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Σ  το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται συνολικά οι δραστηριότητες της ΑΔΑΕ για το έτος 2015, με βάση 

τις αρμοδιότητές της, όπως αυτές προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και περιγράφονται στο 

προηγούμενο κεφάλαιο της παρούσας Έκθεσης. 

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 στον εντοπισμό τυχόν προβλημάτων, αναφορικά με τη διασφάλι-

ση του απορρήτου των επικοινωνιών και τον έλεγχο της τήρησης των όρων και της διαδικασίας άρσης 

του απορρήτου που προβλέπονται στη νομοθεσία. Οι έλεγχοι διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους 

και αφορούν κυρίως: την εφαρμογή της νομοθεσίας, των κανονισμών και των εγκεκριμένων πολιτικών 

ασφάλειας για τη διασφάλιση του απορρήτου των παρεχομένων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

και ταχυδρομικών υπηρεσιών, καθώς και των διαδικασιών που απορρέουν από αυτές, την εξέταση των 

περιστατικών ασφάλειας που παρουσιάζονται, την εξέταση τεχνικών προβλημάτων τα οποία κοινοποιή-

θηκαν στην ΑΔΑΕ από τους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρε-

σιών, και τέλος τη διερεύνηση πιθανών παραβιάσεων του απορρήτου των επικοινωνιών που προκύπτει 

από δημοσιεύματα του Τύπου.

1.1 Τακτικοί έλεγχοι σε παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Η ΑΔΑΕ διενεργεί τακτικούς ελέγχους στους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, με σκο-

πό να διερευνηθεί η εφαρμογή της εγκεκριμένης από την Αρχή πολιτικής ασφάλειας για τη διασφάλιση 

του απορρήτου των επικοινωνιών των συνδρομητών τους, καθώς και των σχετικών διαδικασιών, όπως 

προβλέπεται στον εγκεκριμένο από την Αρχή «Κανονισμό για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Ηλε-

κτρονικών Επικοινωνιών» (απόφαση 165/2011, ΦΕΚ 2715/Β΄/17.11.2011), καθώς και στις διατάξεις του Ν. 

3115/2003 («Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών», ΦΕΚ Α΄47).

Το έτος 2015, η ΑΔΑΕ προέβη στη διενέργεια τακτικών ελέγχων σε δέκα παρόχους υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Οι διεξοδικοί αυτοί έλεγχοι, οι οποίοι περιελάμβαναν 20 επισκέψεις στις 

εγκαταστάσεις των παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών (βλ. διάγραμμα 1), έχουν ολο-

κληρωθεί και βρίσκονται στο στάδιο της έγκρισης τους από την Ολομέλεια της ΑΔΑΕ. Οι έλεγχοι 

αφορούν τους ακόλουθους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών: DB Databank 

AE (δύο επισκέψεις), Telesuite Επικοινωνίες ΕΠΕ (δύο επισκέψεις), Upstream AE (μία 

επίσκεψη), Viva Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΕ (τρεις επισκέψεις), Εμπορικό και Βιο-

μηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (EBEA) (μία επίσκεψη), Voiceland Τηλεπικοινωνίες 

(δύο επισκέψεις), Rise up-Υπηρεσίες Τηλεηχοπληροφόρησης ΑΕ (δύο επισκέψεις), 

One call Τηλεπικοινωνίες ΕΠΕ (δύο επισκέψεις), Amaze AE (τρεις επισκέψεις) και 

Modulus AE (δύο επισκέψεις).
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Επίσης, κατά τη διάρκεια του 2015, εγκρίθηκαν από την Ολομέλεια της Αρχής οι εκθέσεις ελέγχου 

που αφορούσαν τους τέσσερις τακτικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 2014, στους 

παρόχους ηλεκτρονικών υπηρεσιών Wind Eλλάς Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ, Hellas Online AE, OTE AE και 

Cyta Eλλάς Τηλεπικοινωνιακή ΑΕ. 

1.2 Τακτικοί έλεγχοι σε παρόχους ταχυδρομικών υπηρεσιών

Η ΑΔΑΕ διενεργεί τακτικούς ελέγχους στους παρόχους ταχυδρομικών υπηρεσιών με σκοπό να διερευ-

νηθεί η εφαρμογή της εγκεκριμένης από την Αρχή πολιτικής για τη διασφάλιση του απορρήτου των 

ταχυδρομικών υπηρεσιών, καθώς και των σχετικών διαδικασιών, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό 

που έχει εκδώσει η Αρχή για τη διασφάλιση του απορρήτου των ταχυδρομικών υπηρεσιών (ΦΕΚ 384/

Β΄/24.3.2005). 
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Διάγραμμα 1: Τακτικοί έλεγχοι και επισκέψεις σε εγκαταστάσεις παρόχων 

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 2013–2015

 Αριθμός εταιρειών στις οποίες διενεργήθηκαν τακτικοί έλεγχοι

 Επισκέψεις στις εγκαταστάσεις ελεγχόμενων εταιρειών στο πλαίσιο διενέργειας τακτικού ελέγχου
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 Τακτικοί έλεγχοι στις εγκαταστάσεις παρόχων ταχυδρομικών υπηρεσιών

 Επισκέψεις στις εγκαταστάσεις παρόχων ταχυδρομικών υπηρεσιών

Κατά τη διάρκεια του 2015, η ΑΔΑΕ προέβη στη διενέργεια πέντε τακτικών ελέγχων σε αντίστοιχο 

αριθμό παρόχων ταχυδρομικών υπηρεσιών, οι οποίοι περιλάμβαναν επτά επισκέψεις στις εγκαταστά-

σεις των παρόχων (βλ. διάγραμμα 2). Ειδικότερα, έχουν ολοκληρωθεί ως προς την επεξεργασία τους 

και βρίσκονται στο στάδιο της έγκρισης από την Ολομέλεια της ΑΔΑΕ οι τακτικοί έλεγχοι των ακόλου-

θων εταιρειών: Seagull Διαμεταφορική Εμπορική ΑΕ (μία επίσκεψη), Quick International Freight Services 

ΕΠΕ (Q.F.S.) (μία επίσκεψη), Σ. Ταβλαρίδης Ταχυμεταφορές (δύο επισκέψεις), Delatolas Courier ΕΠΕ (μία 

επίσκεψη), Eurofreight Hellas Μονοπρόσωπη ΕΠΕ (δύο επισκέψεις). Ακόμη, ο έλεγχος που αφορά τον 

πάροχο Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ ΑΕ τελεί υπό επεξεργασία και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2016. 

Στο διάγραμμα 2 παρουσιάζονται οι τακτικοί έλεγχοι και οι επισκέψεις στις εγκαταστάσεις των παρόχων 

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών για το διάστημα 2013-2015. 

Διάγραμμα 2: Τακτικοί έλεγχοι και επισκέψεις σε εγκαταστάσεις παρόχων 

ταχυδρομικών υπηρεσιών, 2013–2015
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1.3 Έκτακτοι έλεγχοι σε παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Η ΑΔΑΕ διενεργεί αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας έκτακτους ελέγχους σε παρόχους υπηρε-

σιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και δημόσιες υπηρεσίες με σκοπό, μεταξύ άλλων, τον έλεγχο της τή-

ρησης των όρων της διαδικασίας άρσης του απορρήτου, την εξέταση τεχνικών προβλημάτων τα οποία 

κοινοποιούνται στην ΑΔΑΕ, τον έλεγχο των μέτρων ασφάλειας και τήρησης των διαδικασιών για τη δι-

ασφάλιση του απορρήτου, καθώς και την ασφάλεια και ακεραιότητα δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρο-

νικών επικοινωνιών. Η ΑΔΑΕ διενεργεί ελέγχους με σκοπό τη διερεύνηση καταγγελιών1, τη διερεύνηση 

περιστατικών ασφάλειας που αφορούν στο απόρρητο των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών2, τη 

διερεύνηση περιστατικών ασφάλειας που αφορούν στην ασφάλεια και την ακεραιότητα δικτύων και 

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τη διερεύνηση γεγονότων που αναφέρονται σε δημοσιεύμα-

τα του Τύπου και σχετίζονται με πιθανή παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών και γενικότερα 

προβλημάτων που άπτονται της διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών και της ασφάλειας και 

ακεραιότητας δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Το έτος 2015, η ΑΔΑΕ διαχειρίστηκε δύο επιπλέον υποθέσεις, πέραν των καταγγελιών, ερωτημάτων 

αλλά και περιστατικών ασφάλειας που αφορούν στο απόρρητο των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινω-

νιών. Η πρώτη υπόθεση αφορούσε τη διερεύνηση περιστατικού ασφάλειας για την ασφάλεια και ακε-

ραιότητα του δικτύου και των υπηρεσιών της εταιρείας Digea – Ψηφιακός Πάροχος ΑΕ. Για την υπόθε-

ση αυτή, η οποία ολοκληρώθηκε εντός του έτους, πραγματοποιήθηκαν συνολικά δύο επισκέψεις και η 

Έκθεση του Ελέγχου κοινοποιήθηκε στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), 

σύμφωνα με τον νόμο. Η δεύτερη υπόθεση αφορούσε τη διερεύνηση του επιπέδου ασφάλειας για τη δι-

ασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών μιας νέας υπηρεσίας της εταιρείας ΟΤΕ ΑΕ. Για την υπόθεση 

αυτή, η οποία τελεί υπό επεξεργασία και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2016, έχει πραγματοποι-

ηθεί μία επίσκεψη.

Τέλος, σημειώνεται ότι, μέσα στο 2015, η Ολομέλεια της ΑΔΑΕ ενέκρινε τις Εκθέσεις των Ελέγχων που 

πραγματοποιήθηκαν κατά το προηγούμενο έτος σε 10 παρόχους δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών3 , με στόχο να διαπιστωθεί ότι οι πάροχοι έχουν υλοποιήσει τα μέτρα που προβλέπονται 

για την ασφάλεια και την ακεραιότητα δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σύμφωνα 

με την Απόφαση 205/2013 (ΦΕΚ 1742/Β/15.7.2013) της ΑΔΑΕ. Οι Εκθέσεις Ελέγχου προωθήθηκαν στην 

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων για περαιτέρω ενέργειες.

1 Οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν μετά από καταγγελία παρουσιάζονται παρακάτω σε ξεχωριστή ενότητα (βλ. ενότητα 2.1 Καταγγελί-

ες και ερωτήματα που αφορούν τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες)

2 Οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν μετά από διερεύνηση περιστατικών ασφάλειας παρουσιάζονται παρακάτω σε ξεχωριστή ενότητα 

(βλ. ενότητα 4 Περιστατικά ασφάλειας που αφορούν στο απόρρητο των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών)

3 ΟΤΕ ΑΕ, Wind Ελλάς Επικοινωνίες ΑΕΒΕ, Cyta Ελλάς Τηλεπικοινωνιακή ΑΕ, Hellas OnLine AE, Vodafone–Panafon AE, Cosmote AE, Forthnet 

AE, On Telecoms AE, OTE Globe AE, Mediterranean Nautilus Greece ΑΕ.
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1.4 Έκτακτοι έλεγχοι σε παρόχους ταχυδρομικών υπηρεσιών

Η ΑΔΑΕ διενεργεί αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας έκτακτους ελέγχους στους παρόχους ταχυδρο-

μικών υπηρεσιών. Το 2015, διενήργησε εννέα εκτάκτους ελέγχους μετά από καταγγελίες ή αναφορά πε-

ριστατικών ασφάλειας που υποβλήθηκαν στην Αρχή. 

Ειδικότερα, ελέγχθηκαν οι εταιρείες: ACS Ταχυδρομικές Υπηρεσίες ΑΕΕ (δύο επισκέψεις), μετά από 

δύο διαφορετικές καταγγελίες, Speedex AE Ταχυμεταφορών (μία επίσκεψη), μετά από καταγγελία. Επί-

σης, μία καταγγελία αφορούσε τους εξής παρόχους που ελέχθησαν: Ξυδής Νικ. Ευάγγελος (μία επίσκε-

ψη), Transaction System (μία επίσκεψη), Skywalk AE (μία επίσκεψη), Attica Business Courier (μία επίσκε-

ψη) και Παντινάκη Χρυσή (μία επίσκεψη). 

