
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΤΗΣ ΑΔΑΕ
ΚΑΤΑ ΤΟ 2017

Κ
ΕΦ

Α
Λ

Α
ΙΟ

2ο



37

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται συνολικά οι δραστηριότητες της ΑΔΑΕ για το έτος 
2017, 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 επι-
κοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών, αποσκοπεί στον εντοπισμό τυχόν προβλημάτων, 
αναφορικά με τη διασφάλιση 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 νο-
μοθεσίας, 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 περι-
στατικών ασφάλειας που παρουσιάζονται, την εξέταση τεχνικών προβλημάτων, τα οποία 
κοινοποιήθηκαν στην ΑΔΑΕ από τους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και 
ταχυδρομικών υπηρεσιών και τέλος τη διερεύνηση πιθανών παραβιάσεων του απορρήτου 
των επικοινωνιών με αφορμή δημοσιεύματα του Τύπου.

1.1 Τακτικοί έλεγχοι σε παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Η ΑΔΑΕ διενεργεί τακτικούς ελέγχους στους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνι-
ών, με σκοπό να διερευνηθεί η εφαρμογή της εγκεκριμένης από την Αρχή Πολιτικής Ασφά-
λειας 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 Ηλεκτρονικών 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 2017, η ΑΔΑΕ προέβη στη διενέργεια τακτικών ελέγχων σε τέσσερις παρόχους υπη-
ρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν, οι οποίοι περιελάμ-
βαναν 10 επισκέψεις στις εγκαταστάσεις των παρόχων (επιτόπιοι έλεγχοι), βρίσκονται στο 
στάδιο της ολοκλήρωσης της συγγραφής της έκθεσης ελέγχου και της έγκρισής του από την 
Ολομέλεια της ΑΔΑΕ (βλ. διάγραμμα 1). Οι έλεγχοι, οι οποίοι αναμένεται να ολοκληρωθούν 
εντός του 2018, αφορούν τους ακόλουθους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνι-
ών: BPS Telecom ΕΠΕ (δύο επιτόπιοι έλεγχοι), Medianet Invest ΜΙΚΕ (τρεις επιτόπιοι έλεγχοι), 
Connecticore ΑΕ (τρεις επιτόπιοι έλεγχοι) και ΚΑΠΑ ΤΕΛ ΑΕ (δύο επιτόπιοι έλεγχοι). 
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Επίσης, κατά τη διάρκεια του 2017, εγκρίθηκαν από την Ολομέλεια της Αρχής οι εκθέσεις 
ελέγχου που αφορούσαν τους τρεις τακτικούς ελέγχους που βρίσκονταν στο τελικό στάδιο 
έγκρισής τους το 2016, στους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, Mediatel AE, 
Hellas Sat AE και ΟΤΕ Διεθνείς λύσεις ΑΕ (ΟΤΕ Globe). Τέλος, ολοκληρώθηκε ο έλεγχος στον 
πάροχο Δορυφορικές και Ναυτιλιακές Τηλεπικοινωνίες ΑΕ (OTE Sat Maritel), με έναν ακόμη 
επιτόπιο έλεγχο (σύνολο τρεις), και εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Αρχής η σχετική έκθεση 
ελέγχου.

1.2 Τακτικοί έλεγχοι σε παρόχους ταχυδρομικών υπηρεσιών

Η ΑΔΑΕ διενεργεί τακτικούς ελέγχους στους παρόχους ταχυδρομικών υπηρεσιών με σκοπό 
να διερευνηθεί η εφαρμογή της εγκεκριμένης από την Αρχή πολιτικής για τη διασφάλιση του 
απορρήτου των ταχυδρομικών υπηρεσιών, καθώς και των σχετικών διαδικασιών, όπως προ-
βλέπεται από τον Κανονισμό που έχει εκδώσει η Αρχή για τη διασφάλιση του απορρήτου των 
ταχυδρομικών υπηρεσιών (ΦΕΚ 384/Β΄/24.3.2005). 

Διάγραμμα 1: Τακτικοί έλεγχοι και επισκέψεις σε εγκαταστάσεις παρόχων 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 2015 - 2017
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Κατά τη διάρκεια του 2017, η ΑΔΑΕ πραγματοποίησε τρεις τακτικούς ελέγχους σε αντί-
στοιχο αριθμό παρόχων ταχυδρομικών υπηρεσιών, οι οποίοι περιλάμβαναν 14 επισκέψεις 
στις εγκαταστάσεις των παρόχων (βλ. διάγραμμα 2). Ειδικότερα, έχουν ολοκληρωθεί οι 
τακτικοί έλεγχοι των ακόλουθων εταιρειών: Eurofreight Hellas Μονοπρόσωπη ΕΠΕ, Quick 
International Freight Services ΕΠΕ (QFS), ACSPOST, Degaitas Transport Services και βρίσκο-
νται στο στάδιο της έγκρισης από την Ολομέλεια της ΑΔΑΕ οι τακτικοί έλεγχοι των ακό-
λουθων εταιρειών: ΕΛΤΑ ΑΕ (επτά επισκέψεις), DHL Hellas AE (έξι επισκέψεις), UPS Greece 
INC (δύο επισκέψεις) και Σ. Ταβλαρίδης Ταχυμεταφορές (δύο επισκέψεις). Ακόμη, ο έλεγχος 
που αφορά στον πάροχο Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ ΑΕ τελεί υπό επεξεργασία και αναμένεται να 
ολοκληρωθεί εντός του 2018. 

