οποίον ανήκει, καταλόγισε στη εταιρεία Vodafone με 
την υπ’ αριθμόν 1/2013 απόφασή της το παραπάνω πρόστιμο για το σύνολο των παραβάσεων.

7. Νοµοθετικό και Κανονιστικό Πλαίσιο
7.1 Νόµος 4055/2012 «∆ίκαιη ∆ίκη και εύλογη διάρκεια αυτής» 
Κατά τη διάρκεια του 2012 ψηφίστηκε ο Ν. 4055/2012: «Δίκαιη Δίκη και εύλογη διάρκεια 
αυτής» (ΦΕΚ 51/Α/2012), ο οποίος με το άρθρο 61 τροποποίησε και συμπλήρωσε τη νο-
μοθεσία των συνταγματικά κατοχυρωμένων ανεξάρτητων αρχών (Ν. 3051/2002). 

Η ΑΔΑΕ συμμετείχε στην ειδική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή που συγκροτήθηκε με 
απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία 
υπέβαλε προτάσεις για την τροποποίηση του Ν. 3051/2002 περί των συνταγματικά κατοχυρω-
μένων ανεξάρτητων αρχών. Οι κυριότερες προτάσεις αφορούσαν τη διαδικασία των συνεδρι-
άσεων των οργάνων των Αρχών, τη διαδικασία επιλογής και τη διάρκεια θητείας των μελών 
τους. Επίσης στην Επιτροπή συζητήθηκαν θέματα που σχετίζονται με το ειδικό επιστημονικό 
προσωπικό, το καθεστώς απασχόλησης των προέδρων και αντιπροέδρων, καθώς και τα υπη-
ρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια των συνταγματικά κατοχυρωμένων ανεξάρτητων αρχών. 
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7.2 Τροποποίηση του Κανονισµού Εσωτερικής Λειτουργίας της Α∆ΑΕ
Μετά την ψήφιση του Ν. 4055/2012, ο οποίος μεταξύ άλλων ρυθμίζει και θέματα που ανα-
φέρονται στην τηρητέα διαδικασία και τη δημοσιότητα των συνεδριάσεων των συνταγμα-
τικά κατοχυρωμένων ανεξάρτητων αρχών, με την απόφαση 97Α/2012 της ΑΔΑΕ «Τροπο-
ποίηση της απόφασης της ΑΔΑΕ 44/31-10-2003 “Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας της 
Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) (ΦΕΚ1642/Β/7.11.2003)”, 
όπως ισχύει» (ΦΕΚ 1650/Β/11-05-2012 και 1751/Β/25-05-2012) τροποποιήθηκε η από-
φαση της ΑΔΑΕ 44/31.10.2003 «Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας της ΑΔΑΕ» (ΦΕΚ 
1642/2003 Β΄), όπως ισχύει. Όπως είναι προφανές, η τροποποίηση του Κανονισμού Εσω-
τερικής Λειτουργίας της ΑΔΑΕ ήταν αναγκαία προκειμένου να εναρμονιστούν οι διατά-
ξεις με τις σχετικές προβλέψεις του Ν. 4055/2012, ειδικότερα σχετικά με τη διαδικασία 
των συνεδριάσεων της Αρχής.

Στον τροποποιημένο Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της ΑΔΑΕ, όπως ισχύει, 
προβλέπονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:
α)  το άρθρο 1 «Το τελευταίο εδάφιο της διάταξης του άρθρου 4, παρ. 1 της απόφασης της Α∆ΑΕ 

44/31.10.2003 …, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως: Οι ακροάσεις της Αρχής εί-
ναι µυστικές, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6, παρ. 3 της παρούσης, όπως 
ισχύει», 

β)  το άρθρο 2 «Το άρθρο 6 της απόφασης της Α∆ΑΕ 44/31.10.2003, όπως ισχύει, αντικα-
θίσταται ως ακολούθως: ….3. Οι συνεδριάσεις της Αρχής είναι µυστικές. Ειδικώς κατά 
τη διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων, ο έχων δικαιολογηµένο ενδιαφέρον 
µπορεί µε γραπτή αίτησή του να ζητήσει τη διενέργεια της διαδικασίας ακρόασης για 
την έκδοση της απόφασης σε δηµόσια συνεδρίαση, στην οποία παρίστανται, εκτός από 
τα ενδιαφερόµενα µέρη και τρίτοι. Η αίτηση πρέπει να περιλαµβάνει, επί ποινή απαρα-
δέκτου, τους λόγους που στηρίζουν το αίτηµα. Η Αρχή αποφαίνεται επί του αιτήµατος 
πριν από την έναρξη της διαδικασίας για την οποία ζητείται η δηµόσια συνεδρίαση, χω-
ρίς να απαιτείται η τήρηση οποιασδήποτε άλλης προϋπόθεσης ή πρόσκληση των ενδι-
αφερόµενων να ακουστούν. Η απόφαση γνωστοποιείται προφορικά στον αιτούντα και 
στους ενδιαφερόµενους, εφόσον παρίστανται και καταχωρίζεται στο πρακτικό ή την 
απόφαση της Αρχής. Η δηµόσια συνεδρίαση της Αρχής αποκλείεται: α) αν παραβλά-
πτεται το συµφέρον απονοµής της δικαιοσύνης, β) εφόσον συντρέχουν λόγοι προστασί-
ας: αα) των συµφερόντων των ανηλίκων, ββ) του ιδιωτικού βίου, γγ) της εθνικής άµυ-
νας και ασφάλειας, δδ) της δηµόσιας τάξης, εε) του επιχειρηµατικού απορρήτου και γ) 
όταν, κατά την κρίση της Αρχής, η δηµόσια συνεδρίαση παρεµποδίζει ουσιωδώς τη δι-
ερεύνηση της υπόθεσης…», και 