Ακόμη, διενεργήθηκε έκτακτος έλεγχος στα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) ΑΕ, κατόπιν καταγγελίας 

που είχε υποβληθεί το 2014. Οι ανωτέρω έλεγχοι έχουν ολοκληρωθεί και βρίσκονται στο στάδιο της 

έγκρισής τους από την Ολομέλεια της ΑΔΑΕ.

2. Εξέταση καταγγελιών - ερωτημάτων

Με βάση το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν στην ΑΔΑΕ κα-

ταγγελίες ή ερωτήματα σχετικά με το απόρρητο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των ταχυδρομι-

κών υπηρεσιών. Η υποβολή καταγγελιών ή ερωτημάτων γίνεται ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως, στη 

διεύθυνση Ιερού Λόχου 3, Μαρούσι 151 24, με τηλεομοιοτυπία (fax) στον αριθμό +30 210 6387666, 

καθώς και ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης της Αρχής στον σύνδεσμο http://www.adae.gr/

online-ypiresies/kataggelia/ ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@adae.gr.

Η Αρχή, μέσω της εξέτασης των καταγγελιών, αποσκοπεί στην εξακρίβωση πιθανής παράβασης της 

κείμενης νομοθεσίας και στη διαπίστωση τυχόν κενών ασφάλειας στους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρο-

νικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών, προκειμένου να προτείνει λύσεις ή να επιβάλει κυρώ-

σεις. Παράλληλα, απαντώνται τα ερωτήματα φορέων και πολιτών/χρηστών αναφορικά με τη διασφάλι-

ση του απορρήτου των επικοινωνιών τους. 

Συνολικά, το 2015 υποβλήθηκαν στην ΑΔΑΕ 79 καταγγελίες, εκ των οποίων οι 71 αφορούσαν υπη-

ρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και οι οκτώ ταχυδρομικές υπηρεσίες.

Επίσης, υποβλήθηκαν στην Αρχή 41 ερωτήματα, τα οποία σχετίζονταν με υπηρεσίες 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Στο διάγραμμα 3 απεικονίζεται η διαχρονική εξέλιξη των καταγγελιών ηλεκτρονι-

κών επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών που υποβλήθηκαν στην ΑΔΑΕ κατά 

την περίοδο 2005–2015.
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2.1 Καταγγελίες και ερωτήματα που αφορούν τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες

Το 2015 υποβλήθηκαν συνολικά 71 καταγγελίες που αφορούσαν τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινω-

νιών, ενώ από το προηγούμενο έτος  βρίσκονταν σε επεξεργασία άλλες 21 καταγγελίες.

Από το σύνολο των 92 προαναφερόμενων καταγγελιών, για τις 49 ολοκληρώθηκε η επεξεργασία 

εντός του 2015, ενώ για τις 19 οι σχετικές υποθέσεις βρίσκονται στο στάδιο της έγκρισής τους από την 

Ολομέλεια της ΑΔΑΕ. Επίσης, στο τέλος του έτους, 24 καταγγελίες βρίσκονταν σε επεξεργασία, η οποία 

αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2016. 

Οι 68 από τις παραπάνω καταγγελίες (49 ολοκληρωμένες και 19 στο στάδιο της έγκρισης από την 

Ολομέλεια της ΑΔΑΕ), οι οποίες εξετάστηκαν εντός του 2015, κατανέμονται από πλευράς περιεχομένου 

ως εξής:

  54 καταγγελίες αφορούσαν περιπτώσεις πιθανής παραβίασης του απορρήτου υπηρεσιών ηλε-

κτρονικών επικοινωνιών. Ειδικότερα, στις καταγγελίες αυτές γινόταν αναφορά σε:

   46 συνδέσεις τηλεφωνίας, από τις οποίες οι 29 ήταν συνδέσεις κινητής και οι 17 συνδέσεις 

σταθερής τηλεφωνίας,

Διάγραμμα 3: Καταγγελίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών 

υπηρεσιών που υποβλήθηκαν στην ΑΔΑΕ, 2005–2015
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   10 πιθανές παραβιάσεις του απορρήτου των επικοινωνιών κατά την πρόσβαση στο διαδί-

κτυο, 

   δύο πιθανές παραβιάσεις του απορρήτου της επικοινωνίας για ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, 

   κακόβουλες–ενοχλητικές κλήσεις - έξι περιπτώσεις, 

   άλλα θέματα αρμοδιότητας της ΑΔΑΕ - 24 περιπτώσεις.

   14 καταγγελίες αφορούσαν ζητήματα που δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της ΑΔΑΕ, όπως, 

ενδεικτικά, ανεπιθύμητη ηλεκτρονική επικοινωνία, μη ζητηθείσα επικοινωνία, μέσα κοινωνι-

κής δικτύωσης και λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου παρόχων εξωτερικού. Το 

σύνολο των καταγγελιών αυτών προωθήθηκε σε άλλες αρμόδιες αρχές.

Από το σύνολο των καταγγελιών για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος, έξι καταγ-

γελίες τέθηκαν στο αρχείο λόγω ελλιπών ή ασαφών στοιχείων.

Για την εξέταση 19 καταγγελιών διενεργήθηκαν επιτόπιοι έλεγχοι, στο πλαίσιο των 

οποίων πραγματοποιήθηκαν 24 επισκέψεις στις εγκαταστάσεις παρόχων υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών (βλ. διάγραμμα 4 για το διάστημα 2013-2015).

Διάγραμμα 4: Επισκέψεις σε εγκαταστάσεις παρόχων ηλεκτρονικών

επικοινωνιών κατόπιν καταγγελιών, 2013–2015

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΔΑΕ ΚΑΤΑ ΤΟ 2015
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Το 2015 η Αρχή παρέλαβε 41 ερωτήματα από πολίτες και φορείς. Μέσα στο 2015, απαντήθηκαν 40 

ερωτήματα, ενώ ένα αναμένεται να απαντηθεί εντός του 2016. Τα ως άνω ερωτήματα κατανέμονται 

ως εξής: 

  23 ερωτήματα αφορούσαν απορίες ή προβλήματα σε θέματα αρμοδιότητας της Αρχής, όπως, 

ενδεικτικά, κακόβουλες κλήσεις, αναλυτικά στοιχεία κλήσεων, διαδικασία άρσης απορρήτου, λει-

τουργία και σχετική νομοθεσία της Αρχής, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λογαριασμούς ηλεκτρονι-

κού ταχυδρομείου και υποχρεώσεις των παρόχων έναντι της ΑΔΑΕ.

  11 ερωτήματα φορέων (εθνικών και διεθνών).

  7 ερωτήματα αφορούσαν θέματα για τα οποία η ΑΔΑΕ δεν είναι αρμόδια.

2.2 Καταγγελίες που αφορούν τις ταχυδρομικές υπηρεσίες

Το 2015 υποβλήθηκαν στην ΑΔΑΕ οκτώ καταγγελίες που σχετίζονταν με τις υπηρεσίες ταχυδρομικών 

επικοινωνιών. Επίσης, μέσα στο 2015, ολοκληρώθηκε η εξέταση έξι καταγγελιών που είχαν υποβληθεί 

τα προηγούμενη έτη. Από τις ανωτέρω 14 καταγγελίες, οι έξι ολοκληρώθηκαν εντός του 2015, ενώ οι 

επτά βρίσκονται σε στάδιο έγκρισης από την Ολομέλεια της ΑΔΑΕ. Η μία καταγγελία που βρισκόταν σε 

επεξεργασία στο τέλος του έτους, αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2016. Επίσης, από τις ολοκλη-

ρωμένες καταγγελίες μία καταγγελία δεν άπτεται των αρμοδιοτήτων της Αρχής. 

3.  Πολιτικές ασφάλειας παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

και ταχυδρομικών υπηρεσιών για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Ηλεκτρονικών Επι-

κοινωνιών, που έχει εκδώσει η ΑΔΑΕ (απόφαση 165/2011 της ΑΔΑΕ, ΦΕΚ 2715/Β΄/17.11.2011) και ειδι-

κότερα βάσει του άρθρου 1 αυτού, οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών έχουν την υπο-

χρέωση να υποβάλλουν προς έγκριση στην ΑΔΑΕ πολιτική ασφάλειας για τη διασφάλιση του απορρή-

του των επικοινωνιών που πρόκειται να εφαρμόσουν. Οι πολιτικές ασφάλειας, που υποβάλλονται στην 

ΑΔΑΕ, εξετάζονται ως προς τη συμβατότητά τους με τον παραπάνω Κανονισμό για τη διασφάλιση 

του απορρήτου των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Αν η πολιτική που υποβλήθηκε πληροί τις απαιτή-

σεις του Κανονισμού, εγκρίνεται από την ΑΔΑΕ και η έγκριση γνωστοποιείται στον πάροχο υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Στην περίπτωση που η πολιτική ασφάλειας δεν είναι πλήρως συμβατή 

με τον Κανονισμό, δεν εγκρίνεται από την ΑΔΑΕ και ο πάροχος καλείται να την αναθεωρήσει εντός 

συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της Αρχής. Η αναθεωρημένη 

πολιτική που υποβάλλει ο πάροχος, εξετάζεται εκ νέου από την Αρχή και σε περίπτωση μη έγκρισής 

της, ο πάροχος καλείται σε ακρόαση, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για την καθυστέρηση ή τη μη 

συμμόρφωσή του.
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Οι πάροχοι ταχυδρομικών υπηρεσιών υποχρεούνται να καταθέσουν στην ΑΔΑΕ πολιτική διασφάλι-

σης του απορρήτου των ταχυδρομικών υπηρεσιών (ΠΔΑΤΥ), σύμφωνα με τον Κανονισμό που έχει εκ-

δώσει η Αρχή για τη διασφάλιση του απορρήτου των ταχυδρομικών υπηρεσιών (απόφαση 1001/2005 

της ΑΔΑΕ, ΦΕΚ 384/Β΄/24.3.2005). Η ΑΔΑΕ ελέγχει τις πολιτικές για τη διασφάλιση του απορρήτου των 

ταχυδρομικών υπηρεσιών που καταθέτουν στην Αρχή οι ταχυδρομικές επιχειρήσεις (ΤΕ). Επίσης, εντοπί-

ζει τις νέες ΤΕ, καθώς και εκείνες που έχουν κάνει παύση εργασιών και εισηγείται την κλήση σε ακρόαση 

των εταιρειών που δεν έχουν υποβάλει ΠΔΑΤΥ. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι γενικά παρόμοια με 

την παραπάνω περιγραφόμενη για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

3.1  Πολιτικές ασφάλειας για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών

παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Το έτος 2015 κατατέθηκαν στην Αρχή συνολικά 19 πολιτικές ασφάλειας, στις οποίες συμπεριλαμβάνο-

νται και οι αναθεωρημένες πολιτικές ασφάλειας (βλ. διάγραμμα 5 και 6), σύμφωνα με τον Κανονισμό για 

τη διασφάλιση του απορρήτου των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εκ των οποίων:

  πέντε εγκρίθηκαν,

  τρεις δεν εγκρίθηκαν και ζητήθηκε υποβολή αναθεωρημένης πολιτικής ασφάλειας,

  τρεις τελούν υπό επεξεργασία,

  οκτώ βρίσκονται στο στάδιο της έγκρισής τους από την Ολομέλεια της ΑΔΑΕ.

Επιπλέον, μέσα στο 2015, ολοκληρώθηκε η επεξεργασία 16 πολιτικών ασφάλειας που είχαν κατατεθεί 

στην Αρχή κατά το προηγούμενο έτος, από τις οποίες οι επτά εγκρίθηκαν και οι εννέα δεν εγκρίθηκαν.