Στο διάγραμμα 2 παρουσιάζονται οι τακτικοί έλεγχοι και οι επισκέψεις στις εγκαταστάσεις 
των παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών για το 
διάστημα (2015-2017).

Τακτικοί έλεγχοι στις εγκαταστάσεις παρόχων ταχυδρομικών υπηρεσιών

Επισκέψεις στις εγκαταστάσεις παρόχων ταχυδρομικών υπηρεσιών
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Διάγραμμα 2:Τακτικοί έλεγχοι και επισκέψεις σε εγκαταστάσεις παρόχων 
ταχυδρομικών υπηρεσιών, 2015 - 2017
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1.3 Έλεγχοι σε δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς

Η ΑΔΑΕ διενεργεί αυτεπαγγέλτως ελέγχους σε δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς με σκο-
πό, μεταξύ άλλων, τον έλεγχο της τήρησης 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 διασφάλιση του απορρήτου των επι-
κοινωνιών.

Το έτος 2017, η ΑΔΑΕ διαχειρίστηκε τρεις υποθέσεις ελέγχων σε δημόσιες υπηρεσίες και 
Οργανισμούς που αφορούν το απόρρητο των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Πιο 
αναλυτικά, οι υποθέσεις αφορούσαν τρεις ελέγχους, στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών 
(ΕΥΠ), την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας (ΔΑΕΕΒ) και την Διεύθυνση Δι-
αχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών (ΔΙΔΑΠ), αντίστοιχα, με σκοπό τον έλεγχο εφαρμογής 
των Πολιτικών Ασφάλειας και των σχετικών μέτρων ασφάλειας κατά τη χρήση εξοπλισμού 
άρσης απορρήτου. Στο πλαίσιο των ανωτέρω ελέγχων πραγματοποιήθηκαν δύο επιτόπιοι 
έλεγχοι στις εγκαταστάσεις της ΕΥΠ, τρεις επιτόπιοι έλεγχοι στις εγκαταστάσεις της ΔΑΕΕΒ 
και δύο επιτόπιοι έλεγχοι στις εγκαταστάσεις της ΔΙΔΑΠ. Οι έλεγχοι ολοκληρώθηκαν, τα απο-
τελέσματα αυτών εγκρίθηκαν από την Ολομέλεια της ΑΔΑΕ και οι αντίστοιχες επισημάνσεις 
εστάλησαν στις Δημόσιες Αρχές.

1.4  Έκτακτοι έλεγχοι σε παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

και άλλους φορείς.

Η ΑΔΑΕ διενεργεί εκτάκτους ελέγχους με σκοπό τη διερεύνηση καταγγελιών1, τη διερεύνηση 
περιστατικών ασφάλειας που αφορούν το απόρρητο των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοι-
νωνιών2, τη διερεύνηση περιστατικών ασφάλειας που αφορούν την ασφάλεια και την ακεραι-
ότητα δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών3, τη διερεύνηση γεγονότων που 
αναφέρονται σε δημοσιεύματα του Τύπου και σχετίζονται με πιθανή παραβίαση του απορ-
ρήτου των επικοινωνιών και γενικότερα προβλημάτων που άπτονται της διασφάλισης του 
απορρήτου των επικοινωνιών και της ασφάλειας και ακεραιότητας δικτύων και υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

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

2 Οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν μετά από διερεύνηση περιστατικών ασφάλειας που αφορούν στο απόρρητο των υπηρε-
σιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών παρουσιάζονται παρακάτω σε ξεχωριστή ενότητα (βλ. ενότητα 4 Περιστατικά ασφάλειας που 
αφορούν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών)

3 Οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν μετά από διερεύνηση περιστατικών ασφάλειας που αφορούν στην ασφάλεια και την ακε-
ραιότητα δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών παρουσιάζονται παρακάτω σε ξεχωριστή ενότητα (βλ. ενότητα 4 
Περιστατικά ασφάλειας που αφορούν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών)

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
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Το έτος 2017, η ΑΔΑΕ διαχειρίστηκε πέντε επιπλέον υποθέσεις πέραν των καταγγελιών, 
ερωτημάτων, περιστατικών ασφάλειας που αφορούν το απόρρητο των υπηρεσιών ηλεκτρο-
νικών επικοινωνιών αλλά και τη διερεύνηση περιστατικών ασφάλειας που αφορούν την 
ασφάλεια και την ακεραιότητα δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Πιο ανα-
λυτικά οι υποθέσεις αφορούσαν τα εξής: 

Δύο έκτακτους ελέγχους, ως συνδρομή στην Ελληνική Αστυνομία κατόπιν σχετικών 
αιτημάτων της προς την ΑΔΑΕ. Ο πρώτος έλεγχος πραγματοποιήθηκε επιτοπίως στην 
Ελληνική Εταιρεία προς Προστασίαν της Πνευματικής Ιδιοκτησίας ΑΕ (ΑΕΠΙ), ενώ ο δεύ-
τερος πραγματοποιήθηκε επίσης επιτοπίως στο Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοση-
μάτων (ΚΕΛΠΝΟ). 