γ)  σύµφωνα µε το άρθρο 8 «Αν πριν τη δηµοσίευση του παρόντος Κανονισµού πράξη της 
Αρχής ακυρώθηκε µε απόφαση δικαστηρίου για τον λόγο ότι η πράξη δεν ελήφθη σε 
δηµόσια συνεδρίαση, η Αρχή επαναλαµβάνει τη διαδικασία σε δηµόσια συνεδρίαση, 
σύµφωνα µε τα όσα κρίθηκαν µε την ακυρωτική απόφαση. Η Αρχή σε συνεδρίασή της 
πριν από την έναρξη της διαδικασίας αυτής αποφασίζει αιτιολογηµένα αν συντρέχουν 
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οι αναφερόµενοι στη διάταξη του άρθρου 6, παρ. 3 λόγοι, οι οποίοι αποκλείουν τη δη-
µόσια συνεδρίαση. Στην περίπτωση που συντρέχουν λόγοι από τους αναφερόµενους 
στη διάταξη του άρθρου 6, παρ. 3, οι οποίοι αποκλείουν τη δηµόσια συνεδρίαση, η Αρχή 
ανακοινώνει την απόφασή της στους ενδιαφερόµενους και η διαδικασία ακρόασης δι-
ενεργείται σε µυστικές συνεδριάσεις. Στην περίπτωση που δεν συντρέχουν λόγοι από 
τους αναφερόµενους στη διάταξη του άρθρου 6, παρ. 3, οι οποίοι αποκλείουν τη δηµό-
σια συνεδρίαση, η διαδικασία ακρόασης διενεργείται σε δηµόσιες συνεδριάσεις, σύµ-
φωνα µε το τελευταίο εδάφιο της διάταξης του άρθρου 6, παρ. 3 της παρούσης, όπως 
ισχύει µετά την αντικατάστασή της».

Ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας της ΑΔΑΕ περιλαμβάνεται στο Παράρτημα της 
παρούσας Έκθεσης. 

7.3 Νόµος 4070/2012 «Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, 
∆ηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις»
Το 2012 ψηφίστηκε ο Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφο-
ρών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α/2012), με τον οποίο αναθεωρεί-
ται το ισχύον πλαίσιο για την παροχή δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινω-
νιών και ενσωματώνονται στην εθνική νομοθεσία οι Οδηγίες 2009/136/ΕΚ και 2009/140/
ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

7.3.1 Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2009/136/ΕΚ
Η ΑΔΑΕ συμμετείχε στην 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 στην τρο-
ποποίηση της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσω-
πικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών. Η Οδηγία 2002/58/ΕΚ, έχει ενσωματωθεί στην εθνική έννομη τάξη με το 
Ν. 3471/2006 (ΦΕΚ 133/ Α/2006).

Με το άρθρο 173 του Ν. 4070/2012 τροποποιείται το άρθρο 12 του Ν. 3471/2006 με 
την προσθήκη ρυθμίσεων για την ασφάλεια της επεξεργασίας. Ειδικότερα, προστίθεται 
η παρ. 3, η οποία αναφέρεται στα μέτρα που πρέπει να λαμβάνουν οι φορείς σχετικά με 
την ασφάλεια της επεξεργασίας, ώστε, κατ’ ελάχιστον: 
α) να εξασφαλίζεται ότι πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να έχει 

μόνον εξουσιοδοτημένο προσωπικό για νομίμως εγκεκριμένους σκοπούς,
β) να προστατεύονται τα αποθηκευμένα ή διαβιβασθέντα δεδομένα προσωπικού χαρα-

κτήρα από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, τυχαία απώλεια ή αλλοίωση και από μη 
εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευ-
σης, πρόσβασης ή αποκάλυψης και

γ) να διασφαλίζεται η εφαρμογή πολιτικής ασφάλειας σε σχέση με την επεξεργασία δε-
δομένων προσωπικού χαρακτήρα.
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Επίσης διευκρινίζεται ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι συναφείς ειδικές διατάξεις 
καθώς και οι Κανονισμοί των ανεξάρτητων αρχών, ενώ προβλέπεται η έκδοση συστά-
σεων από τις αρμόδιες αρχές, ΑΠΔΠΧ και ΑΔΑΕ, σχετικά με βέλτιστες πρακτικές όσον 
αφορά στο επίπεδο ασφάλειας το οποίο πρέπει να επιτυγχάνεται με τα μέτρα των προη-
γούμενων παραγράφων (παρ. 4). 

Με τις παραγράφους 5 έως 10 του ιδίου άρθρου ενσωματώνονται ρυθμίσεις της Οδη-
γίας που αφορούν στη γνωστοποίηση παραβιάσεων δεδομένων προσωπικού χαρακτή-
ρα στις αρμόδιες αρχές και την ενημέρωση των θιγόμενων συνδρομητών ή άλλων θι-
γόμενων ατόμων. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η υποχρέωση του φορέα παροχής δια-
θέσιμης στο κοινό υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών να γνωστοποιεί αμελλητί την 
παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις αρμόδιες Αρχές ΑΠΔΠΧ και ΑΔΑΕ 
(παρ. 5), ενώ ορίζεται ότι το περιεχόμενο της γνωστοποίησης περιλαμβάνει, κατ’ ελάχι-
στον, την περιγραφή της φύσης της παραβίασης και των σημείων επαφής από τα οποία 
μπορούν να αποκτηθούν περισσότερες πληροφορίες, τις συνέπειες της παραβίασης και τα 
μέτρα που προτάθηκαν ή λήφθηκαν από τον φορέα για την αντιμετώπιση της παραβίασης.

Όταν η παραβίαση ενδέχεται να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα ή στην ιδιωτική ζωή του συνδρομητή ή άλλου ατόμου, προβλέπεται η υποχρέ-
ωση του φορέα παροχής διαθέσιμης στο κοινό υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών να 
ενημερώνει αμελλητί για την παραβίαση και τον θιγόμενο (παρ. 6) και ορίζεται το ελάχιστο 
περιεχόμενο της ενημέρωσης (περιγραφή της φύσης της παραβίασης και των σημείων επα-
φής από τα οποία μπορούν να αποκτηθούν περισσότερες πληροφορίες, καθώς και συστά-
σεις που δύνανται να περιορίσουν ενδεχόμενα δυσμενή αποτελέσματα της παραβίασης). 
Όπως ορίζεται στην παρ. 7, η ενημέρωση των θιγόμενων προσώπων δεν είναι αναγκαία 
όταν ο φορέας παροχής διαθέσιμης στο κοινό υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών έχει 
εφαρμόσει τα κατάλληλα μέσα προστασίας, ενώ ταυτόχρονα προβλέπεται ότι οι αρμόδιες 
αρχές μπορούν να ζητήσουν από τον φορέα να ενημερώσει τους θιγόμενους, αφού εξετά-
σουν τις πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις της παραβίασης των προσωπικών τους δεδομένων.