Συνοψίζοντας τα προηγούμενα στοιχεία, εντός του 2015, ολοκληρώθηκε η διεκπεραίωση 35 πολιτι-

κών ασφάλειας ως εξής:

  12 εγκρίθηκαν,

  12 δεν εγκρίθηκαν και ζητήθηκε υποβολή αναθεωρημένης πολιτικής ασφάλειας, 

  τρεις πολιτικές ασφάλειας τελούν υπό επεξεργασία, η οποία αναμένεται να 

ολοκληρωθεί εντός του 2016,

  οκτώ βρίσκονται στο στάδιο της έγκρισής τους από την Ολομέλεια της ΑΔΑΕ.

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΔΑΕ ΚΑΤΑ ΤΟ 2015
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Διάγραμμα 5: Πολιτικές Ασφάλειας (συμπεριλαμβάνονται οι αναθεωρημένες

πολιτικές ασφάλειας) για τη διασφάλιση του απορρήτου των ηλεκτρονικών

επικοινωνιών που κατατέθηκαν στην ΑΔΑΕ, 2005-2015

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

10

0

20

30

40

50

60

70

80

 Πολιτικές ασφάλειας ηλεκτρονικών επικοινωνιών για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών

52

42

62

26

19 19

6

78

48

22 22



37

3.2  Κατάσταση παρόχων σχετικά με την υποχρέωση υποβολής πολιτικής ασφάλειας για τη δια-

σφάλιση του απορρήτου των ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Κατά το 2015, συνεχίστηκε η εξέταση του Μητρώου Παρόχων Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) με σκοπό την ανανέ-

ωση του καταλόγου των παρόχων που έχουν υποχρέωση υποβολής πολιτικής ασφάλειας στην Αρχή. 

Κατόπιν εξαίρεσης των παρόχων που δεν ασκούν εν τοις πράγμασι δραστηριότητες για τις οποίες 

έχουν αδειοδοτηθεί ή που έχουν κάνει παύση των δραστηριοτήτων τους, προέκυψαν οι πάροχοι 

που έχουν, στο τέλος του 2015, υποχρέωση υποβολής πολιτικής ασφάλειας. Ο συνολικός 

αριθμός των παρόχων αυτών είναι 175, εκ των οποίων 90 έχουν υποβάλει ως όφειλαν 

προς έγκριση στην Αρχή πολιτική ασφάλειας, ενώ 85 πάροχοι δεν έχουν υποβάλει 

πολιτική ασφάλειας.

Αναλυτικότερα ως προς τους 90 παρόχους που έχουν υποβάλει πολιτική ασφάλει-

ας ισχύουν τα εξής: 

Διάγραμμα 6: Κατηγοριοποίηση των πολιτικών ασφάλειας για τη διασφάλιση 

του απορρήτου των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 2015

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΔΑΕ ΚΑΤΑ ΤΟ 2015

 Εγκεκριμένες πολιτικές ασφάλειας παρόχων (34%)

 Πολιτικές ασφάλειας παρόχων που δεν εγκρίθηκαν (34%)

 Πολιτικές ασφαλείας που τελούν υπό επεξεργασία (9%)

  Πολιτικές ασφαλείας παρόχων που τελούν 

σε διαδικασία έγκρισης ή μη έγκρισης από την 

Ολομέλεια της ΑΔΑΕ (23%)
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  για 78 παρόχους έχει εγκριθεί η πολιτική ασφάλειας, 

  για δύο παρόχους εκκρεμεί η κλήση σε ακρόαση, λόγω του ότι δεν εγκρίθηκε η πολιτική ασφά-

λειας που υπέβαλαν, 

  για 10 παρόχους εκκρεμεί η έγκριση από την Ολομέλεια της Αρχής της πολιτικής ασφάλειας που 

υπέβαλαν.

Αναλυτικότερα ως προς τους 85 παρόχους που δεν έχουν υποβάλει πολιτική ασφάλειας:

  25 πάροχοι τελούν σε διαδικασία κλήσης σε ακρόαση για τη μη υποβολή της πολιτικής ασφάλειάς τους,

  για 60 παρόχους ερευνάται αν έχουν την υποχρέωση για υποβολή πολιτικής ασφάλειας (βλ. διά-

γραμμα 7).

Διάγραμμα 7: Επισκόπηση παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

σχετικά με την υποβολή πολιτικής ασφάλειας

 Πάροχοι που διαθέτουν εγκεκριμένη πολιτική ασφάλειας (45%)

  Πάροχοι που οι πολιτικές ασφάλειας τους τελούν 

υπό εξέταση ως προς την έγκρισή τους (6%)

  Πάροχοι που τελούν σε διαδικασία κλήσης σε ακρόαση 

ως προς τη μη υποβολή ή τη μη έγκριση της πολιτικής 

ασφάλειας τους (15%)

  Πάροχοι που τελούν υπό εξέταση ως προς την υποχρέωσή τους 

να εφαρμόζουν πολιτική ασφάλειας (34%)

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι μεγαλύτερες εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

έχουν καταθέσει πολιτικές ασφάλειας με βάση τον Κανονισμό για τη διασφάλιση του απορρήτου των επι-

κοινωνιών (απόφαση 165/2011 της ΑΔΑΕ), οι οποίες έχουν εγκριθεί από την Ολομέλεια της ΑΔΑΕ. Συγκεκρι-

μένα, μέχρι το 2013, είχαν εγκριθεί συνολικά από την ΑΔΑΕ 48 πολιτικές ασφάλειας παρόχων ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών, μέχρι το 2014 συνολικά εγκρίθηκαν 67 πολιτικές ασφάλειας και τέλος, μέχρι το 2015, ο αριθ-

μός των εγκεκριμένων πολιτικών ασφάλειας των παρόχων ανήλθε στις 78 (βλ. διάγραμμα 8).
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3.3 Πολιτικές διασφάλισης απορρήτου επικοινωνιών για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες

Μέσα στο 2015, η ΑΔΑΕ, αντλώντας στοιχεία από το ισχύον 4 μητρώο της ΕΕΤΤ, το οποίο περιλαμβάνει τις 

εταιρείες που παρέχουν ταχυδρομικές υπηρεσίες, απέστειλε επιστολές προς τις εγγεγραμμένες εταιρείες, 

με σκοπό να ενημερώσει εκ νέου όλους τους παρόχους ταχυδρομικών υπηρεσιών που δεν έχουν υποβάλει 

πολιτική διασφάλισης απορρήτου (ΠΔΑΤΥ). Επίσης, ενημέρωσε τις νεοσυσταθείσες εταιρείες, για τη σχετική 

υποχρέωσή τους και παράλληλα επικοινώνησε τηλεφωνικά, εφόσον ήταν εφικτό, με τις ήδη υπάρχουσες 

ταχυδρομικές επιχειρήσεις για να τους υπενθυμίσει την ανάγκη υποβολής ΠΔΑΤΥ, να ενημερώσει για την 

πολιτική που πρέπει να υποβάλουν και να αντλήσει περισσότερες πληροφορίες για τις εταιρείες αυτές. 

Το 2015 υποβλήθηκαν από τους παρόχους ταχυδρομικών υπηρεσιών στην ΑΔΑΕ 27 νέες Πολιτικές 

Διασφάλισης Απορρήτου Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (ΠΔΑΤΥ). Από αυτές, 12 εξετάστηκαν από την Ολο-

μέλεια της Αρχής εντός του έτους και εγκρίθηκαν οι 11, ενώ μια δεν εγκρίθηκε. Οι υπόλοιπες 15 ΠΔΑΤΥ 

αναμένεται να εξεταστούν από την Ολομέλεια της ΑΔΑΕ εντός του 2016. Επιπλέον, ολοκληρώθηκε 

η εξέταση 14 ΠΔΑΤΥ, οι οποίες βρίσκονταν από το προηγούμενο έτος στο στάδιο της έγκρισης 

από την Ολομέλεια της Αρχής. Από αυτές, 11 εγκρίθηκαν, ενώ τρείς δεν εγκρίθηκαν. 

Σημειώνεται ότι οι παραπάνω εγκεκριμένες πολιτικές διασφάλισης του απορρήτου 

αφορούν τις επιχειρήσεις οι οποίες διακινούν μέσω των δικτύων τους πάνω από το 

95% των ταχυδρομικών αντικειμένων (βλ. διάγραμμα 9).

4 Πηγή: Βάση δεδομένων της ΕΕΤΤ.

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΔΑΕ ΚΑΤΑ ΤΟ 2015

Διάγραμμα 8: Σύνολο εγκεκριμένων από την ΑΔΑΕ πολιτικών ασφάλειας

ηλεκτρονικών επικοινωνιών για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών (2013-2015)
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Επισημαίνεται ακόμη ότι η αγορά των ταχυδρομικών υπηρεσιών παρουσιάζει συνεχείς μεταβολές ως 

προς τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτήν και οφείλουν να εφαρμόζουν ΠΔΑΤΥ. Το 2015 

ο αριθμός των επιχειρήσεων αυτών ανέρχεται σε 395, ενώ το 2014 ο αριθμός των επιχειρήσεων αυτών 

ήταν 333 και το 2013 ανέρχονταν σε 469 (βλ. διάγραμμα 10). 

Διάγραμμα 9: Κατηγοριοποίηση των πολιτικών διασφάλισης του απορρήτου 

των ταχυδρομικών επιχειρήσεων που υποβλήθηκαν στην ΑΔΑΕ, 2015

  Πολιτικές διασφάλισης απορρήτου ταχυδρομικών επιχειρήσεων 

που εγκρίθηκαν από την Ολομέλεια της ΑΔΑΕ (41%)

  Πολιτικές διασφάλισης απορρήτου ταχυδρομικών επιχειρήσεων 

που βρίσκονται σε στάδιο έγκρισης

από την Ολομέλεια της ΑΔΑΕ (55%)

  Πολιτικές διασφάλισης απορρήτου ταχυδρομικών επιχειρήσεων 

που δεν εγκρίθηκαν από την Ολομέλεια της ΑΔΑΕ (4%)
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4.  Περιστατικά ασφάλειας που αφορούν στο απόρρητο των υπηρεσιών

ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3115/2003 («Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών», 

ΦΕΚ Α΄47), του Ν. 3674/2008 («Ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου διασφάλισης του απορρήτου της τη-

λεφωνικής επικοινωνίας και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ Α΄136) καθώς και με βάση τον Κανονισμό για τη 

διασφάλιση του απορρήτου των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (απόφαση 165/2011 της ΑΔΑΕ), 

ο πάροχος οφείλει να καταρτίζει και να εφαρμόζει «Διαδικασία Διαχείρισης Περιστατικών 

Ασφάλειας», η οποία θα ενεργοποιείται αμελλητί σε κάθε περίπτωση εμφάνισης περι-

στατικού ασφάλειας. Στη διαδικασία αυτή προβλέπεται η καταγραφή όλων των στοι-

χείων που αναφέρονται λεπτομερώς στον παραπάνω Κανονισμό, καθώς και η σύντα-

ξη και διατήρηση σε αρχείο όλων των εγγράφων που σχετίζονται με τα περιστατικά 

ασφάλειας.

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΔΑΕ ΚΑΤΑ ΤΟ 2015

Διάγραμμα 10: Αυξομειώσεις του αριθμού των ταχυδρομικών επιχειρήσεων και 

πολιτικές διασφάλισης του απορρήτου (ΠΔΑΤΥ) στο τέλος κάθε έτους, 2013–2015

Ταχυδρομικές Επιχειρήσεις (ΤΕ) ΠΔΑΤΥ που κατατέθηκαν

ΠΔΑΤΥ που εγκρίθηκαν (αναθεωρημένες και μη) ΠΔΑΤΥ που δεν εγκρίθηκαν

2013 2014 2015

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500
469

395

333

186

229

202

19 0124 126

137

1



42

Σε περίπτωση εμφάνισης περιστατικού ασφάλειας, οι πάροχοι υποχρεούνται να ενημερώνουν αμελ-

λητί την ΑΔΑΕ υποβάλλοντας αρχικά για κάθε περιστατικό το έγγραφο «Έκθεση Άμεσης Αναφοράς Περι-

στατικού Ασφάλειας» και, μετά τη διερεύνησή του περιστατικού ασφάλειας, το έγγραφο «Τελική Έκθεση 

Αναφοράς Περιστατικού Ασφάλειας».