Έναν έκτακτο έλεγχο, κατόπιν αιτήματος της Ελληνικής Αστυνομίας. Η έκθεση του ελέγ-
χου αυτού εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της ΑΔΑΕ και τα σχετικά αποτελέσματα κοινο-
ποιήθηκαν στην Ελληνική Αστυνομία.

Έναν έκτακτο έλεγχο, ο οποίος περιλάμβανε και επιτόπιο έλεγχο, με σκοπό την εξέταση 
της εφαρμογής των σχετικών μέτρων ασφάλειας σε συγκεκριμένα συστήματα και υπο-
δομές του παρόχου ΟΤΕ ΑΕ. Η υπόθεση αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2018.

Έναν έκτακτο έλεγχο, ο οποίος περιλάμβανε και δύο επιτόπιους ελέγχους, στους παρό-
χους WIND και ΟΤΕ αντίστοιχα για υπόθεση πιθανής παραβίασης του απορρήτου των 
επικοινωνιών. Η έκθεση ελέγχου αναμένεται να εγκριθεί από την Ολομέλεια της ΑΔΑΕ 
εντός του 2018 και να διαβιβαστεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα. 

Επίσης κατά το έτος 2017, η Ολομέλεια ενημερώθηκε σχετικά με την αξιολόγηση των νέων 
στοιχείων που απέστειλε ο ΟΤΕ, κατόπιν διαβίβασης των παρατηρήσεων που αφορούσαν την 
υπόθεση διερεύνησης του επιπέδου ασφάλειας για τη διασφάλιση του απορρήτου των επι-
κοινωνιών μιας νέας υπηρεσίας της εταιρείας ΟΤΕ ΑΕ, η οποία τελούσε υπό επεξεργασία και 
είχε εγκριθεί εντός του 2016. Τέλος, κατά το έτος 2017 ολοκληρώθηκε, με την έγκριση της 
έκθεσης ελέγχου από την Ολομέλεια της ΑΔΑΕ, η υπόθεση που αφορούσε τη διερεύνηση 
παραβίασης του απορρήτου στις τηλεφωνικές γραμμές των γραφείων του Κομμουνιστικού 
Κόμματος Ελλάδος.

1.5 Έκτακτοι έλεγχοι σε παρόχους ταχυδρομικών υπηρεσιών 

Η ΑΔΑΕ διενεργεί αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας έκτακτους ελέγχους στους παρό-
χους ταχυδρομικών υπηρεσιών. Το 2017, διενήργησε δύο εκτάκτους ελέγχους μετά από κα-
ταγγελίες που υποβλήθηκαν στην Αρχή. 

Ειδικότερα, ελέγχθηκε η εταιρεία: ΕΛΤΑ ΑΕ (μία επίσκεψη), έλεγχος που ολοκληρώθηκε 
εντός του 2017, καθώς και η εταιρεία Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ ΑΕ, έλεγχος που αναμένεται να 
ολοκληρωθεί εντός του 2018.
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2. Εξέταση καταγγελιών - ερωτημάτων
Με βάση το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν στην 
ΑΔΑΕ καταγγελίες ή ερωτήματα σχετικά με το απόρρητο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και 
των ταχυδρομικών 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/ και http://www.adae.gr/online-yp-
iresies/erotima/ ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@adae.gr.

Η Αρχή, μέσω της εξέτασης των καταγγελιών, αποσκοπεί στην εξακρίβωση πιθανής πα-
ράβασης της κείμενης νομοθεσίας και στη διαπίστωση τυχόν κενών ασφάλειας στους παρό-
χους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών, προκειμένου να 
προτείνει λύσεις ή να επιβάλει κυρώσεις. Παράλληλα, απαντώνται τα ερωτήματα φορέων και 
πολιτών/χρηστών αναφορικά με τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών τους. 

Συνολικά, το 2017 υποβλήθηκαν στην ΑΔΑΕ 111 καταγγελίες, εκ των οποίων οι 96 αφορού-
σαν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και οι 15 αφορούσαν ταχυδρομικές υπηρεσίες. 

Επίσης, υποβλήθηκαν στην Αρχή 39 ερωτήματα από πολίτες που αφορούν υπηρεσίες ηλεκτρο-
νικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών και επτά από φορείς ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Στο ακόλουθο διάγραμμα 3 απεικονίζεται η διαχρονική εξέλιξη των καταγγελιών ηλεκτρο-
νικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών που υποβλήθηκαν στην ΑΔΑΕ κατά την 
περίοδο 2007–2017. 

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
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Διάγραμμα 3: Καταγγελίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών 
υπηρεσιών που υποβλήθηκαν στην ΑΔΑΕ, 2007 - 2017
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2.1 Καταγγελίες και ερωτήματα που αφορούν τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες

Το 2017 υποβλήθηκαν συνολικά 96 καταγγελίες που αφορούσαν τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, ενώ από τα προηγούμενα έτη βρίσκονταν σε επεξεργασία άλλες 22 καταγγε-
λίες.