Στην παρ. 8 ορίζεται ότι οι αρμόδιες Αρχές ΑΠΔΠΧ και ΑΔΑΕ εξουσιοδοτούνται να 
εκδίδουν με κοινή πράξη τους, οδηγίες σχετικά με τις περιστάσεις κατά τις οποίες απαι-
τείται από τον φορέα η γνωστοποίηση των παραβιάσεων δεδομένων προσωπικού χα-
ρακτήρα, το μορφότυπο της εν λόγω γνωστοποίησης, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο 
πρέπει να γίνεται η γνωστοποίηση αυτή. Επιπλέον, οι δύο Αρχές προβλέπεται να ενημε-
ρώνονται αμοιβαία για τα μέτρα που προτίθενται να λάβουν ως προς τη διαχείριση των 
παραβιάσεων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (παρ. 10). 

Τέλος, με τη ρύθμιση της παρ. 9 θεσπίζεται η υποχρέωση για την τήρηση αρχείου με 
τις παραβιάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τους φορείς παροχής διαθέ-
σιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που περιλαμβάνει την περι-
γραφή των σχετικών περιστατικών, τα αποτελέσματά τους και τις διορθωτικές ενέργειες 
στις οποίες προέβησαν, με στοιχεία επαρκή ώστε μπορούν οι αρμόδιες αρχές να διαπι-
στώνουν τη συμμόρφωση των φορέων με τις διατάξεις του νόμου.
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Με την προσθήκη της παρ. 5 του άρθρου 11 του Ν. 3471/2006, ορίζεται ότι οι φορείς 
παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών έχουν την υποχρέωση να λαμβάνουν 
τα κατάλληλα μέτρα, που καθορίζονται με κοινή πράξη της ΑΠΔΠΧ και της ΑΔΑΕ, για την 
αποτροπή της μη ζητηθείσας επικοινωνίας.

7.3.2 Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2009/140/ΕΚ 
Ασφάλεια και Ακεραιότητα ∆ικτύων και Υπηρεσιών
Με το άρθρο 37 του Ν. 4070/2012 «Ασφάλεια και Ακεραιότητα των Δικτύων και Υπη-
ρεσιών» θεσπίζεται η υποχρέωση των επιχειρήσεων που παρέχουν δημόσια δίκτυα 
επικοινωνιών ή υπηρεσιών που διατίθενται στο κοινό να λαμβάνουν πρόσφορα τε-
χνικά και οργανωτικά μέτρα για την κατάλληλη διαχείριση του κινδύνου όσον αφορά 
στην ασφάλεια των δικτύων και υπηρεσιών. Τα μέτρα αυτά, λαμβάνοντας υπόψη τις 
πλέον πρόσφατες τεχνικές δυνατότητες, πρέπει να εξασφαλίζουν επίπεδο ασφάλειας 
ανάλογο προς τον υφιστάμενο κίνδυνο. Οι επιχειρήσεις αυτές λαμβάνουν μέτρα ιδί-
ως για την αποτροπή και ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από περιστατικά ασφαλεί-
ας που επηρεάζουν τους χρήστες και τα διασυνδεμένα δίκτυα (παρ.1). Επίσης οι πά-
ροχοι υποχρεούνται να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την εξασφάλιση της 
ακεραιότητας των δικτύων τους ώστε να διασφαλίζεται η συνέχεια της παροχής των 
υπηρεσιών που διανέμονται μέσω των δικτύων αυτών (παρ. 2). Όλα τα παραπάνω 
μέτρα καθορίζονται από την ΑΔΑΕ με κανονιστικές πράξεις (παρ. 3). Ο σχετικός Κα-
νονισμός για την Ασφάλεια και την Ακεραιότητα Δικτύων και Υπηρεσιών της ΑΔΑΕ 
θα εκδοθεί το έτος 2013. 

Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 37, η ΑΔΑΕ διενεργεί ελέγχους ασφά-
λειας στους παρόχους, το κόστος των οποίων βαρύνει τον ελεγχόμενο πάροχο. Τα πορί-
σματα των ελέγχων τίθενται στη διάθεση της ΕΕΤΤ. Ειδικότερα, ως προς τους ελέγχους, 
η ΑΔΑΕ έχει την εξουσία και τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τον Ν. 3115/2003 
(Α΄47), τον Ν. 703/1977 (Α΄278) και τον Ν. 3674/2008 (Α΄136), όπως ισχύουν (παρ. 9).

Επιπλέον, ρυθμίζεται η διαδικασία γνωστοποίησης των περιστατικών παραβίασης της 
ασφάλειας ή απώλειας της ακεραιότητας που είχαν σημαντικό αντίκτυπο στη λειτουργία 
δικτύων ή υπηρεσιών. Συγκεκριμένα οι πάροχοι υποχρεούνται να κοινοποιούν τα περι-
στατικά αυτά στην ΕΕΤΤ, η οποία με τη σειρά της κοινοποιεί κάθε παραβίαση της ασφά-
λειας ή απώλεια της ακεραιότητας στην ΑΔΑΕ (παρ. 4). 

Όπως ορίζεται στην παρ. 5, η ΑΔΑΕ, κατά περίπτωση, ενημερώνει τις αρμόδιες εθνι-
κές αρχές στα άλλα κράτη-μέλη, καθώς και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφά-
λεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA). Η ΕΕΤΤ μπορεί να ενημερώσει το κοινό ή να 
απαιτήσει την ενημέρωση αυτή από τους παρόχους, εφόσον κρίνει ότι η αποκάλυψη της 
παραβίασης είναι προς το δημόσιο συμφέρον και υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και στον ENISA (European Network and Information Security Agency) συνοπτική ετή-
σια έκθεση σχετικά με τις κοινοποιήσεις που έχει παραλάβει και τη δράση που έχει ανα-
λάβει σχετικά με αυτές.

Ασφάλεια και Ακεραιότητα ∆ικτύων και Υπηρεσιών
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Με την παρ. 6 δίνεται η δυνατότητα στην ΕΕΤΤ να εκδίδει δεσμευτικές υποδείξεις, στο πλαί-
σιο εφαρμογής των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται από την ΑΔΑΕ, όσον αφορά στην 
ασφάλεια των δικτύων και υπηρεσιών και στην εξασφάλιση της ακεραιότητας των δικτύων 
των παρόχων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τις προθεσμίες εφαρμογής.

Επίσης, η ΕΕΤΤ μπορεί να απαιτεί από τις επιχειρήσεις που παρέχουν δημόσια δίκτυα 
επικοινωνιών ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών που διατίθενται στο κοινό να πα-
ρέχουν πληροφορίες απαραίτητες για την εκτίμηση της ασφάλειας και της ακεραιότητας 
των υπηρεσιών και δικτύων τους, περιλαμβανομένων τεκμηριωμένων πολιτικών ασφά-
λειας, κατ’ εφαρμογήν των κανονιστικών πράξεων της ΑΔΑΕ (παρ. 7).