Σημειώνεται ότι, για τους σκοπούς του Κανονισμού, ως περιστατικό ασφάλειας νοείται κάθε συμβάν 

που δύναται να σχετίζεται με τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών ή κάθε ιδιαίτερος κίνδυνος 

παραβίασης του απορρήτου των επικοινωνιών, καθώς και κάθε περίπτωση μη εφαρμογής ή ιδιαίτερου 

κινδύνου μη εφαρμογής της πολιτικής ασφάλειας για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών.

Το 2015 υποβλήθηκαν στην ΑΔΑΕ συνολικά 11 αναφορές περιστατικών ασφάλειας, ενώ από το προ-

ηγούμενο έτος βρίσκονταν υπό επεξεργασία ή σε αναμονή έγκρισης από την Ολομέλεια της ΑΔΑΕ άλλα 

26. Από το σύνολο των 37 αυτών περιστατικών ασφάλειας που εξετάστηκαν εντός του έτους, για τα 11 

ολοκληρώθηκε ο έλεγχος, ενώ για τα υπόλοιπα 26, οι σχετικές υποθέσεις τελούν υπό επεξεργασία, η 

οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2016. Για την εξέταση των παραπάνω περιστατικών ασφά-

λειας, η ΑΔΑΕ διενήργησε συνολικά έξι έκτακτους ελέγχους σε παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 

στο πλαίσιο των οποίων πραγματοποίησε εννέα επισκέψεις στις εγκαταστάσεις των εταιρειών.

Συγκεκριμένα ελέχθησαν οι εταιρείες Cosmote AE (μία επίσκεψη), Vodafone–Panafon AE (μία επίσκε-

ψη), Hellas Online (δύο επισκέψεις), Mediterranean Nautilus Greece ΑΕ (δύο επισκέψεις), ΟΤΕ AE (μία 

επίσκεψη), Forthnet AE (δύο επισκέψεις).

5. Άρση του απορρήτου των επικοινωνιών 

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 2225/1994, όπως ισχύει, οι διατάξεις και τα βουλεύματα που εκ-

δίδονται από τα αρμόδια όργανα και επιβάλλουν την άρση του απορρήτου κοινοποιούνται στην ΑΔΑΕ 

μέσα σε κλειστό φάκελο, προκειμένου η Αρχή να ελέγχει την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας για την 

άρση του απορρήτου, σύμφωνα με το Ν. 3115/2003. 

Το 2015 η ΑΔΑΕ παρέλαβε:

  4.871 εισαγγελικές διατάξεις που αφορούσαν νέες περιπτώσεις άρσης του απορρήτου των επι-

κοινωνιών για λόγους εθνικής ασφάλειας έναντι 3.780 το 2014, καθώς και 3.937 εισαγγελικές δι-

ατάξεις για παρατάσεις προγενέστερων διατάξεων έναντι 4.717 το 2013. Επίσης παρέλαβε 324 

διατάξεις που διέταζαν την παύση της άρσης του απορρήτου έναντι 600 το 2014. Διευκρινίζεται 

ότι οι διατάξεις περί παύσης αφορούν περιπτώσεις διακοπής της άρσης, προτού παρέλθει η χρο-

νική περίοδος που ορίζεται στην αρχική διάταξη.

  2.304 βουλεύματα δικαστικών συμβουλίων –έναντι 1.956 το 2014– για τη διακρίβωση εγκλη-

μάτων, όπως η ανθρωποκτονία από πρόθεση, η ληστεία, η έκρηξη, η κατοχή εκρηκτικών υλών, 

η πλαστογραφία, η διακεκριμένη κλοπή, ο εμπρησμός, η αρπαγή, η πορνογραφία ανηλίκων, η 

εκβίαση και το οργανωμένο έγκλημα, καθώς και εγκλήματα που προβλέπονται στον νόμο περί 

ναρκωτικών (βλ. διάγραμμα 11). 
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Διευκρινίζεται ότι οι αριθμοί που αναφέρονται παραπάνω αφορούν το πλήθος των διατάξεων/

αποφάσεων που εκδίδονται από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές και κοινοποιούνται στην ΑΔΑΕ 

και δεν συμπίπτει με τον αριθμό των συνδέσεων/ατόμων για τα οποία διατάσσεται άρση του 

απορρήτου.

Όταν από την επεξεργασία των ανωτέρω διατάξεων και βουλευμάτων προκύπτουν 

παρατηρήσεις αναφορικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας, η ΑΔΑΕ προβαίνει σε 

σχετικές επισημάνσεις προς τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, με σκοπό να συμβάλλει 

στην απαρέγκλιτη τήρηση της προβλεπόμενης από τον Ν. 2225/1994, όπως ισχύει, 

διαδικασίας άρσης του απορρήτου. 

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΔΑΕ ΚΑΤΑ ΤΟ 2015

Διάγραμμα 11: Κοινοποίηση διατάξεων άρσης του απορρήτου 

των επικοινωνιών, 2005 - 2015
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6. Ακροάσεις και κυρωτική αρμοδιότητα της ΑΔΑΕ 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 3115/2003, σκοπός της ΑΔΑΕ, είναι η προστασία του 

απορρήτου των επικοινωνιών και της ελεύθερης ανταπόκρισης ή επικοινωνίας με οποιονδήποτε άλλο 

τρόπο. Η κυρωτική αρμοδιότητα της ΑΔΑΕ προκύπτει από τον συνδυασμό του άρθρου 11 του ίδιου νό-

μου με το άρθρο 11 του Ν. 3674/2008 και τον Κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας της Αρχής Διασφάλισης 

Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΦΕΚ 1650/Β΄/11.05.2012 και 1751/Β΄25.05.2012), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. Ειδικότερα, η κυρωτική αρμοδιότητα της ΑΔΑΕ βασίζεται, μεταξύ άλλων, και στις διατάξεις του Ν. 

3471/2006 «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλε-

κτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του Ν. 2472/1997» (ΦΕΚ 133/Α΄/28.6.2006), με τις οποίες προ-

βλέπεται ότι απαγορεύεται η ακρόαση, η υποκλοπή, η αποθήκευση ή άλλο είδος παρακολούθησης ή επι-

τήρησης των επικοινωνιών και των συναφών δεδομένων κίνησης από πρόσωπα εκτός από χρήστες, εκτός 

και εάν υπάρχει σχετική νόμιμη άδεια (άρθρο 5 της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ και άρθρο 4 του Ν. 3471/2006).

Η διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, αποτελεί 

υποχρέωση του παρόχου υπηρεσιών επικοινωνιών, ο οποίος οφείλει να λαμβάνει τα ενδεδειγμένα τε-

χνικά και οργανωτικά μέτρα για την αποφυγή οποιασδήποτε παραβίασής του. Σε περίπτωση που διαπι-

στωθεί παραβίαση της κείμενης νομοθεσίας περί απορρήτου των επικοινωνιών ή των όρων και των δι-

αδικασιών άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών, η ΑΔΑΕ μπορεί, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή 

της και αφού έχει προηγουμένως καλέσει τους ενδιαφερόμενους να παράσχουν εξηγήσεις, να επιβάλλει 

κυρώσεις στο υπαίτιο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.

Μέσα στο 2015 η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), εκδίδοντας πολυσέλιδη αμετά-

κλητη απόφαση, έκρινε νόμιμη την υπ’ αριθμόν 1/2013 απόφαση της Αρχής Διασφάλισης του Απορρή-

του των Επικοινωνιών που αφορά την επιβολή προστίμου ύψους 50,6 εκατ. ευρώ εις βάρος της εταιρείας 

Vodafone–Panafon AE για παράβαση της νομοθεσίας περί απορρήτου των επικοινωνιών στην υπόθεση 

των τηλεφωνικών υποκλοπών. Το ΣτΕ απέρριψε τους ισχυρισμούς της εταιρείας η οποία είχε προσφύγει 

εκ νέου δικαστικά, ζητώντας την ακύρωση του προστίμου που της είχε επιβληθεί.

Υπενθυμίζεται ότι 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 ακροάσε-

ων παρόχων, για τις περιπτώσεις που είχε διαπιστωθεί ενδεχόμενη παράβαση της κείμενης νομοθεσίας 

περί απορρήτου των επικοινωνιών ή των όρων και των διαδικασιών άρσης του απορρήτου. Στο πλαίσιο 

αυτό, η ΑΔΑΕ είχε προχωρήσει στην επανεξέταση της γνωστής υπόθεσης των υποκλοπών και επέβαλε 

τη διοικητική κύρωση του χρηματικού προστίμου των 50,6 εκατ. ευρώ στην εταιρεία. Συγκεκριμένα, η 

Ολομέλεια της ΑΔΑΕ με την υπ’ αριθμόν 1/ 2.1.2013 απόφασή της, λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα 

των παραβάσεων που διαπιστώθηκαν και τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, ειδικότερα 

δε την αρχή της αναλογικότητας σε σχέση με την οικονομική κατάσταση της εταιρείας και του ομίλου 

στον οποίον ανήκει, καταλόγισε στη εταιρεία το παραπάνω πρόστιμο για το σύνολο των παραβάσεων.
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Το έτος 2015, η ΑΔΑΕ επέβαλε τρεις διοικητικές κυρώσεις διότι η Ολομέλεια της Αρχής δεν συνεδρί-

αζε επί μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι υπηρεσίες της ΑΔΑΕ έχουν επεξεργαστεί τις εκκρεμείς υποθέσεις 

που άπτονται της κυρωτικής αρμοδιότητας της Αρχής ώστε να κινηθούν οι σχετικές διαδικασίες με την 

εκ νέου έναρξη των συνεδριάσεων της Ολομέλειας της Αρχής.

Με την 153/2015 απόφαση της Αρχής (26/10/2015) επιβλήθηκε σε εταιρεία παροχής υπηρεσιών ηλε-

κτρονικών επικοινωνιών η διοικητική κύρωση του χρηματικού προστίμου των 40.000 ευρώ, λόγω ελ-

λιπών μέτρων ασφάλειας για την αποφυγή παραβίασης του απορρήτου των επικοινωνιών. Με την ίδια 

απόφαση, η Ολομέλεια της Αρχής επέβαλε τη διοικητική κύρωση της σύστασης για συμμόρφωση με 

προειδοποίηση επιβολής προστίμου σε περίπτωση παράλειψης συμμόρφωσης στο μέλλον, λαμβάνο-

ντας υπόψη το γεγονός ότι η εταιρεία οικειοθελώς συμμορφώθηκε και κατέθεσε την Πολιτική Ασφάλειάς 

της σε μεταγενέστερο χρόνο, πριν τη διεξαγωγή της ακρόασης.

Με την 100/2015 απόφαση της ΑΔΑΕ (4/9/2015) επιβλήθηκε σε εταιρεία παροχής υπηρεσιών ηλε-

κτρονικών επικοινωνιών η διοικητική κύρωση της σύστασης για την παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, 

λαμβανομένων υπόψη της αρχής της αναλογικότητας και της βαρύτητας της αποδιδόμενης παράβασης.