Από το σύνολο των 118 προαναφερόμενων καταγγελιών, για τις 88 ολοκληρώθηκε η επε-
ξεργασία εντός του 2017. Επίσης, στο τέλος του έτους, 30 καταγγελίες βρίσκονταν σε επεξερ-
γασία, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2018. 

Οι 88 από τις παραπάνω καταγγελίες, οι οποίες εξετάστηκαν εντός του 2017, κατανέμονται 
από πλευράς περιεχομένου ως εξής:

49 καταγγελίες αφορούσαν περιπτώσεις πιθανής παραβίασης του απορρήτου υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Ειδικότερα, στις καταγγελίες αυτές γινόταν αναφορά σε:

76 συνδέσεις τηλεφωνίας, από τις οποίες οι 43 ήταν συνδέσεις κινητής και οι 33 συνδέ-
σεις σταθερής τηλεφωνίας, 

τρεις πιθανές παραβιάσεις του απορρήτου των επικοινωνιών κατά την πρόσβαση στο 
διαδίκτυο, 

τρεις πιθανές παραβιάσεις του απορρήτου των επικοινωνιών για ηλεκτρονικό ταχυδρο-
μείο, 

δύο περιπτώσεις κακόβουλων – ενοχλητικών κλήσεων, 

τέσσερις περιπτώσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας της ΑΔΑΕ.

39 καταγγελίες αφορούσαν ζητήματα που δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της ΑΔΑΕ, 
όπως, ενδεικτικά, ανεπιθύμητη ηλεκτρονική επικοινωνία, μη ζητηθείσα επικοινωνία, μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης και λογαριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου παρόχων εξωτερι-
κού. Από τις καταγγελίες αυτές, οι 20 προωθήθηκαν σε άλλες αρμόδιες αρχές.

Από το σύνολο των καταγγελιών για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος, 14 καταγγελίες 
τέθηκαν στο αρχείο λόγω ελλιπών ή ασαφών στοιχείων.

Για την εξέταση 14 καταγγελιών διενεργήθηκαν επιτόπιοι έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων 
πραγματοποιήθηκαν 27 επισκέψεις στις εγκαταστάσεις παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών.

Να σημειωθεί ότι, μετά τη δημόσια καταγγελία του Κουμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος 
σχετικά με τις συνακροάσεις με τρίτους στο τηλεφωνικό του κέντρο, η ΑΔΑΕ ολοκλήρωσε 
τον έλεγχο σύμφωνα με τις κατά το Σύνταγμα αρμοδιότητές της. Η Αρχή συνέταξε πόρισμα, 
το οποίο κατέθεσε στην Διαρκή Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και αναμένει το 
αποτέλεσμα της άρσης του απορρήτου που ζητήθηκε από τις αρμόδιες Αρχές.
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Το 2017 η Αρχή παρέλαβε 35 ερωτήματα από πολίτες και επτά από φορείς, ενώ υπήρ-
χαν τέσσερα ερωτήματα πολιτών και δύο ερωτήματα φορέων εκκρεμή από το 2016. Μέσα 
στο έτος απαντήθηκαν τα έξι ερωτήματα που εκκρεμούσαν από το 2016, καθώς και 27 
ερωτήματα πολιτών και έξι ερωτήματα φορέων που παρέλαβε η Αρχή μέσα στο 2017. Τέ-
λος, οκτώ ερωτήματα πολιτών και ένα ερώτημα φορέα αναμένεται να απαντηθούν εντός 
του 2018.

Τα ως άνω ερωτήματα κατανέμονται ως εξής: 

27 ερωτήματα αφορούσαν απορίες ή προβλήματα σε θέματα αρμοδιότητας της Αρχής, 
όπως, ενδεικτικά, κακόβουλες κλήσεις, αναλυτικά στοιχεία κλήσεων, διαδικασία άρσης 
απορρήτου, λειτουργία και σχετική νομοθεσία της Αρχής, λογαριασμοί ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου και υποχρεώσεις των παρόχων έναντι της ΑΔΑΕ.

22 ερωτήματα αφορούσαν θέματα για τα οποία η ΑΔΑΕ δεν είναι αρμόδια, εκ των οποί-
ων 10 ερωτήματα πολιτών και ένα ερώτημα φορέα προωθήθηκαν σε άλλη αρμόδια 
Αρχή.

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Καταγγελίες που αφορούν στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες

και εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της ΑΔΑΕ (56%)

Καταγγελίες που αφορούν στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες

και δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της ΑΔΑΕ (44%)

44%

56%

Διάγραμμα 4:

Κατηγοριοποίηση των καταγγελιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 2017
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2.2 Καταγγελίες και ερωτήματα που αφορούν τις ταχυδρομικές υπηρεσίες

Η Αρχή το 2017 επεξεργάστηκε 20 καταγγελίες, εκ των οποίων οι 17 ολοκληρώθηκαν εντός 
του έτους, ενώ οι τρεις βρίσκονται στο στάδιο έγκρισης από την Ολομέλεια της Αρχής. Από τις 
ολοκληρωμένες εντός του 2017 καταγγελίες οι πέντε είχαν υποβληθεί τα προηγούμενα έτη. 
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, διαπιστώθηκε ότι μία εξ αυτών αφορούσε θέμα για το 
οποίο η ΑΔΑΕ δεν είναι αρμόδια. 