 
8. Στατιστικά στοιχεία για την εφαρµογή της Οδηγίας 2006/24/ΕΚ 
αναφορικά µε τη διατήρηση δεδοµένων
Όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 του Ν.3917/2011 «∆ιατήρηση δεδοµένων που παρά-
γονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση µε την παροχή διαθέσιµων στο κοι-
νό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δηµοσίων δικτύων επικοινωνιών, χρήση 
συστηµάτων επιτήρησης µε τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δηµόσιους χώρους 
και συναφείς διατάξεις», η ΑΔΑΕ διαβίβασε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δια του Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τα ακόλουθα στατιστικά 
στοιχεία, τα οποία προέρχονται από 13 παρόχους διαθέσιμων στο κοινό δικτύων ή και 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που παρέχουν υπηρεσίες εντός της ελληνι-
κής επικράτειας. 
α)  Περιπτώσεις στις οποίες παρασχέθηκαν πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές: 29.523
β)  Χρονικό διάστημα μεταξύ της ημερομηνίας έναρξης διατήρησης των δεδομένων και 

της ημερομηνίας υποβολής του αιτήματος από την αρμόδια αρχή για τη διαβίβαση 
των δεδομένων: τέσσερις έως πέντε μήνες

γ)  Περιπτώσεις στις οποίες δεν κατέστη δυνατόν να ικανοποιηθούν τα αιτήματα για τη 
χορήγηση των δεδομένων: 676

9. Αποφάσεις της Α∆ΑΕ
Η ΑΔΑΕ συνέρχεται στην έδρα της και λαμβάνει αποφάσεις οι οποίες καλύπτουν όλο το φά-
σμα των θεμάτων αρμοδιότητάς της. Οι αποφάσεις της Ολομέλειας αφορούν κυρίως τη διε-
νέργεια ελέγχων, την έγκριση πολιτικών ασφάλειας των παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών, την έκδοση κανονιστικών πράξεων, την εξέταση 
καταγγελιών, την υποβολή προτάσεων επί θεμάτων διασφάλισης του απορρήτου των επικοι-
νωνιών, τη συγκρότηση ομάδων εργασίας, τη συμμετοχή σε συνέδρια και διεθνείς συναντή-
σεις, καθώς και τα διοικητικά και οικονομικά θέματα του προσωπικού. Κατά τη διάρκεια του 
2012, η ΑΔΑΕ δημοσίευσε συνολικά 506 αποφάσεις, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι απο-
φάσεις της Ολομέλειας καθώς και οι αποφάσεις του Προέδρου της Αρχής (βλ. διάγραμμα 14).

Οι αποφάσεις της ΑΔΑΕ αναρτώνται στην «Διαύγεια» καθώς και στη διαδικτυακή πύλη 
της Αρχής. Επίσης, καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο.
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10. Συµµετοχή του Προσωπικού της Α∆ΑΕ σε οµάδες εργασίας
10.1 Οµάδα Εργασίας για τον καθορισµό των µέτρων που αφορούν 
στην ασφάλεια και στην ακεραιότητα δικτύων και υπηρεσιών, 
σε συµµόρφωση των διατάξεων του άρθρου 37 του Ν. 4070/2012
Στην ΑΔΑΕ συστάθηκε Ομάδα Εργασίας, η οποία ασχολήθηκε με τη σύνταξη Σχεδίου 
Πράξης αναφορικά με τον καθορισμό των μέτρων που πρέπει να λαμβάνουν οι επιχει-
ρήσεις που παρέχουν δημόσια δίκτυα επικοινωνιών ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοι-
νωνιών, ως προς την ασφάλεια και την ακεραιότητα των δικτύων και υπηρεσιών, σύμ-
φωνα με τα όσα καθορίζονται στο άρθρο 37 του Ν. 4070/2012.

Σκοπός της Ομάδας Εργασίας είναι η σύνταξη Κανονισμού για την κατάλληλη δια-
χείριση του κινδύνου όσον αφορά στην ασφάλεια των δικτύων και υπηρεσιών, ώστε να 
εξασφαλίζεται επίπεδο ασφάλειας ανάλογο προς τον υφιστάμενο κίνδυνο, στην αποτρο-
πή και ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από περιστατικά ασφάλειας που επηρεάζουν 
τους χρήστες και τα διασυνδεμένα δίκτυα, στην ακεραιότητα των δικτύων έτσι ώστε να 
διασφαλίζεται η συνέχεια των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω των δικτύων αυτών. 
Η Ομάδα Εργασίας προβλέπεται να ολοκληρώσει το έργο της στις αρχές του 2013. Στη 
συνέχεια, αφού εγκριθεί ο Κανονισμός από την Ολομέλεια της Αρχής, θα δημοσιευτεί.

∆ιάγραµµα 14: Αποφάσεις της ΑΔΑΕ, 2007-2012
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10.2 Οµάδα Εργασίας για την έκδοση Κοινής Πράξης της Α∆ΑΕ 
και της Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠ∆ΠΧ) 
για την προστασία και την ασφάλεια διατηρούµενων δεδοµένων επικοινωνίας
Στο άρθρο 7, παρ. 2 του Ν. 3917/2011 «Διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υπο-
βάλλονται σε επεξεργασία, σε συνάρτηση με την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρε-
σιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημόσιων δικτύων επικοινωνιών, χρήση συστη-
μάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δημόσιους χώρους και 
συναφείς διατάξεις», ΦΕΚ 22/Α΄/21.2.2011 προβλέπεται ότι οι διαδικασίες για την προ-
στασία και την ασφάλεια των δεδομένων που διατηρούνται θα οριστούν με Κοινή Πράξη 
της ΑΔΑΕ και της ΑΠΔΠΧ. Με τον παραπάνω νόμο ενσωματώθηκε στην εθνική νομο-
θεσία η Οδηγία 2006/24/ΕΚ, που προβλέπει τη διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή 
υποβάλλονται σε επεξεργασία, σε συνάρτηση με την παροχή στο κοινό υπηρεσιών ηλε-
κτρονικών επικοινωνιών ή δημόσιων δικτύων επικοινωνιών. Οι δύο Αρχές συνεργά-
ζονται προκειμένου να εκδοθεί η Κοινή Πράξη σε εφαρμογή των διατάξεων του νόμου.