Μέσα στο 2015, η ΑΔΑΕ κάλεσε σε ακρόαση τις ακόλουθες εταιρείες: Express Fly, Aiolos Courier 

Service, Kanga Services, DAY 1 Courier, με αντικείμενο τον έλεγχο της ενδεχόμενης παραβάσεως της 

κείμενης νομοθεσίας περί απορρήτου των επικοινωνιών μέσω επιστολών. Επίσης, κάλεσε σε ακρόαση 

την εταιρεία Wind Hellas Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ, με αντικείμενο τον έλεγχο ενδεχόμενης παράβασης της 

κείμενης νομοθεσίας περί απορρήτου των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

7.  Ετήσιες εκθέσεις για τις κακόβουλες ή ενοχλητικές κλήσεις 

και επεξεργασία κλήσεων εκτάκτου ανάγκης 

Με τη διάταξη του Ν. 3471/2006 ανατέθηκε στην ΑΔΑΕ, η σύνταξη και δημοσίευση Πράξης, με την οποία 

καθορίζονται οι διαδικασίες ενημέρωσης των συνδρομητών/χρηστών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, μετά 

από αίτημά τους, στις περιπτώσεις που δέχονται κακόβουλες ή ενοχλητικές κλήσεις. Σε εκτέλεση της 

διάταξης αυτής, η Αρχή εξέδωσε την Πράξη 2322/2006 (ΦΕΚ 1853/Β΄/21.12.2006), με την οποία καθορί-

στηκαν οι διαδικασίες, ο τρόπος, η διάρκεια και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εξουδετέρωση 

της δυνατότητας μη αναγραφής της καλούσας γραμμής, από τους φορείς παροχής δημοσίου δικτύου ή 

διαθέσιμης στο κοινό υπηρεσίας τηλεφωνίας για τον εντοπισμό κακόβουλων ή ενοχλητικών κλήσεων 

και τη διάθεση των δεδομένων που περιέχουν την αναγνώριση της ταυτότητας του καλούντος 

συνδρομητή ή χρήστη έναντι του συνδρομητή ή χρήστη που ζητά τον εντοπισμό. Στις διατά-

ξεις της Πράξης, υπάγονται όλοι οι φορείς παροχής δημοσίου δικτύου τηλεφωνίας και 

κάθε διαθέσιμης στο κοινό υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Σύμφωνα με την Πράξη της ΑΔΑΕ (άρθρο 6 παρ. 4), εντός του πρώτου τριμήνου 

εκάστου ημερολογιακού έτους, κάθε υπόχρεος πάροχος υποβάλλει στην ΑΔΑΕ Ετήσια 

Έκθεση για το προηγούμενο έτος, με στοιχεία που αφορούν στη διεκπεραίωση αιτή-

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΔΑΕ ΚΑΤΑ ΤΟ 2015
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σεων για τον εντοπισμό Κακόβουλων ή Ενοχλητικών Κλήσεων και τη διασφάλιση του απορρήτου της 

συγκεκριμένης διαδικασίας. Μέχρι τη συγγραφή της παρούσας Έκθεσης, δεν έχει παρέλθει το χρονικό πε-

ριθώριο εντός του οποίου οι πάροχοι οφείλουν να υποβάλουν τις ετήσιες εκθέσεις τους για το έτος 2015. 

Για το χρονικό διάστημα από 1.1.2014 έως 31.12.2014, σύμφωνα με τις σχετικές εκθέσεις των παρό-

χων On Telecoms AE Τηλεπικοινωνιών, Hellas Οnline ΑΕ, Wind Ελλάς Τηλεπικοινωνίες ΑΕBE, Cosmote ΑΕ, 

Cyta Ελλάς Τηλεπικοινωνιακή ΑΕ και Vodafon-Panafon AEET προκύπτει ότι ο αριθμός των αιτήσεων για 

εντοπισμό κακόβουλων ή ενοχλητικών κλήσεων από τις εταιρείες: ανήλθε σε  1394.

Ως προς την επεξεργασία κλήσεων εκτάκτου ανάγκης, με την Πράξη της ΑΔΑΕ με αριθμ. αποφ. 

216/2008 (ΦΕΚ 1898/Β΄/17.09.2008), ρυθμίζονται οι διαδικασίες, ο τρόπος και οι τεχνικές λεπτομέρει-

ες για την επεξεργασία των δεδομένων θέσης και την εξουδετέρωση της δυνατότητας μη αναγραφής 

της καλούσας γραμμής από τους φορείς παροχής δημόσιου δικτύου ή διαθέσιμης στο κοινό υπηρεσίας 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών, με σκοπό την παροχή πληροφοριών στους αρμόδιους φορείς για τον εντο-

πισμό της θέσης του καλούντος προς αριθμούς έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένου του ενιαίου 

ευρωπαϊκού αριθμού 112. 

Σε εκτέλεση των υποχρεώσεων των παρόχων που απορρέουν από το άρθρο 6 της παραπάνω Πράξης 

της ΑΔΑΕ, η Αρχή παρέλαβε ετήσιες εκθέσεις από τους εξής παρόχους: Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της 

Ελλάδος ΑΕ, Cyta Ελλάς Τηλεπικοινωνιακή ΑΕ, On Telecoms AE Τηλεπικοινωνιών, Vodafon-Panafon AEET, 

Wind Ελλάς Τηλεπικοινωνίες ΑΕBE, και Hellas Online AE. Από τις εκθέσεις αυτές προκύπτει ότι, μέσα στο 

2014, οι παραπάνω εταιρείες έλαβαν συνολικά 440 αιτήματα που αφορούσαν την παροχή πληροφοριών 

σχετικά με τα δεδομένα θέσης του καλούντος για την επεξεργασία κλήσεων έκτακτης ανάγκης.

8.  Συμμετοχή του Προσωπικού της ΑΔΑΕ σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές 

και ομάδες εργασίας

8.1 Συμμετοχή της ΑΔΑΕ στη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή για τη Διατήρηση Δεδομένων

To Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) κατά τη συνεδρίαση της 8ης Απριλίου 2014 επί των υπο-

θέσεων C–293/12 και C–594/12, απεφάνθη ότι η Οδηγία 2006/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006 «Για τη διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται 

σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινω-

νιών και για την τροποποίηση της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ» είναι ανίσχυρη.

Μετά την παραπάνω απόφαση, συστήθηκε ειδική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή, η οποία ορίστηκε 

με την υπ’ αριθ. 57148/08.07.2014 απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων (ΦΕΚ 1963/Β΄/21.6.2014), με αντικείμενο την κατάργηση ή τροποποίηση της κείμενης εθνι-

κής νομοθεσίας και την πρόταση περαιτέρω νομοθετικών ρυθμίσεων με την υποβολή σχεδίου νόμου, 

την κατάρτιση της σχετικής αιτιολογικής έκθεσης και τη συμπλήρωση της Έκθεσης Αξιολόγησης Συνε-

πειών Ρυθμίσεων, υπό το πρίσμα της παραπάνω απόφασης του ΔΕΕ αναφορικά με την Οδηγία 2006/24/
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ΕΚ. Η ΑΔΑΕ συμμετέχει στις εργασίες της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπή, η οποία αναμένεται, στο 

πλαίσιο των εργασιών της, να καταθέσει πρόταση για περαιτέρω νομοθετικές ρυθμίσεις με την υποβολή 

σχεδίου νόμου, την κατάρτιση της αιτιολογικής έκθεσης και τη συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης 

συνεπειών ρυθμίσεων. 

8.2  Συμμετοχή της ΑΔΑΕ στην Επιτροπή για την κατάρτιση σχεδίου 

Εθνικής Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας

Η ΑΔΑΕ συμμετέχει στην Ομάδα Εργασίας για την εκπόνηση σχεδίου «Εθνικής Στρατηγικής Κυβερνοα-

σφάλειας», με βάση την απόφαση του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (αρ. πρωτ: ΟΙΚ. 

75718/633/Φ.3/12). Σκοπός της Ομάδας Εργασίας είναι η εκπόνηση-κατάρτιση σχεδίου Εθνικής Στρατη-

γικής για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών και η υποβολή εισήγησης, σχετικά με φορείς ή συλ-

λογικά όργανα, τα οποία θα μπορούσαν να αναλάβουν το ρόλο του «μοναδικού σημείου επαφής (single 

point of contact)» για θέματα που αφορούν στην ασφάλεια των συστημάτων δικτύων και πληροφοριών, 

όπως ορίζεται στην προτεινόμενη Οδηγία για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών NIS. Οι εργασίες 

της Ομάδας εργασίας είναι σε εξέλιξη με στόχο την κατάρτιση της Στρατηγικής για την Ασφάλεια Δικτύ-

ων και Πληροφοριών στην Ελλάδα.

9. Συμμετοχή της ΑΔΑΕ σε διεθνή συνέδρια και συμβουλευτικά όργανα

Η ΑΔΑΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, συνεργάζεται με άλλες Αρχές της χώρας, με αντίστοιχες 

Αρχές άλλων κρατών, καθώς και με ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς. 

Η Αρχή συνέχισε τη συστηματική επαφή, καθώς και την ανταλλαγή απόψεων με ευρωπαϊκούς και άλ-

λους φορείς σε θέματα που αφορούν την ασφάλεια και το απόρρητο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, με 

στόχο τη διαρκή ενίσχυση της διεθνούς της παρουσίας και την ενεργό συμμετοχή της στη διαμόρφωση 

των ευρωπαϊκών εξελίξεων.

9.1.  Συμμετοχή της ΑΔΑΕ σε συνάντηση του ENISA για την εφαρμογή 

της Οδηγίας 2009/140/ΕΚ (άρθρο 13α)

Η ΑΔΑΕ έλαβε μέρος στην 16η προγραμματισμένη συνάντηση που διοργάνωσε ο Ευρωπαϊκός Οργανι-

σμός ENISA για την εφαρμογή του Άρθρου 13α της Οδηγίας 2009/140/EK από τα κράτη-μέλη, αναφορι-

κά με την ασφάλεια και ακεραιότητα δικτύων και υπηρεσιών, καθώς και στο συνέδριο με θέμα την 

Προστασία των Υποδομών των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και την ανταλλαγή πληροφοριών.

Με βάση το άρθρο 37 του Ν. 4070/2012 με τίτλο «Ασφάλεια και Ακεραιότητα δικτύ-

ων και υπηρεσιών», που ενσωματώνει τις απαιτήσεις του άρθρου 13α «Ασφάλεια και 

ακεραιότητα δικτύων και υπηρεσιών» της Οδηγίας 2009/140/ΕΚ, καθώς και τον Κανο-

νισμό της ΑΔΑΕ για την Ασφάλεια και Ακεραιότητα Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονι-

κών Επικοινωνιών (αριθ. αποφ. 205/2013, ΦΕΚ 1742/Β΄/15.7.2013), η ΑΔΑΕ συμμετέχει 

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΔΑΕ ΚΑΤΑ ΤΟ 2015
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ως μέλος στην Ομάδα Εργασίας του Άρθρου 13α της Οδηγίας, την οποία συντονίζει ο ENISA. Η 16η συνά-

ντηση της Ομάδας  πραγματοποιήθηκε στο Βουκουρέστι Ρουμανίας στις 16 και 17 Ιουνίου. Τα κυριότερα 

θέματα της συζήτησης ήταν ο υπολογισμός των επιπτώσεων των περιστατικών ασφάλειας (Measuring 

impact of Article 13a security incidents) καθώς και ο διασυνοριακός έλεγχος και οι τρόποι συνεργασίας 

μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ (Cross border Supervision-how to cooperate over borders).

9.2.  Συμμετοχή της ΑΔΑΕ στην πλατφόρμα για την Ασφάλεια Δικτύων 

και Πληροφοριών (NISP)–WG1

Η ΑΔΑΕ συμμετέχει στην Ομάδα Εργασίας 1 (WG1) της Πλατφόρμας για την Ασφάλεια Δικτύων και 

Πληροφοριών (NISP) με τίτλο «Risk Management, Information Assurance, Risks Metrics and Awareness 

Raising». Η Πλατφόρμα δημιουργήθηκε το 2013 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση τη Στρατηγική 

για την Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο. Σκοπό έχει να τροφοδοτεί με προτάσεις την Ευρωπαϊκή Επιτρο-

πή σχετικά με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, καθώς και την εφαρμογή της διαχείρισης των κινδύ-

νων και των υποχρεώσεων αναφοράς συμβάντων, με βάση την προτεινόμενη Οδηγία για την Ασφάλεια 

των Δικτύων και Πληροφοριών (NIS). Ένας από τους πρωταρχικούς στόχους της Ομάδας είναι επίσης να 

εντοπίσει τεχνολογικά ουδέτερες βέλτιστες πρακτικές, συμπεριλαμβανομένων των προτύπων, για την 

ενίσχυση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.