Το 2017 η Αρχή παρέλαβε τέσσερα ερωτήματα από πολίτες τα οποία απαντήθηκαν εντός 
του έτους.

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 Ηλεκτρο-
νικών Επικοινωνιών, που έχει εκδώσει η ΑΔΑΕ (απόφαση 165/2011 της ΑΔΑΕ, ΦΕΚ 2715/
Β΄/17.11.2011) και ειδικότερα βάσει του άρθρου 1 αυτού, οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονι-
κών επικοινωνιών έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν προς έγκριση στην ΑΔΑΕ πολιτική 
ασφάλειας για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών που πρόκειται να εφαρμό-
σουν. Οι πολιτικές ασφάλειας, που υποβάλλονται στην ΑΔΑΕ, εξετάζονται ως προς τη συμβα-
τότητά τους με τον παραπάνω Κανονισμό για τη διασφάλιση του απορρήτου των ηλεκτρο-
νικών επικοινωνιών. Αν η πολιτική που υποβλήθηκε πληροί τις απαιτήσεις του Κανονισμού, 
εγκρίνεται από την ΑΔΑΕ και η έγκριση γνωστοποιείται στον πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρο-
νικών 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 εξηγή-
σεις για την καθυστέρηση ή τη μη συμμόρφωσή του.

Οι πάροχοι ταχυδρομικών υπηρεσιών υποχρεούνται να καταθέσουν στην ΑΔΑΕ πολιτική 
διασφάλισης του απορρήτου των ταχυδρομικών υπηρεσιών (ΠΔΑΤΥ), σύμφωνα με τον Κα-
νονισμό που έχει εκδώσει η Αρχή για τη διασφάλιση του απορρήτου των ταχυδρομικών υπη-
ρεσιών (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, εντοπίζει 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, σε γενικές γραμμές, παρόμοια με την 
παραπάνω περιγραφόμενη για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
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3.1.  Πολιτικές ασφάλειας για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών παρόχων 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Το έτος 2017 κατατέθηκαν στην Αρχή συνολικά 15 πολιτικές ασφάλειας, στις οποίες συμπε-
ριλαμβάνονται 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:

δέκα εγκρίθηκαν,

τέσσερις δεν εγκρίθηκαν· ζητήθηκε από τους παρόχους να υποβάλλουν αναθεωρημένη 
πολιτική ασφάλειας,

μία τελεί υπό επεξεργασία.

Επιπλέον, μέσα στο 2017, ολοκληρώθηκε η επεξεργασία πέντε πολιτικών ασφάλειας που 
είχαν κατατεθεί στην Αρχή κατά το προηγούμενο έτος, από τις οποίες οι τέσσερις εγκρίθηκαν 
ενώ για την πέμπτη εκκρεμεί η κλήση του παρόχου σε ακρόαση.

Συνοψίζοντας τα προηγούμενα στοιχεία, εντός του 2017, ολοκληρώθηκε η διεκπεραίωση 
20 πολιτικών ασφάλειας ως εξής:

14 εγκρίθηκαν,

πέντε δεν εγκρίθηκαν· για τις τέσσερις από αυτές ζητήθηκε από τους παρόχους να υπο-
βάλλουν αναθεωρημένη πολιτική ασφάλειας, ενώ για την πέμπτη εκκρεμεί η κλήση του 
παρόχου σε ακρόαση, 

μία πολιτική ασφάλειας τελεί υπό επεξεργασία, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί 
εντός του 2018.

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
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Πολιτικές ασφάλειας ηλεκτρονικών επικοινωνιών για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών
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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, 2007 - 2017

Εγκεκριμένες πολιτικές ασφάλειας παρόχων (67%)

Πολιτικές ασφάλειας παρόχων που δεν εγκρίθηκαν (27%)

Πολιτικές ασφαλείας που τελούν υπό επεξεργασία (6%)

Διάγραμμα 6:Κατηγοριοποίηση των πολιτικών ασφάλειας για τη διασφάλιση 
του απορρήτου των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 2017
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3.2.  Κατάσταση παρόχων σχετικά με την υποχρέωση υποβολής πολιτικής ασφάλειας για τη 

διασφάλιση του απορρήτου των ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Κατά το 2017, συνεχίστηκε η εξέταση του Μητρώου Παρόχων Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλε-
κτρονικών Επικοινωνιών της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), 
με σκοπό την ανανέωση 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 2017, υποχρέωση 
υποβολής πολιτικής ασφάλειας. Ο συνολικός αριθμός των παρόχων αυτών είναι 175, εκ των 
οποίων 95 έχουν υποβάλει, ως όφειλαν, προς έγκριση στην Αρχή πολιτική ασφάλειας, ενώ 80 
πάροχοι δεν έχουν υποβάλει πολιτική ασφάλειας.

Αναλυτικότερα, ως προς τους 95 παρόχους που έχουν υποβάλει πολιτική ασφάλειας ισχύ-
ουν τα εξής: 

για 87 παρόχους έχει εγκριθεί η πολιτική ασφάλειας, 

για έξι παρόχους αναμένεται η υποβολή αναθεωρημένης πολιτικής ασφάλειας,

για δύο παρόχους εκκρεμεί η κλήση σε ακρόαση, λόγω του ότι δεν εγκρίθηκε η πολιτική 
ασφάλειας που υπέβαλαν. 