10.3 Οµάδα Εργασίας για την έκδοση Κανονισµού της Α∆ΑΕ 
για την προστασία και την ασφάλεια διατηρούµενων δεδοµένων επικοινωνίας
Στο άρθρο 8, παρ. 2 του Ν. 3917/2011 προβλέπεται ότι με Κανονισμό της ΑΔΑΕ καθορίζε-
ται κάθε θέμα σχετικό με τις αρχές ασφάλειας και τη διαδικασία της διαβίβασης στις αρ-
μόδιες αρχές των δεδομένων που διατηρούνται, κατά τους ορισμούς του Ν. 2225/1994. 
Η ΑΔΑΕ έχει ήδη επεξεργαστεί σχέδιο του Κανονισμού αυτού, ο οποίος θα εκδοθεί αμέ-
σως μετά την έκδοση της Κοινής Πράξης της ΑΔΑΕ και της ΑΠΔΠΧ για την προστασία 
και την ασφάλεια διατηρούμενων δεδομένων επικοινωνίας, δεδομένης της συνάφειας 
των δύο κανονιστικών πράξεων.

11. Εθνικές και ∆ιεθνείς Συνεργασίες
11.1 Συµµετοχή της Α∆ΑΕ 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 θέ-
ματα της αρμοδιότητάς της. Έτσι, το 2012 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 ενίσχυ-
ση της διεθνούς της παρουσίας και την ενεργό συμμετοχή της στη διαμόρφωση των ευ-
ρωπαϊκών εξελίξεων. 

Η ΑΔΑΕ κατά τη διάρκεια του έτους συμμετείχε σε συναντήσεις που διοργάνωσε ο 
ευρωπαϊκός οργανισμός ENISA (European Network and Information Security Agency), 
για την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/140/ΕΚ. Επίσης, η ΑΔΑΕ ως μέλος της Ομάδας του 
IRG-Informal Working Group on Network and Information Security του Διεθνούς Δικτύ-
ου Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών συνεχίζει τη συνεργασία της με όλες τις ρυθμιστικές 
αρχές των κρατών- μελών της ΕΕ, ανταλλάσσοντας απόψεις για ζητήματα που άπτονται 
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της ασφάλειας και του απορρήτου των ηλεκτρονικών επικοινω-
νιών. Ακόμη, ως επίσημο μέλος του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για 
τα Τηλεπικοινωνιακά Πρότυπα (ETSI) παρακολουθεί τις εξελίξεις 
στα πρότυπα, ενώ παράλληλα με τη συμμετοχή της διατηρεί το δι-
καίωμα να εισηγείται αλλαγές ή βελτιώσεις των προτύπων ή και 
έκδοση νέων. 

11.1.1 Συµµετοχή της Α∆ΑΕ σε συνάντηση του ENISA 
για την εφαρµογή της Οδηγίας 2009/140/ΕΚ 
από τα κράτη-µέλη
Στέλεχος της ΑΔΑΕ συμμετείχε στην 7η προγραμματισμένη συνά-
ντηση που διοργάνωσε ο ευρωπαϊκός οργανισμός ENISA, με σκο-
πό την εφαρμογή του άρθρου 13α της Οδηγίας 2009/140/ΕΚ από τα 
κράτη-μέλη, αναφορικά με την ασφάλεια και ακεραιότητα δικτύων 
και υπηρεσιών, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 13 και 14 Ιουνίου 
2012 στο Λουξεμβούργο. Τα κύρια θέματα της συνάντησης αφο-
ρούσαν: α) την επέκταση των ελάχιστων απαιτήσεων ασφάλειας, β) 
τα εργαλεία ελέγχου γ) τα εργαλεία αξιολόγησης ρίσκου και δ) την 
επέκταση της Οδηγίας για την αναφορά περιστατικών ασφάλειας. 

Σκοπός της συνάντησης ήταν να καθοριστεί ένας κοινός πα-
ρονομαστής στον τρόπο αντιμετώπισης ζητημάτων μεταξύ όλων 
των κρατών-μελών για τον τομέα της ασφάλειας και της ακεραι-
ότητας δικτύων και υπηρεσιών σύμφωνα με την παραπάνω σχε-
τική Οδηγία της ΕΕ. 

11.1.2 Συµµετοχή της Α∆ΑΕ στο Informal Working Group 
on Network and Information Security του IRG
Η ΑΔΑΕ συμμετέχει στην Ομάδα για την ασφάλεια δικτύων και πλη-
ροφοριών (Informal Working Group on Network and Information 
Security) του Διεθνούς Δικτύου Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών IRG 
(Independent Regulators Group) και συνεργάζεται στενά με τα άλλα 
μέλη της Ομάδας.

Κατά τη διάρκεια του 2012, η ΑΔΑΕ ανταποκρίθηκε σε ερωτή-
σεις εκπροσώπων των ρυθμιστών που μετέχουν στην παραπάνω 
Ομάδα και απέστειλε ερωτηματολόγια τα οποία απάντησαν με τη 
σειρά τους τα μέλη του ομάδας. Η θεματολογία της ανταλλαγής πλη-
ροφοριών αφορούσε ζητήματα του απορρήτου των επικοινωνιών 
καθώς και την ενσωμάτωση των κοινοτικών Οδηγιών 2009/140/
ΕΚ και 2009/136/ΕΚ. 

on Network and Information Security του IRG
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11.1.3 ∆ραστηριότητες της Τεχνικής Επιτροπής 
του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Προτυποποίησης Τηλεπικοινωνιών (ETSI) 
για το LI και το DR 
Στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για τα Τηλεπικοινωνιακά Πρότυπα (European Telecommunication 
Standards Institute-ETSI), το οποίο απαριθμεί 786 μέλη από 56 χώρες εντός και εκτός της 
Ευρώπης, συμμετέχουν κρατικές αρχές, χειριστές δικτύων, βιομηχανίες, πάροχοι υπη-
ρεσιών, ερευνητικοί φορείς και χρήστες. Το Ινστιτούτο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη 
συμμετοχή της Ευρώπης στην ανάπτυξη της τυποποίησης παγκοσμίως σε θέματα τηλε-
πικοινωνιών, ραδιοφωνίας και τεχνολογίας της πληροφόρησης. Το πρόγραμμα εργασί-
ας του Ινστιτούτου καθορίζεται από τα μέλη του. Τα Πρότυπα που παράγονται από το ETSI 
προορίζονται για προαιρετική χρήση από τους κατασκευαστές και αποσκοπούν στην κα-
λύτερη 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 2012, πραγματοποιήθηκαν τέσσερις συναντήσεις στο πλαίσιο της 
Τεχνικής Επιτροπής Άρσης του Απορρήτου (TC LI) του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Προτυ-
ποποίησης Τηλεπικοινωνιών για τη νόμιμη επισύνδεση (lawful interception-LI) και τη δι-
ατήρηση δεδομένων (data retention-DR). Στις συναντήσεις, στις οποίες συμμετείχαν εκ-
πρόσωποι της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για τη Διατήρηση Δεδομένων (Expert Group 
on Data Retention), συζητήθηκαν τεχνικά θέματα σχετικά με την άρση του απορρήτου των 
επικοινωνιών, αναφορικά με την εφαρμογή της Οδηγίας 2006/24/ΕΚ για τη διατήρηση δε-
δομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία, σε συνάρτηση με την παρο-
χή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημοσίων δικτύων 
επικοινωνιών. Επίσης συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, τεχνικές για τις υπηρεσίες σύννε-
φου (cloud services). Στις συναντήσεις συμμετείχαν εκπρόσωποι ανεξάρτητων αρχών, 
υπουργείων, υπεύθυνων φορέων, παρόχων και κατασκευαστών συστημάτων διαχείρι-
σης της άρσης του απορρήτου από τα ευρωπαϊκά κράτη που συμμετέχουν στην επιτροπή.