9.3.  Συμμετοχή της ΑΔΑΕ στην Ομάδα για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών του Διεθνούς 

Δικτύου Ρυθμιστικών Αρχών (IRG)

Η ΑΔΑΕ, ως μέλος της Ομάδας για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (Informal Working Group on 

Network and Information Security) του Διεθνούς Δικτύου Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών IRG (Independent 

Regulators Group), συνεχίζει τη συνεργασία της με όλες τις ρυθμιστικές αρχές των κρατών–μελών της 

ΕΕ, ανταλλάσσοντας απόψεις για ζητήματα που άπτονται της ασφάλειας και του απορρήτου των ηλε-

κτρονικών επικοινωνιών. Στελέχη της ΑΔΑΕ, ρυθμιστικών αρχών ευρωπαϊκών χωρών, καθώς και εκπρό-

σωποι φορέων της Πορτογαλίας συμμετείχαν στη 30η συνάντηση του IRG-NIS που πραγματοποιήθηκε 

στις 14 και 15 Οκτωβρίου στη Λισσαβώνα. 

Στην συνάντηση, η ΑΔΑΕ παρουσίασε εργασία της για τους παράγοντες που σχετίζονται με τις τρω-

τότητες των δικτύων κινητής τηλεφωνίας και τις ενέργειες αντιμετώπισης τους. Η παρουσίαση ήταν απο-

τέλεσμα της συνεργασίας της Αρχής με φορείς των Σκανδιναβικών χωρών, με αφορμή τα περιστατικά 

παρακολούθησης συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας στις Σκανδιναβικές χώρες, τη διερεύνηση πιθανών 

τρόπων αντιμετώπισης του ζητήματος παραβίασης απορρήτου τηλεφωνικών επικοινωνιών και την απο-

τροπή της παρακολούθησης των συνδρομητών τηλεφωνίας. Επίσης, σε δεύτερη παρουσίαση στέλεχος 

της Αρχής ανέλυσε το ευρωπαϊκό πλαίσιο πολιτικής ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών, κρίσιμων 

υποδομών και περιστατικών ασφάλειας όπως και της προτεινόμενης νέας Οδηγίας για την Ασφάλεια 

Δικτύων και Πληροφοριών. Η συνεργασία με τα μέλη της Ομάδας συνεχίζεται. 
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9.4. Συμμετοχή της ΑΔΑΕ σε συνάντηση εργασίας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού ENISA

Στέλεχος της ΑΔΑΕ παρακολούθησε τη συνάντηση εργασίας που διοργάνωσε ο Ευρωπαϊκός Οργανι-

σμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), με θέμα «National Cyber Security Strategies, 

Critical Information Infrastructure Protection and ICS SCADA» στις 29 και 30 Σεπτεμβρίου 2015 στο 

Λουξεμβούργο. Η ΑΔΑΕ, ως μέλος της Ομάδας Εργασίας, η οποία συστάθηκε κατόπιν πρωτοβουλίας 

του ΓΕΕΘΑ σχετικά με τη διαμόρφωση Εθνικής Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας, ενημερώθηκε επί των 

θεμάτων που απασχολούν τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών και 

άλλους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

9.5.  Συμμετοχή της ΑΔΑΕ στην 4η συνάντηση των αρμόδιων εθνικών αρχών 

για την αναφορά περιστατικών παραβίασης προσωπικών δεδομένων 

Η ΑΔΑΕ έλαβε μέρος στην 4η συνάντηση εκπροσώπων των αρμόδιων εθνικών αρχών ως εκπρόσω-

πος της Ελλάδας, σε ό,τι αφορά τα περιστατικά παραβίασης προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με την 

Οδηγία 2002/58/ΕΚ και τον Κανονισμό 611/2013 της ΕΕ. Τη συνάντηση διοργάνωσε η Γενική Διεύθυνση 

Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG CNECT) στις 6 

Οκτωβρίου στο Λουξεμβούργο. Η Ομάδα Εργασίας ασχολήθηκε με τα περιστατικά ασφάλειας που αφο-

ρούν την εμπιστευτικότητα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής. 

Όπως ορίζει ο παραπάνω Κανονισμός της ΕΕ, η ΑΔΑΕ έχει αναρτήσει στη διαδικτυακή της πύλη τη 

φόρμα κοινοποίησης περιστατικών παραβίασης προσωπικών δεδομένων, μέσω της οποίας οι πάροχοι 

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών υποχρεούνται να κοινοποιούν περιστατικά παραβίασης προσω-

πικών δεδομένων. 

Ο εκπρόσωπος της ΑΔΑΕ συμμετείχε επίσης στο «Annual Privacy Forum» που διοργάνωσε ο ENISA 

και η DG Connect στις 7 Οκτωβρίου στο Λουξεμβούργο.

9.6.  Συμμετοχή της ΑΔΑΕ στο Συμβουλευτικό Σώμα του Ελληνικού Κέντρου 

για το Κυβερνοέγκλημα

Η ΑΔΑΕ, ως μέλος του Συμβουλευτικού Σώματος του Ελληνικού Κέντρου για το Κυβερνοέγκλημα - ΕΚΚ 

(Greek Cybercrime Centre -GCC), συμμετείχε σε δύο συναντήσεις του Συμβουλευτικού Οργάνου (στις 

28 Μαΐου και στις 7 Δεκεμβρίου), οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα. Αντικείμενο των συ-

ναντήσεων ήταν οι προτάσεις του Ελληνικού Κέντρου για το Κυβερνοέγκλημα που αφορούν 

την πολιτική για την Κυβερνο-ασφάλεια και περιλαμβάνονται στη σχετική μελέτη «GCC 

Policy Recommendations for Cyber-Security», η οποία δημοσιεύθηκε στα πλαίσια του 

ευρωπαϊκού έργου «Ελληνικό Κέντρο Αριστείας για την αντιμετώπιση του κυβερνοε-

γκλήματος». Το GCC αποτελεί μέρος μιας συντονισμένης ευρωπαϊκής προσπάθειας με 

σκοπό να βελτιωθεί η εκπαίδευση και η έρευνα ενάντια στο κυβερνο-έγκλημα. 

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΔΑΕ ΚΑΤΑ ΤΟ 2015
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9.7. Συμμετοχή της ΑΔΑΕ στο NEXES Advisory Board

H ΑΔΑΕ συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Next Generation Emergency Services (NEXES) ως μέ-

λος της Συμβουλευτικής Επιτροπής (End-User Advisor - με έμφαση σε Security, Regulatory and Privacy 

Recommendations). Σκοπός του Προγράμματος είναι η ανάπτυξη εφαρμογών για υπηρεσίες εκτάκτου 

ανάγκης, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στελέχη της Αρχής πραγματοποίησαν συναντήσεις με εκ-

προσώπους του I-SENSE Research Group του Institute of Communication & Computer Systems (ICCS), το 

οποίο είναι μέλος της κοινοπραξίας του Προγράμματος και συνέβαλε στη διαμόρφωση των μελετών που 

αφορούν στην επικοινωνία έκτακτης ανάγκης και τη σύσταση προδιαγραφών του συστήματος ΝΕΧΕS. 

Το NEXES στοχεύει στην έρευνα του πολλά υποσχόμενου συστήματος που ενσωματώνει IP-based τε-

χνολογία επικοινωνίας και διαλειτουργικότητα στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης επόμενης γενιάς, ώστε 

να επιτευχθεί αυξημένη αποτελεσματικότητα και απόδοση. Οι πολίτες, οι οποίοι πλέον χρησιμοποιούν 

κινητά τηλέφωνα με κάμερες, δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων και διαδικτυακές εφαρμογές που δί-

νουν πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναμένουν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να χρησι-

μοποιούν τις ίδιες τεχνολογίες.

10. Συμμετοχή της ΑΔΑΕ σε συνέδρια και άλλες δραστηριότητες

Μέσα στο 2015, μέλη της Ολομέλειας και στελέχη της Αρχής προσκλήθηκαν σε συνέδρια και παρουσί-

ασαν θέματα σχετικά με το απόρρητο των επικοινωνιών και γενικότερα το έργο της Αρχής. Παράλληλα, 

στελέχη της ΑΔΑΕ συμμετείχαν σε συσκέψεις με κυβερνητικούς φορείς και παρακολούθησαν τις εργασί-

ες συνεδρίων με σκοπό την ενημέρωσή τους.

10.1. Συσκέψεις επί θεμάτων Κυβερνοάμυνας στο ΓΕΕΘΑ 

Η ΑΔΑΕ συμμετείχε στις συσκέψεις επί θεμάτων Κυβερνοάμυνας που πραγματοποιήθηκαν στο Γενικό 

Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) στις 22 Ιανουαρίου, 19 Μαΐου και 22 Ιουνίου. Οι συμμετέχοντες ενημε-

ρώθηκαν σχετικά με την άσκηση Κυβερνοάμυνας ΝΑΤΟ «Cyber Coalition 2014», καθώς και για τη διεθνή 

άσκηση κυβερνοάμυνας «Locked Shields 2015», η οποία διεξήχθη τον Απρίλιο σε πραγματικό χρόνο 

προκειμένου να δοκιμαστεί μεταξύ άλλων η ικανότητα ανταπόκρισης σε εκτεταμένα περιστατικά ασφά-

λειας και στις συνέπειές τους και η ικανότητα ασφάλισης ήδη παραβιασμένων δικτύων. 

Με στόχο τη βελτίωση της κυβερνοασφάλειας και κυβερνοάμυνας του Εθνικού μας Κυβερνοχώρου 

πραγματοποιήθηκε τον Μάιο υπό την αιγίδα του ΓΕΕΘΑ η εθνική άσκηση κυβερνοάμυνας Πανόπτης 

2015, στις εργασίες της οποίας συμμετείχε και η ΑΔΑΕ. Στις συσκέψεις εκπροσωπήθηκαν φορείς του 

δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, της ακαδημαϊκής κοινότητας, καθώς και άλλων ανεξάρτητων αρχών.

Επίσης, στις συσκέψεις  αυτές συζητήθηκε μεταξύ άλλων και το θέμα της διαμόρφωσης Εθνικής Στρα-

τηγικής Κυβερνοασφάλειας. Η ΑΔΑΕ, με τη συμμετοχή της στην άτυπη Ομάδα Εργασίας για την Εθνική 

Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας, έχει διατυπώσει ουσιαστικές προτάσεις για την εκπόνηση του εθνικού 

σχεδίου που ήδη συζητούνται (βλέπε παραπάνω παράγρ. 8.2).
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10.2. Συμμετοχή της ΑΔΑΕ στο Πρόγραμμα Αξιολόγησης GENVA

Η ΑΔΑΕ εκπροσωπήθηκε στο Πρόγραμμα Αξιολόγησης «GENVA», στις 29 Σεπτεμβρίου, στο Υπουργείο 

Μεταφορών και Επικοινωνιών. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι ανεξαρτήτων αρχών, της Ένω-

σης Δικαστών και Εισαγγελέων Ελλάδος, της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλων φορέων. Στέλεχος της 

ΑΔΑΕ παρουσίασε τη θέση της Αρχής στον τομέα του κυβερνοεγκλήματος. Επίσης, στη συνάντηση ανα-

λύθηκαν ζητήματα όπως ο δικαστικός συντονισμός, η συνεργασία μεταξύ εθνικών αρχών για την κα-

ταπολέμηση του σοβαρού οργανωμένου εγκλήματος που αφορά περισσότερες από μία χώρες της ΕΕ, 

όπως και θέματα ποινικού δικαίου.