Αναλυτικότερα, ως προς τους 80 παρόχους που δεν έχουν υποβάλει πολιτική ασφάλειας:

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

για 11 παρόχους αναμένεται η υποβολή πολιτικής ασφάλειας,

για 34 παρόχους ερευνάται αν έχουν την υποχρέωση υποβολής πολιτικής ασφάλειας 
(βλ. διάγραμμα 7).

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
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Πρέπει να σημειωθεί ότι οι μεγαλύτερες εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επι-
κοινωνιών έχουν καταθέσει πολιτικές ασφάλειας με βάση τον Κανονισμό για τη διασφάλιση του 
απορρήτου των επικοινωνιών (απόφαση υπ’ αριθ. 165/2011 της ΑΔΑΕ), οι οποίες έχουν εγκριθεί 
από την Ολομέλεια της ΑΔΑΕ. Συγκεκριμένα, μέχρι το 2013, είχαν εγκριθεί συνολικά από την 
ΑΔΑΕ 48 πολιτικές ασφάλειας παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, μέχρι το 2014 συνολικά 
εγκρίθηκαν 67 πολιτικές ασφάλειας, μέχρι το 2015 συνολικά εγκρίθηκαν 78 πολιτικές ασφάλει-
ας, μέχρι το 2016 συνολικά εγκρίθηκαν 84 πολιτικές ασφάλειας, και τέλος, μέχρι το 2017 ο αριθ-
μός των εγκεκριμένων πολιτικών ασφάλειας των παρόχων ανήλθε στις 87 (βλ. διάγραμμα 8).

Πάροχοι που διαθέτουν εγκεκριμένη πολιτική ασφάλειας (50%)

Πάροχοι που τελούν σε διαδικασία κλήσης σε ακρόαση 

ως προς τη μη έγκριση της πολιτικής ασφάλειας (1%)

Πάροχοι που αναμένεται η υποβολή αναθεωρημένης πολιτικής

ασφάλειας (4%)

Πάροχοι που τελούν σε διαδικασία κλήσης σε ακρόαση

για τη μη υποβολή της πολιτικής τους ασφάλειας (20%)

Πάροχοι που ερευνάται αν έχουν την υποχρέωση υποβολής 

πολιτικής ασφάλειας (19%)

Πάροχοι που αναμένεται η υποβολή πολιτικής ασφάλειας (6%)

Διάγραμμα 7: Επισκόπηση παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών σχετικά με την υποβολή πολιτικής ασφάλειας, 2017
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3.3 Πολιτικές διασφάλισης απορρήτου επικοινωνιών για ταχυδρομικές υπηρεσίες

Μέσα στο 2017, η ΑΔΑΕ, αντλώντας στοιχεία από το ισχύον4 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 τους παρόχους ταχυδρομικών 
υπηρεσιών που δεν έχουν υποβάλει πολιτική διασφάλισης απορρήτου (ΠΔΑΤΥ). Επίσης, ενη-
μέρωσε τις νεοσυσταθείσες εταιρείες, για τη σχετική υποχρέωσή τους και παράλληλα επικοι-
νώνησε 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 2017 κατατέθηκαν και εξετάστηκαν από την ΑΔΑΕ 24 νέες Πολιτικές Διασφάλισης Απορ-
ρήτου Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (ΠΔΑΤΥ). Από αυτές 19 εγκρίθηκαν, εκ των οποίων μία ανα-
θεωρημένη, ενώ πέντε δεν εγκρίθηκαν. Σημειώνεται ότι οι παραπάνω εγκεκριμένες πολιτικές 
διασφάλισης του απορρήτου αφορούν τις επιχειρήσεις οι οποίες διακινούν μέσω των δικτύ-
ων τους πάνω από το 95% των ταχυδρομικών αντικειμένων (βλ. διάγραμμα 9).

4 Πηγή: Βάση δεδομένων ΕΕΤΤ.

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Διάγραμμα 8:Σύνολο εγκεκριμένων από την ΑΔΑΕ πολιτικών ασφάλειας
ηλεκτρονικών επικοινωνιών για τη διασφάλιση του απορρήτου

των επικοινωνιών, 2015 - 2017

Εγκεκριμένες πολιτικές ασφάλειας ηλεκτρονικών επικοινωνιών για τη διασφάλιση 

του απορρήτου των επικοινωνιών
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21%

79%

Επισημαίνεται ακόμη ότι η αγορά των ταχυδρομικών υπηρεσιών παρουσιάζει συνεχείς με-
ταβολές ως προς τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτήν και οφείλουν να εφαρ-
μόζουν ΠΔΑΤΥ. Το 2017 ο αριθμός των επιχειρήσεων αυτών ανέρχεται σε 549, ενώ το 2016 ο 
αριθμός των επιχειρήσεων αυτών ήταν 485 και το 2015 ήταν 395. (βλ. Διάγραμμα 10).