11.1.4 Συνεργασία της Α∆ΑΕ µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Η ΑΔΑΕ συνεργάστηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαντώντας σε ερωτήματα και συμ-
μετέχοντας σε διαβουλεύσεις για διάφορα ζητήματα που αφορούν στις ηλεκτρονικές επι-
κοινωνίες, όπως στη διαβούλευση με θέμα: “Public Consultation on specific aspects of 
transparency, traffic management and open internet”. Επίσης, η ΑΔΑΕ σε συνεργασία 
με το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 
απέστειλε τις προτάσεις της σχετικά με το Σχέδιο Κανονισμού της Επιτροπής για τα εφαρ-
μοζόμενα μέτρα αναφορικά με τις ανακοινώσεις των παραβιάσεων προσωπικών δεδο-
μένων, σύμφωνα με την αναθεωρημένη Οδηγία 2002/58/EK. Παράλληλα, συνεργάζεται 
με τη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων (DG CONNECT), της οποίας οι αρμο-
διότητες αναδιαρθρώθηκαν το έτος 2012.
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11.2 Συµµετοχή της Α∆ΑΕ σε Συνέδρια και άλλες δραστηριότητες
Κατά τη διάρκεια του 2012, στελέχη της ΑΔΑΕ συμμετείχαν σε συνέδρια με σκοπό την 
ενημέρωσή τους καθώς και την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τη διασφάλιση του 
απορρήτου των επικοινωνιών και γενικότερα το έργο της Αρχής.

11.2.1 Συµµετοχή της Α∆ΑΕ σε Εσπερίδα 
του Ινστιτούτου Ελέγχου Συστηµάτων Πληροφορικής (ISACA)
Στέλεχος της ΑΔΑΕ συμμετείχε με ομιλία σε ενημερωτική εσπερίδα που διοργάνωσε το 
Ινστιτούτο Ελέγχου Συστημάτων Πληροφορικής στις 25 Σεπτεμβρίου 2012, με διακριτικό 
τίτλο ISACA Athens Chapter, στην Αθήνα, με θέμα «Κανονισμός για τη Διασφάλιση του 
Απορρήτου των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών». Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενημέ-
ρωση του κοινού για το νέο κανονιστικό πλαίσιο διασφάλισης του απορρήτου των ηλε-
κτρονικών επικοινωνιών. Μετά την ομιλία εκπρόσωπος της ΑΔΑΕ απάντησε στις ερω-
τήσεις των συμμετεχόντων σχετικά με τον νέο Κανονισμό σε μια, κατά γενική ομολογία, 
εποικοδομητική συζήτηση στην οποία συμμετείχε το κοινό, στελέχη της ΑΔΑΕ και εκπρό-
σωποι των παρόχων δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

11.2.2 Συµµετοχή της Α∆ΑΕ στο Συνέδριο για τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας 
H UNESCO, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και 
ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας διοργάνωσαν διεθνές Συνέδριο με τίτλο «Εθνι-
κές Πολιτικές Συνεργασίας για την Επιβολή Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και 
Συγγενικών Δικαιωμάτων στο Διαδίκτυο μεταξύ Δικαιούχων και Παρόχων Υπηρεσιών 
Διαδικτύου» στις 28 και 29 Σεπτεμβρίου 2012, στην Αθήνα.

Σκοπός του Συνεδρίου ήταν η ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ διαφόρων ενδιαφερόμε-
νων μερών (δικαιούχων, χρηστών έργων πνευματικής ιδιοκτησίας, οργανισμών συλλο-
γικής διαχείρισης, παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου, εθνικών φορέων κ.λπ.) σχετικά με 
τις εθνικές πολιτικές συνεργασίας μεταξύ δικαιούχων και παρόχων υπηρεσιών διαδι-
κτύου για την αποτελεσματική εφαρμογή του νόμου για την προστασία των δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο. Στο Συνέδριο παρουσιάστηκαν οι απόψεις κρατι-
κών φορέων που αφορούσαν σε θέματα προσωπικών δεδομένων, στην ασφάλεια των 
επικοινωνιών, στις επιπτώσεις των προσβολών πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο 
και την αποτελεσματική προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων, καθώς και οι από-
ψεις των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης και προστασίας και των παρόχων υπη-
ρεσιών διαδικτύου. Επίσης παρουσιάστηκαν οι εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά 
και σε διεθνές επίπεδο και η εθνική πολιτική της Γαλλίας, των ΗΠΑ, της Μ. Βρετανίας και 
της Ουγγαρίας. Στέλεχος της ΑΔΑΕ συμμετείχε με ομιλία στο Συνέδριο.

11.2.3 Συµµετοχή της Α∆ΑΕ στο Συνέδριο για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο
Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλή-
ματος με αφορμή τον εορτασμό της παγκόσμιας ημέρας ασφαλούς διαδικτύου διοργά-
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νωσαν Συνέδριο με θέμα: «Η ασφαλής πλοήγηση είναι υπόθεση όλων μας» στις 8 Μαρ-
τίου 2012, στην Αθήνα. Μία από τις ενότητες του συνεδρίου εξέταζε την ασφαλή πλοή-
γηση στο διαδίκτυο από νομικής πλευράς και περιλάμβανε θέματα όπως ανωνυμία και 
έγκλημα στο διαδίκτυο καθώς και διαδικτυακό έγκλημα και ασφάλεια, με τη συμμετοχή 
έγκριτων νομικών, εκπροσώπων των δικαστικών αρχών, καθώς και ανεξάρτητων αρ-
χών όπως η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) και ο Συ-
νήγορος του Καταναλωτή. Στην ενότητα αυτή συμμετείχε ως εισηγητής μέλος της Ολο-
μέλειας της ΑΔΑΕ, ο οποίος ενημέρωσε τους συνέδρους για τη συνεισφορά της ΑΔΑΕ 
στα θέματα ασφάλειας του διαδικτύου. Άλλα θέματα που παρουσιάστηκαν στο Συνέδριο 
αφορούσαν τον ρόλο του διαδικτύου στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, το ζήτημα 
του εθισμού στο διαδίκτυο και τη διαδικτυακή συμπεριφορά των εφήβων. 