Αν και η Ελλάδα δεν έχει κυρώσει τη διεθνή νομική πράξη που αφορά τα εγκλήματα που διαπράττο-

νται κατά ή μέσω ηλεκτρονικών δικτύων, γνωστή ως η Σύμβαση της Βουδαπέστης, ωστόσο υπάρχουν 

εναρμονισμένες δράσεις στο πλαίσιο καταπολέμησης του κυβερνοεγκλήματος.

10.3. Συνέδριο 5o Infocom Security 

Η ΑΔΑΕ συμμετείχε στο 5ο Infocom Security που διοργάνωσε η εταιρεία Smart Press και το περιοδικό IT 

Security Professional την 1η Απριλίου στην Αθήνα. Ειδικοί στο τομέα της ψηφιακής ασφάλειας από την 

Ελλάδα και το εξωτερικό ανάδειξαν το περιβάλλον και τις απαιτήσεις σχετικά με την ασφάλεια πληροφο-

ριών και ενημέρωσαν τους περίπου 1500 συνέδρους για τις επικαιροποιημένες τεχνολογίες, τις λύσεις, 

τις τεχνικές και τις στρατηγικές που εφαρμόζονται σήμερα.

10.4. Συνέδριο ICT Security Congress

Η ΑΔΑΕ συμμετείχε στο 1ο Ετήσιο Συνέδριο Ασφάλειας Ψηφιακών Συστημάτων με τίτλο ICT Security 

Congress, στις 4 Μαρτίου, το οποίο διοργάνωσε το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοί-

κησης, το Εργαστήριο Ασφάλειας Πληροφοριών και Προστασίας Κρίσιμων Υποδομών (CIS) του Οικο-

νομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) και το Greek ICT Forum. Η κύρια θεματολογία του Συνεδρίου 

αφορούσε στις στρατηγικές, τεχνολογίες και μεθοδολογίες ασφάλειας που αξιοποιούνται προκειμένου 

να είναι ασφαλή τα ψηφιακά συστήματα πληροφορικής και επικοινωνιών σε επιχειρήσεις, τράπεζες και 

δημόσιους φορείς της χώρας. Ένα μέλος της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ εκπροσώπησε την Αρχή και παρου-

σίασε εισήγηση με θέμα «Διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών στην εποχή του διαδικτύου και 

των κοινωνικών δικτύων: Προκλήσεις για τις ανεξάρτητες αρχές».

10.5. Ευρωπαϊκή Ημέρα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

Η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης έχει καθιερώσει, από το 2007, την 28η 

Ιανουαρίου ως Ευρωπαϊκή Ημέρα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με στόχο την 

ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων. Στο 

πλαίσιο αυτό και με αφορμή την 9η Ευρωπαϊκή Ημέρα Προστασίας Προσωπικών Δε-

δομένων, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα οργάνωσε ενημε-

ρωτική Ημερίδα στις 28 Ιανουαρίου στην οποία συμμετείχαν και στελέχη της ΑΔΑΕ. 

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015
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10.6. Ημερίδα του ΟΤΕ για την Επιχειρησιακή Ασφάλεια 

Η ΑΔΑΕ συμμετείχε στην Ημερίδα που διοργάνωσε ο ΟΤΕ για την Επιχειρησιακή Ασφάλεια στις 12 Φε-

βρουαρίου, στο πλαίσιο του στόχου της για την καλλιέργεια μιας κουλτούρας ασφάλειας για την προ-

στασία του απορρήτου των επικοινωνιών και την ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκομένων, τόσο των 

παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών όσο και των χρηστών και συνδρομητών. Στην ημερίδα 

μέλος της Ολομέλειάς της ΑΔΑΕ παρουσίασε εισήγηση επί θεμάτων του απορρήτου των επικοινωνιών, 

ειδικότερα επί των νέων προβλημάτων που δημιουργούνται από την εξέλιξη της τεχνολογίας στους το-

μείς των κινητών επικοινωνιών και του διαδικτύου.

10.7. Εκδήλωση του ENISA για την «Ημέρα της Ευρώπης»

Με αφορμή τον εορτασμό της Ημέρας της Ευρώπης στις 9 Μαΐου, η ΑΔΑΕ συμμετείχε σε διαδραστι-

κό σεμινάριο που διοργάνωσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών 

(ENISA), στις 8 Μαΐου. Στη διοργάνωση συμμετείχαν εκπρόσωποι πρεσβειών, τοπικών αρχών και πανεπι-

στημίων καθώς και εκπαιδευτικοί. Μέσα από τις διαδραστικές ασκήσεις, οι συμμετέχοντες ενημερώθη-

καν σε επίκαιρα θέματα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.

10.8. 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ 

Μέσα στο 2014, η ΑΔΑΕ εξέδωσε και διένειμε πανελλαδικά ενημερωτικό έντυπο για τους πιθανούς κιν-

δύνους και τα μέτρα αυτοπροστασίας που θα πρέπει να λαμβάνουν οι πολίτες για την προστασία του 

απορρήτου των επικοινωνιών τους. Η δράση αυτή ανταποκρίνεται στην αναγκαιότητα να ενημερωθούν 

οι χρήστες και συνδρομητές ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε θέματα ασφάλειας των επικοινωνιών που 

είχε επισημανθεί και από την Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής 5. 

Η ενημέρωση των πολιτών σε θέματα ψηφιακής ασφάλειας είναι ένα ζήτημα που απασχολεί πολλούς 

φορείς και οργανώσεις. Μέσα στο 2015, η ΑΔΑΕ έλαβε προσκλήσεις για να εκπροσωπηθεί σε συνέδρια 

που αφορούσαν κυρίως την επιμόρφωση εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο 

αυτό, στέλεχος της Αρχής συμμετείχε με εισήγηση αναφορικά με την Προστασία του Απορρήτου των 

Επικοινωνιών στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ που πραγματοποιήθηκε στις 26 

έως 28 Ιουνίου, στη Σύρο και τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας. Το Συνέδριο διοργάνωσε 

η Ελληνική Ένωση για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση «e-Δίκτυο-ΤΠΕ», η Πανελλήνια Ένωση 

εκπαιδευτικών για τις Φυσικές Επιστήμες «Μιχάλης Δερτούζος», το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και ο Σύλλο-

γος Επιμορφωτών για την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκ-

παίδευση. Στους συμμετέχοντες του Συνεδρίου διανεμήθηκε το σχετικό ενημερωτικό έντυπο της Αρχής.

10.9. Πανελλήνιο Συνέδριο « Η Εκπαίδευση στην Εποχή των ΤΠΕ» 

Εκπρόσωπος της ΑΔΑΕ συμμετείχε με εισήγηση στο Πανελλήνιο Συνέδριο «Η Εκπαίδευση στην Εποχή 

των ΤΠΕ» που διοργάνωσε ο Επιστημονικός Σύλλογος «Νέος Παιδαγωγός», υπό την αιγίδα του Υπουρ-

5 Οπτικοακουστικό αρχείο της από 26/3/2013 συνεδρίασης της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής

(βλ. http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/ToKtirio/Fotografi ko-Archeio/#51cb5141-00f4-436b-a776-6a8b9ff ccbdc).
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γείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΟΠΑΙΘ). Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις 7 και 

8 Νοεμβρίου, στην Αθήνα με στόχο την ενίσχυση του έργου των εκπαιδευτικών μέσα από την ανάδειξη 

δόκιμων διδακτικών σεναρίων και καλών πρακτικών. Οι θεματικές ενότητες του Συνεδρίου αφορούσαν 

πεδία της ερευνητικής - επιστημονικής δραστηριότητας και των εφαρμογών των Τεχνολογιών Πληροφο-

ρίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο της συνεδριακής θεματικής 

ενότητας για την ψηφιακή ασφάλεια και εμπιστοσύνη στο σημερινό σχολείο συζητήθηκαν η ιδιωτικότη-

τα, η προστασία στο διαδικτυακό περιβάλλον, καθώς και τεχνικά θέματα ασφάλειας σε άμεση συσχέτιση 

με την εκπαιδευτική διαδικασία. Η εισήγηση της ΑΔΑΕ επικεντρώθηκε στο θέμα της ψηφιακής ασφάλει-

ας, στους πιθανούς κινδύνους και στα μέτρα αυτοπροστασίας που θα πρέπει να λαμβάνουν οι πολίτες 

για την προστασία της ιδιωτικότητάς τους στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Παράλληλα, παρουσιάστηκε 

συνοπτικά ο ρόλος της ΑΔΑΕ για τη διασφάλιση του απορρήτων των επικοινωνιών και διανεμήθηκε 

στους συνέδρους το ενημερωτικό έντυπο της Αρχής.

10.10.  Ημερίδα για την Ψηφιακή Ασφάλεια και Εμπιστοσύνη στην Εκπαίδευση στο πλαίσιο

του έργου «Πύλη Ψηφιακής Ασφάλειας και Ψηφιακή Ασφάλεια στην Α’ Γυμνασίου»

Με στόχο την ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας σε θέματα ψηφιακής εμπιστοσύνης, το Υπουρ-

γείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΟΠΑΙΘ) υλοποίησε πιλοτικά την Πράξη «Ολοκληρω-

μένες υπηρεσίες ενίσχυσης ψηφιακής εμπιστοσύνης» που ήταν ενταγμένη στο ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» 

του ΕΣΠΑ. Στόχος της Πράξης ήταν η ενημέρωση για την αντιμετώπιση θεμάτων ασφάλειας και εμπιστο-

σύνης για τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην εκπαίδευση, με έμφαση στην παραγωγή 

ενημερωτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών/περιεχομένου, καθώς και στην παραγωγή υπηρεσιών ψη-

φιακής ασφάλειας και εμπιστοσύνης. 

Στο πλαίσιο του έργου «Πύλη Ψηφιακής Ασφάλειας και Ψηφιακή Ασφάλεια στην Α’ Γυμνασίου», το 

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) Διόφαντος του ΥΠΟΠΑΙΘ διοργάνωσε ενη-

μερωτική ημερίδα με θέμα την Ψηφιακή Ασφάλεια και Εμπιστοσύνη στην Εκπαίδευση. Σκοπός της Ημε-

ρίδας, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 16 Νοεμβρίου στην Αθήνα, ήταν η ανταλλαγή εμπειριών και τε-

χνογνωσίας, καθώς και η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε θέματα ασφάλειας και εμπιστοσύνης 

στις ΤΠΕ. Στην Ημερίδα προσκλήθηκε εκπρόσωπος της ΑΔΑΕ και παρουσίασε εισήγηση με θέμα την 

προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών.

Την ημερίδα παρακολούθησαν σχολικοί σύμβουλοι πληροφορικής, εκπαιδευτικοί του κλάδου της 

πληροφορικής, υπεύθυνοι εργαστηρίων πληροφορικής δημοτικών και γυμνασίων, υπεύθυνοι δράσε-

ων πρόληψης της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού καθώς και διευθυντές σχολείων πρω-

τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στους συμμετέχοντες διανεμήθηκε το ενημε-

ρωτικό έντυπο της Αρχής.

10.11. Σεμινάριο του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕΜΕΑ) 

Η ΑΔΑΕ συμμετείχε στο 2ο Διήμερο Σεμινάριο που διοργάνωσε τo Κέντρο Μελετών 

Ασφάλειας (ΚΕΜΕΑ) στην έδρα του στις 14 και 15 Οκτωβρίου. Το ΚΕΜΕΑ είναι επι-

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015
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στημονικός και ερευνητικός φορέας σε θέματα πολιτικής ασφάλειας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, ενώ 

παρέχει και υπηρεσίες γνωμοδοτικού χαρακτήρα. Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας, σε συνεργασία με το 

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και το Ελλη-

νικό Όργανο Αυτορρύθμισης για το περιεχόμενο του Internet (Safenet), έχει δημιουργήσει το Ελληνικό 

Κέντρο για το Κυβερνοέγκλημα (GCC), στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος της Γενικής Διεύθυνσης 

Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (DG Migration and Home Aff airs) της ΕΕ. 