Διάγραμμα 9:Πολιτικές διασφάλισης του απορρήτου ταχυδρομικών επι-
χειρήσεων που εξετάστηκαν από την ΑΔΑΕ, 2017

Πολιτικές Διασφάλισης του Απορρήτου Ταχυδρομικών

Επιχειρήσεων που εγκρίθηκαν από την Ολομέλεια της ΑΔΑΕ (79%)

Πολιτικές Διασφάλισης του Απορρήτου Ταχυδρομικών

Επιχειρήσεων που δεν εγκρίθηκαν από την Ολομέλεια της ΑΔΑΕ (21%)
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4. Περιστατικά ασφάλειας που αφορούν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3115/2003 («Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επι-
κοινωνιών», ΦΕΚ Α΄47), του Ν. 3674/2008 («Ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου διασφάλισης 
του απορρήτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ Α΄136), καθώς και 
με βάση τον Κανονισμό για τη διασφάλιση του απορρήτου των ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
(απόφαση υπ’ αριθμ. 165/2011 της ΑΔΑΕ), ο πάροχος οφείλει να καταρτίζει και να εφαρμό-
ζει «Διαδικασία Διαχείρισης Περιστατικών Ασφάλειας», η οποία θα ενεργοποιείται αμελλητί 
σε κάθε περίπτωση εμφάνισης περιστατικού ασφάλειας. Στη διαδικασία αυτή προβλέπεται η 
καταγραφή όλων των στοιχείων που αναφέρονται λεπτομερώς στον παραπάνω Κανονισμό, 
καθώς και η σύνταξη και διατήρηση σε αρχείο όλων των εγγράφων που σχετίζονται με τα 
περιστατικά ασφάλειας.

Σε περίπτωση εμφάνισης περιστατικού ασφάλειας, οι πάροχοι υποχρεούνται να ενημερώ-
νουν αμελλητί την ΑΔΑΕ, υποβάλλοντας αρχικά για κάθε περιστατικό το έγγραφο «Έκθεση 
Άμεσης Αναφοράς Περιστατικού Ασφάλειας» και, μετά τη διερεύνησή του, το έγγραφο «Τελι-
κή Έκθεση Αναφοράς Περιστατικού Ασφάλειας».
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Διάγραμμα 10: Αυξομειώσεις του αριθμού των ταχυδρομικών επιχειρήσεων και 
πολιτικές διασφάλισης του απορρήτου (ΠΔΑΤΥ) στο τέλος κάθε έτους, 2015 - 2017
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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 2017 υποβλήθηκαν στην ΑΔΑΕ συνολικά 10 αναφορές περιστατικών ασφάλειας που 
αφορούν το απόρρητο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ενώ από το προηγούμενο έτος βρί-
σκονταν υπό επεξεργασία ή σε αναμονή έγκρισης από την Ολομέλεια της ΑΔΑΕ άλλες 34 
αναφορές. Από το σύνολο των 44 αυτών περιστατικών ασφάλειας που εξετάστηκαν εντός του 
έτους, για τα 32 ολοκληρώθηκε ο έλεγχος, για τα έξι εκκρεμεί η απόφαση της Ολομέλειας, ενώ 
για τα υπόλοιπα έξι, οι σχετικές υποθέσεις τελούν υπό επεξεργασία.

Για την εξέταση των παραπάνω περιστατικών ασφάλειας, η ΑΔΑΕ διενήργησε συνολικά 
πέντε έκτακτους ελέγχους σε παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών και εποπτευόμενους 
φορείς, στο πλαίσιο των οποίων πραγματοποίησε οκτώ επισκέψεις στις εγκαταστάσεις των 
εταιρειών. Συγκεκριμένα ελέγχθηκαν οι εταιρείες «COSMOTE-ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
ΑΕ» (τέσσερις επισκέψεις), «VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ» (δύο επισκέψεις), «ΥUΒΟΤΟ» (μία 
επίσκεψη) και η «Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών της Ελληνικής Αστυνο-
μίας (ΔΙΔΑΠ)».

Επίσης, με βάση το άρθρο 37 του Ν. 4070/2012 («Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, 
Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ Α’ 82/2012), που ενσωματώνει τις 
απαιτήσεις του άρθρου 13α «Ασφάλεια και ακεραιότητα δικτύων και υπηρεσιών» της Οδηγί-
ας 2009/140/ΕΚ, καθώς και με βάση τον Κανονισμό για την Ασφάλεια και την Ακεραιότητα Δι-
κτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (Απόφαση 205/2013 της ΑΔΑΕ), η ΑΔΑΕ 
εξετάζει περιστατικά ασφάλειας που αφορούν την ακεραιότητα Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλε-
κτρονικών Επικοινωνιών.

Σημειώνεται ότι, για τους σκοπούς του Κανονισμού, ως περιστατικό ασφάλειας νοείται 
κάθε γεγονός το οποίο επηρεάζει την ακεραιότητα του δημοσίου δικτύου ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών ή τη συνέχεια παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που διατί-
θενται στο κοινό. Στο πλαίσιο του Κανονισμού δεν εμπίπτουν γεγονότα που επηρεάζουν 
το απόρρητο των επικοινωνιών, καθώς και προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης ή 
αναβάθμισης συστημάτων, οι οποίες επηρεάζουν τη συνέχεια παροχής υπηρεσιών, στο 
βαθμό που αυτές υλοποιούνται σύμφωνα με το προγραμματισμένο για τον πάροχο χρο-
νοδιάγραμμα.