11.2.4 Συνεργασία µε την Υποδιεύθυνση ∆ίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος 
της Ελληνικής Αστυνοµίας 
Με βάση τις διατάξεις του Ν. 3115/2003 (Αρχή Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινω-
νιών, ΦΕΚ Α΄ 47) όπως ισχύει, ιδίως τα άρθρα 1, παρ. 1 και 6 παρ. 1 και την ανάγκη δι-
ασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών, στελέχη της ΑΔΑΕ συνεργάστηκαν με την 
Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας στο πλαίσιο 
διερεύνησης υπόθεσης ενδεχόμενης παράβασης του άρθρου 370Α (ΠΚ) μέσω ιστοσελί-
δας, για την οποία διεξάγεται προκαταρκτική εξέταση κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας. 

12. Εκπαίδευση του προσωπικού της Α∆ΑΕ µε συµµετοχή 
σε επιµορφωτικά προγράµµατα
Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτο-
διοίκησης (ΕΚΔΔΑ) διοργάνωσε σειρά πιστοποιημένων προγραμμάτων που απευθύνο-
νται σε στελέχη των φορέων του δημοσίου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τα προ-
γράμματα επιμόρφωσης τα οποία σχεδιάζει και υλοποιεί το ΙΝΕΠ αποσκοπούν στην απο-
τελεσματική υλοποίηση των δημόσιων πολιτικών για τη διοικητική μεταρρύθμιση και την 
αποκέντρωση, την αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ηλε-
κτρονική διακυβέρνηση και τέλος στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπη-
ρεσιών προς το κράτος και τους πολίτες.

12.1 Συµµετοχή στο Επιµορφωτικό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση σε Τεχνολογίες CISCO-A»
Η Ολομέλεια της Αρχής ενέκρινε τη συμμετοχή δύο υπαλλήλων της ΑΔΑΕ στο πρόγραμ-
μα του σεμιναρίου «Εκπαίδευση σε Τεχνολογίες CISCO-A» που διεξήγαγε το Ινστιτούτο 
Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚ-
ΔΔΑ). Το εν λόγω επιμορφωτικό πρόγραμμα έχει προστιθέμενη αξία στις γνώσεις και τις 
δεξιότητες των υποψήφιων επιμορφούμενων και ως εκ τούτου συμβάλλει στην αποτε-
λεσματικότερη κατανόηση της δομής και των προβλημάτων δικτύων μεσαίου μεγέθους. 
Στέλεχος της Αρχής θα συμμετέχει στο σεμινάριο το έτος 2013. 
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13. Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση και ∆ιαφάνεια στην Α∆ΑΕ
Στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», η ΑΔΑΕ αναρτά τις πράξεις 
που προβλέπονται σε διαδικτυακό τόπο ειδικού σκοπού στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://sites.diavgeia.gov.gr/ADAE/. Κατά τη διάρκεια του έτους αναρτήθηκαν πράξεις 
οι οποίες αφορούσαν προϋπολογισμό, δαπάνες, λοιπές κανονιστικές πράξεις, συγκρό-
τηση συλλογικών οργάνων, αναθέσεις προμηθειών/υπηρεσιών, συμβάσεις έργων κ.ά.

13.1 Η ∆ιαδικτυακή Πύλη της Α∆ΑΕ
Κατά τη διάρκεια του 2012, η ΑΔΑΕ προχώρησε στη διενέργεια διαγωνισμού με αντικεί-
μενο την υλοποίηση έργου «Αναβάθμισης και Υποστήριξης του Διαδικτυακού Τόπου της 
ΑΔΑΕ», σύμφωνα με απόφαση της Ολομέλειας της Αρχής συνεκτιμώντας τα παρακάτω: 
• Την ανάγκη για αναβάθμιση του Διαδικτυακού Ιστότοπου της ΑΔΑΕ 
• Τον νόμο 3979/2011 για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση (ΦΕΚ 138/16.6.2011) 
• Το Πλαίσιο Πιστοποίησης δημόσιων διαδικτυακών τόπων της Κοινωνίας της Πληρο-

φορίας ΑΕ
• Την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Δια-

κυβέρνησης με θέμα τη συνεχή επικαιροποίηση του περιεχομένου των ιστοσελίδων 
των δημόσιων υπηρεσιών 

• Τη λήξη της περιόδου συντήρησης της υφιστάμενης υποδομής της Διαδικτυακής Πύ-
λης από τον Ανάδοχο του Έργου: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Πλη-
ροφοριακού Συστήματος Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων» (Κωδικός Πράξης 
ΟΠΣ 114614) της ΚτΠ την 26.2.2012.

Δικαίωμα συμμετοχής είχαν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι επιχειρήσεις ημεδαπής ή 
αλλοδαπής, όμιλοι, κοινοπραξίες εταιρειών και εν γένει περισσότερα του ενός πρόσω-
πα, φυσικά ή νομικά, που δραστηριοποιούνταν επαγγελματικά στο αντικείμενο του δια-
γωνισμού. 

Ο διαγωνισμός κατακυρώθηκε κατόπιν αξιολόγησης των τεχνικών και οικονομικών 
προσφορών και η υλοποίηση του έργου που ξεκίνησε το 2012, περιελάμβανε την ικανο-
ποίηση των απαιτήσεων όπως αυτές αναφέρονταν στους πίνακες συμμόρφωσης, αλλά 
και την υποστήριξη της εφαρμογής για περίοδο διάρκειας ενός έτους από την ημερομη-
νία κατακύρωσης του διαγωνισμού στον Ανάδοχο.

Από τα μέσα του 2012 η διαδικτυακή πύλη βελτιώνεται συνεχώς ως προς τη διαχεί-
ριση του περιεχομένου, τον εικαστικό σχεδιασμό, το γραφικό περιβάλλον του χρήστη και 
την τεχνική του υλοποίηση. Στόχος του έργου είναι μια άρτια παρουσία της ΑΔΑΕ στο δι-
αδίκτυο με γνώμονα την ευχρηστία, την ανάδειξη του περιεχομένου του ιστότοπου με 
συγκεκριμένη μεθοδολογία και πρότυπα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διαγωνισμού.