Στο Σεμινάριο, το οποίο εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Έργο «GCC: Α Cyber Crime Center of 

Excellence for Training, Research and Education in Greece», μέλος της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ εισηγήθηκε 

το θέμα «Σχέδιο Ασφάλειας Από τη Θεωρία στην Πράξη».

10.12. Συνέδριο για τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 

Η ΑΔΑΕ συμμετείχε στο τέταρτο κατά σειρά Συνέδριο με τίτλο «Social Media & e-Business World», που 

πραγματοποιήθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα. Στο Συνέδριο που διοργάνωσε η εταιρεία Smart 

Press παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν, μέθοδοι και στρατηγικές, καθώς και οι πλατφόρμες κοινωνικής 

δικτύωσης που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι επιχειρήσεις προκειμένου να αναπτύξουν καλύτερα 

στοχευμένη και αποτελεσματικότερη επικοινωνία με τα σημαντικά τους κοινά. 

10.13  Συμμετοχή της ΑΔΑΕ στη συνάντηση για την «Ανοιχτή διάθεση δεδομένων»

σε εφαρμογή του Ν. 4305/2014

Η ΑΔΑΕ συμμετείχε σε συνάντηση για την εφαρμογή του Ν. 4305/2014, που πραγματοποιήθηκε από τη 

Γενική Διεύθυνση Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσω-

τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, στις 2 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα. Η συνάντηση απευθυνόταν 

σε στελέχη ανεξαρτήτων αρχών και σκοπός της ήταν η συνδρομή των αρχών αυτών στην εφαρμογή της 

πολιτικής για την ανοιχτή διάθεση και περαιτέρω χρήση των δημόσιων δεδομένων, ώστε να μεγιστοποι-

ηθούν τα προσδοκώμενα οφέλη στην οικονομική ανάπτυξη και ευημερία και να επιτευχθεί εξοικονόμη-

ση πόρων, όσο αφορά τη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών.

Η διαδικτυακή πύλη «data.gov.gr», αποτελεί εργαλείο υλοποίησης της πολιτικής των ανοικτών δεδο-

μένων, κατ’ εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας, μετά την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ. Επίσης, 

η πύλη αποτελεί τον κεντρικό κατάλογο των δημόσιων δεδομένων, δίνοντας στο χρήστη πρόσβαση στις 

βάσεις δεδομένων των φορέων της ελληνικής κυβέρνησης. Σκοπός της διαδικτυακής πύλης είναι να αυ-

ξηθεί η πρόσβαση σε υψηλής αξίας, μηχανικά αναγνώσιμα σύνολα δεδομένων (datasets), με την παροχή 

ενιαίων υπηρεσιών καταλογογράφησης, ευρετηρίασης, αποθήκευσης, αναζήτησης και διαθεσιμότητας 

των δεδομένων και των πληροφοριών του δημόσιου τομέα, καθώς και η προσφορά διαδικτυακών υπη-

ρεσιών προς τους πολίτες και τα τρίτα συστήματα πληροφοριών. 

Η ΑΔΑΕ έχει αναρτήσει τα σύνολα δεδομένων της στη διαδικτυακή πύλη του Υπουργείου Εσωτερι-

κών «data.gov.gr», όπως ορίζεται από το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη συγκεκριμένη δράση. 



55

11. Εκπαίδευση του προσωπικού της ΑΔΑΕ 

11.1. Συμμετοχή του προσωπικού της ΑΔΑΕ σε προγράμματα επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ)

Κατά τη διάρκεια του έτους, υπάλληλοι της ΑΔΑΕ παρακολούθησαν πιστοποιημένα προγράμματα επι-

μόρφωσης, τα οποία σχεδίασε και υλοποίησε το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του Εθνικού Κέντρου 

Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ). Τα προγράμματα επιμόρφωσης του ΙΝΕΠ απευθύνονται 

σε στελέχη των φορέων του δημοσίου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης και αποσκοπούν στην απο-

τελεσματική υλοποίηση των δημόσιων πολιτικών για τη διοικητική μεταρρύθμιση και την αποκέντρωση, 

την αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, καθώς 

και στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς το κράτος και τους πολίτες. 

Ειδικότερα, μέσα στο 2015, στελέχη της ΑΔΑΕ παρακολούθησαν τα ακόλουθα σεμινάρια του ΙΝΕΠ: 

οκτώ υπάλληλοι το σεμινάριο «Η χρήση της Oracle» διάρκειας 35 ωρών, έξι υπάλληλοι το σεμινάριο «Εκ-

παίδευση προϊσταμένων τμημάτων» διάρκειας 35 ωρών και τρεις υπάλληλοι το σεμινάριο «Διαχείριση 

Windows Server 2008» διάρκειας 35 ωρών.

Ακόμη, δύο υπάλληλοι της Αρχής παρακολούθησαν το σεμινάριο «Διοίκηση μέσω στόχων» διάρκειας 

28 ωρών, δύο υπάλληλοι το «Εξ αποστάσεως εκπαίδευση στη γλώσσα python» διάρκειας 35 ωρών και 

δύο υπάλληλοι το σεμινάριο «Βελτίωση Γλωσσικών Δεξιοτήτων και ενίσχυση γνώσεων ορολογίας στο 

γραπτό και προφορικό λόγο στην Αγγλική γλώσσα» διάρκειας 100 ωρών. 

Επίσης, ένας ή μία υπάλληλος της ΑΔΑΕ παρακολούθησε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω σε-

μινάρια: «Σύνταξη Δημοσίων εγγράφων με επεξεργαστές κειμένου» διάρκειας 35 ωρών, «Ηλεκτρονική 

Διακυβέρνηση και Πολίτες» διάρκειας 21 ωρών, «Διοικητική Λογιστική-Κοστολόγηση-Προϋπολογισμοί» 

διάρκειας 35 ωρών, «Αποτελεσματική συμμετοχή των στελεχών του δημοσίου σε συλλογικά όργανα του 

κράτους» διάρκειας 21 ωρών, «Η πρακτική της διαπραγμάτευσης» διάρκειας 21 ωρών, «Βελτίωση δεξιο-

τήτων, επικοινωνίας, ομαδικής συνεργασίας, διαχείρισης συγκρούσεων και κρίσεων» διάρκειας 35 ωρών, 

και «Αποτελεσματική Διαχείριση Οργανωτικής Αλλαγής» διάρκειας 28 ωρών.

11.2.  Εκπαίδευση του προσωπικού της ΑΔΑΕ στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια Δι-

κτύων και Πληροφοριών

Συνολικά 13 υπάλληλοι της ΑΔΑΕ παρακολούθησαν για τρεις ημέρες συγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαί-

δευσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) διάρκει-

ας 21 ωρών. Η εκπαίδευση επικεντρώθηκε στις πιο διαδεδομένες τεχνικές εξιχνίασης όπως 

την εξέταση για την ύπαρξη κακόβουλου λογισμικού σε συσκευές κινητής τηλεφωνίας 

(mobile forensics), σε μονάδες μνήμης (memory forensics) και την εξέταση αρχείων 

για τον εντοπισμό κακόβουλου λογισμικού (artifact analysis). Οι χρήστες με τον τρόπο 

αυτό εξοικειώθηκαν με κάποια βασικά εργαλεία και μεθοδολογίες για την ανάλυση 

κακόβουλου λογισμικού.

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΔΑΕ ΚΑΤΑ ΤΟ 2015
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12. Η Διαδικτυακή Πύλη της ΑΔΑΕ

Η διαδικτυακή πύλη της ΑΔΑΕ βελτιώνεται συνεχώς ως προς τη διαχείριση του περιεχομένου, τον εικα-

στικό σχεδιασμό και το γραφικό περιβάλλον του χρήστη. Στόχος είναι μια άρτια παρουσία στο διαδίκτυο 

με γνώμονα την ανταπόκριση στην ανάγκη για σφαιρική και έγκυρη ενημέρωση, η οποία να προσφέρε-

ται στον χρήστη με έναν τρόπο αισθητικά ποιοτικό και λειτουργικά εύχρηστο. 

Στη διαδικτυακή πύλη της ΑΔΑΕ, αναρτώνται σε τακτική βάση οι αποφάσεις της Αρχής, ενώ παρέχεται 

και ενημέρωση αναφορικά με το απόρρητο των επικοινωνιών, που ταξινομείται σε θεματικές ενότητες, 

με στόχο να διευκολύνει τόσο τους πολίτες όσο και τους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινω-

νιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών στην αναζήτηση πληροφοριών για την ισχύουσα νομοθεσία, το έργο 

της Αρχής, τους τρόπους αυτοπροστασίας των χρηστών και συνδρομητών και άλλα θέματα. 

Ειδικά για την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με την αντιμετώπιση απειλών για το απόρρητο των 

επικοινωνιών τους, η διαδικτυακή πύλη της ΑΔΑΕ εμπλουτίστηκε με νέο υλικό για τα μέτρα αυτοπρο-

στασίας και ασφάλειας για το απόρρητο των επικοινωνιών (http://www.adae.gr/enimerosi-christon-kai-

syndromiton/), το οποίο και επικαιροποιεί σε τακτά χρονικά διαστήματα. Επίσης, μέσω της διαδικτυακής 

πύλης της ΑΔΑΕ, δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες να υποβάλλουν ηλεκτρονικά ερωτήματα και κα-

ταγγελίες στην Αρχή. 

Ακόμη, σε εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 611/2013 της Επιτροπής σχετικά με 

τα εφαρμοστέα μέτρα για την κοινοποίηση παραβιάσεων προσωπικών δεδομένων βάσει της Οδηγίας 

2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία της ιδιωτικής ζωής 

στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Αρχής (http://www.adae.gr/online-

ypiresies/koinopoiisi-parabiasis-prosopikon-dedomenon/), η φόρμα κοινοποίησης των περιστατικών 

παραβίασης προσωπικών δεδομένων.

Η υποχρέωση για τη συγκεκριμένη κοινοποίηση δεν μεταβάλλει τις υποχρεώσεις των παρόχων, οι 

οποίες προβλέπονται από τον Κανονισμό 165/2011 της ΑΔΑΕ.

13. Εφαρμογή του Προγράμματος «Διαύγεια» στην ΑΔΑΕ

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος «Διαύγεια», η ΑΔΑΕ αναρτά τις πράξεις που προβλέ-

πονται σε διαδικτυακό τόπο ειδικού σκοπού στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://sites.diavgeia.gov.gr/

ADAE/. Κατά τη διάρκεια του έτους αναρτήθηκαν πράξεις οι οποίες αφορούσαν τον προϋπολογισμό, τις 

δαπάνες, τις λοιπές κανονιστικές πράξεις, τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων, αναθέσεις προμηθειών/

υπηρεσιών, συμβάσεις έργων κ.λπ.

14. Προϋπολογισμός της ΑΔΑΕ

Το 2015 ο προϋπολογισμός της ΑΔΑΕ διαμορφώθηκε στο ποσό των 1.628.000,00€ έναντι 1.574.00,00 € 

του προηγούμενου έτους (βλ. παρακάτω διάγραμμα). Οι εγκεκριμένες πιστώσεις για καταναλωτικές και 
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σύνθετες δαπάνες της ΑΔΑΕ για το έτος 2015 ανήλθαν στα 282.000,00 € έναντι των 302.000,00 € του 

εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Αρχής για το 2014.

Η ΑΔΑΕ κατάρτισε τον προϋπολογισμό για το έτος 2016, τον οποίο εν συνεχεία εισηγήθηκε στον 

Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, όπως προβλέπουν οι οικείες διατάξεις. Οι αναγκαίες για τη λει-

τουργία της ΑΔΑΕ πιστώσεις εγγράφονται υπό ίδιο φορέα στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δικαι-

οσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΔΑΕ ΚΑΤΑ ΤΟ 2015

Διάγραμμα 12: Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός της ΑΔΑΕ, 2005–2015
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