Η διαδικτυακή πύλη περιέχει θεματικές ενότητες που ενημερώνουν τους πολίτες και 
τους παρόχους σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία, το έργο της Αρχής, τους τρόπους αυ-
τοπροστασίας των χρηστών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλα θέματα που αφορούν 
την προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών. 
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Επίσης, δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες και στους παρόχους να υποβάλλουν ηλε-
κτρονικά ερωτήματα και καταγγελίες στην Αρχή. Ανταποκρινόμενη στην ανάγκη παρο-
χής σφαιρικής και έγκυρης ενημέρωσης σε πολίτες και παρόχους, η Αρχή έχει αναρ-
τήσει στον διαδικτυακό της τόπο ενότητα με τίτλο «Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις», 
την οποία επικαιροποιεί τακτικά. Αντίστοιχα, ενημερώνεται τακτικά η ενότητα του νομο-
θετικού πλαισίου, στην οποία αναρτήθηκαν όλες οι αποφάσεις της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ 
κατά τη διάρκεια του 2012. 

13.2 Το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα της Α∆ΑΕ
Κατά τη διάρκεια του 2012, η ΑΔΑΕ προχώρησε στη διενέργεια διαγωνισμού με αντικεί-
μενο την υλοποίηση έργου «Αναβάθμισης και Υποστήριξης της Εφαρμογής Εξυπηρέτη-
σης Πολιτών και Παρόχων» σύμφωνα με απόφαση της Ολομέλειας της Αρχής συνεκτι-
μώντας τα παρακάτω:
• Την ανάγκη αναβάθμισης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) 

που λειτουργεί στην Υπηρεσία, με σκοπό να καλύψει τις τρέχουσες λειτουργικές της 
ανάγκες.

• Τη λήξη της περιόδου συντήρησης του υφιστάμενου ΟΠΣ από τον Ανάδοχο του Έρ-
γου «Προμήθεια και Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος 
Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων» (Κωδικός Πράξης ΟΠΣ 114614) της ΚτΠ, την 
26.2.2012.

• Τον πρόσφατο νόμο 3979/2011 για την «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση» (ΦΕΚ 
138/16.6.2011).
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Ο διαγωνισμός κατακυρώθηκε και η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε μέσα στο 2012. 
Το έργο περιελάμβανε την ικανοποίηση των απαιτήσεων όπως αυτές αναφέρονταν στους 
πίνακες συμμόρφωσης, αλλά και την υποστήριξη της εφαρμογής για περίοδο διάρκειας 
ενός έτους από την ημερομηνία κατακύρωσης του διαγωνισμού στον Ανάδοχο.

Ενδεικτικά αναφέρονται μερικές από τις περιοχές προς βελτίωση: 
• Διαχείριση πρωτοκόλλου
• Ασφάλεια / διαχείριση χρηστών
• Βελτίωση του γραφικού περιβάλλοντος διεπαφής χρηστών (user interface)
• Βελτίωση της λειτουργίας αναζήτησης
• Ορισμός νέων αναφορών-στατιστικών
• Βελτίωση λειτουργίας ανάθεσης εργασιών
• Διαχείριση μεταδεδομένων
• Βελτίωση λειτουργίας μετακίνησης εγγράφου
• Βελτίωση του γραφικού περιβάλλοντος εξωτερικών χρηστών.
Από τα μέσα του 2012 η εφαρμογή βελτιώνεται και αναβαθμίζεται σε νεότερες εκδόσεις 
σύμφωνα με όσα ορίζονται στην Προκήρυξη του διαγωνισμού, αλλά και όποτε αυτό κρί-
νεται απαραίτητο για την καλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες της Υπηρεσίας. Στο πλαί-
σιο αυτό, η προσαρμογή της εφαρμογής εξυπηρέτησης πολιτών στις απαιτήσεις του νό-
μου 3979/2011 για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση αποτελεί προϋπόθεση για την απο-
τελεσματική λειτουργία της. 

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 διεκπεραί-
ωση και την παρακολούθηση υποθέσεων.

Επιπρόσθετα, παρέχεται η δυνατότητα αναζήτησης και επεξεργασίας δεδομένων για 
στατιστικούς λόγους ή για τη δρομολόγηση ελέγχων.

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 άμεσες, αλλά και 
περισσότερες υπηρεσίες προς τους πολίτες. Παράλληλα, βελτιώνει τη δυνατότητα πρό-
σβασης των παρόχων και των συνεργαζόμενων φορέων στις λειτουργικές μονάδες της 
Αρχής με την ηλεκτρονική υποβολή εγγράφων, μειώνοντας τον χρόνο και το κόστος απο-
στολής, καθώς και τον χρόνο και το κόστος απόκρισης.
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14. Προϋπολογισµός της Α∆ΑΕ
Η ΑΔΑΕ συνέταξε και υπέβαλε στα αρμόδια υπουργεία, όπως προβλέπει ο σχετικός νόμος, 
τον προϋπολογισμό της για το έτος 2013, προκειμένου αυτός να ενταχθεί στον προϋπολογισμό 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων υπό ίδιο φορέα. 

Το 2012 ο προϋπολογισμός της ΑΔΑΕ μειώθηκε στο ποσό του 1.976.535,00 €. Το πο-
σόν αυτό διαμορφώθηκε μετά την υπ’ αριθμ. 2/17481/0020-29.02.2012 εγκύκλιο της 20ής 
Διεύθυνσης Προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με την οποία μειώ-
θηκαν κατά 15% οι εγκεκριμένες πιστώσεις για καταναλωτικές δαπάνες από 431.100,00 € 
σε 366.435,00 € με αποτέλεσμα να μειωθεί ο Προϋπολογισμός στο ποσόν του 1.976.535,00 
€ από τα 2.041.200,00€ του αρχικού εγκεκριμένου Προϋπολογισμού της Αρχής για το 
2012 (βλ. διάγραμμα 15).

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. Η ΑΔΑΕ, προκειμένου να αντεπεξέλθει στα καθήκοντά της, κατα-
φεύγει αναγκαστικά σε πρόσκαιρες λύσεις, όπως για παράδειγμα ο δανεισμός εξοπλισμού. 

∆ιάγραµµα 15: Προϋπολογισμός της ΑΔΑΕ ανά έτος

Πηγή: ΑΔΑΕ 
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