Το 2017 δεν υποβλήθηκε στην ΑΔΑΕ αναφορά περιστατικού ασφάλειας που αφορά στην 
ασφάλεια και την ακεραιότητα δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 
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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 εκδίδονται από τα αρμόδια όργανα και επιβάλλουν την άρση του απορρήτου κοινοποι-
ούνται 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 2017 η ΑΔΑΕ παρέλαβε:

7.182 εισαγγελικές διατάξεις που αφορούσαν άρση απορρήτου των επικοινωνιών για 
λόγους εθνικής ασφάλειας, έναντι 9295 το 2016. Σε αυτό τον αριθμό περιλαμβάνονται 
νέες περιπτώσεις άρσης του απορρήτου, παρατάσεις προγενέστερων διατάξεων καθώς 
και διατάξεις που διατάζουν την παύση της άρσης του απορρήτου, προτού παρέλθει 
η χρονική περίοδος που ορίζεται από την αρχική διάταξη. Οι διατάξεις που διατάζουν 
την παύση της άρσης του απορρήτου αντιστοιχούν στατιστικά στο 2-8% του συνόλου 
διαχρονικά.

3.194 βουλεύματα δικαστικών συμβουλίων, έναντι 2.947 το 2016, για τη διακρίβωση 
εγκλημάτων που προβλέπονται από το αρ. 4 παρ. 1 του Ν. 2225/1994. Τέτοια εγκλή-
ματα είναι 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, το οργανωμένο έγκλημα, τα εγκλήματα που προβλέπονται στο 
νόμο περί ναρκωτικών κ.α.

Διευκρινίζεται ότι οι αριθμοί που αναφέρονται παραπάνω αφορούν το πλήθος των διατά-
ξεων/αποφάσεων που εκδίδονται από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές και κοινοποιούνται στην 
ΑΔΑΕ και δεν συμπίπτουν με τους αριθμούς των συνδέσεων/ατόμων για τα οποία διατάσσε-
ται άρση του απορρήτου.

Όταν από την επεξεργασία των ανωτέρω διατάξεων και βουλευμάτων προκύπτουν παρα-
τηρήσεις αναφορικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας, η ΑΔΑΕ προβαίνει σε σχετικές επι-
σημάνσεις προς τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, με σκοπό να συμβάλλει στην απαρέγκλι-
τη τήρηση της προβλεπόμενης από τον Ν. 2225/1994, όπως ισχύει, διαδικασίας άρσης του 
απορρήτου. 

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
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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 επικοινω-
νίας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η κυρωτική αρμοδιότητα της ΑΔΑΕ προκύπτει από το 
άρθρο 11 του ίδιου νόμου, το άρθρο 13 του Ν. 3471/2006, το άρθρο 11 του Ν. 3674/2008 και 
τον Κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας της Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνι-
ών (ΦΕΚ 1650/Β΄/11.05.2012 και 1751/Β΄/25.05.2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Επιση-
μαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3471/2006 «Προστασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροπο-
ποίηση του Ν. 2472/1997» (ΦΕΚ 133/Α΄/28.6.2006), απαγορεύεται η ακρόαση, η υποκλοπή, η 
αποθήκευση ή άλλο είδος παρακολούθησης ή επιτήρησης των επικοινωνιών και των συνα-
φών δεδομένων κίνησης, εκτός αν προβλέπεται άλλως από τον νόμο.

Διάγραμμα 11: Κοινοποίηση διατάξεων άρσης του απορρήτου
των επικοινωνιών, 2005 - 2017
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Η διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, 
αποτελεί υποχρέωση του παρόχου υπηρεσιών επικοινωνιών, ο οποίος οφείλει να λαμβάνει 
τα ενδεδειγμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την αποφυγή οποιασδήποτε παραβίασής 
του. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παραβίαση της κείμενης νομοθεσίας περί απορρήτου 
των επικοινωνιών ή των όρων και των διαδικασιών 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.

Η ΑΔΑΕ συνεδρίασε στην έδρα της με θέμα την ακρόαση παρόχων, δίνοντας στις εταιρείες 
τη δυνατότητα είτε να παραστούν μετά ή διά πληρεξουσίου δικηγόρου είτε να καταθέσουν 
έγγραφο υπόμνημα μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την επίδοση της απόφασης για 
κλήση σε ακρόαση. Συγκεκριμένα, μέσα στο έτος πραγματοποιήθηκαν 45 ακροάσεις, εκ των 
οποίων στις 44 παρέστησαν οι κληθέντες πάροχοι στην έδρα της ΑΔΑΕ, ενώ ένας πάροχος 
υπέβαλε υπόμνημα. Σε 17 περιπτώσεις η ακρόαση αφορούσε περιστατικά ασφάλειας για τα 
οποία οι ίδιοι οι πάροχοι ενημέρωσαν την Αρχή, σε 12 περιπτώσεις η ακρόαση αφορούσε σε 
τακτικό έλεγχο στις εγκαταστάσεις των παρόχων, σε 10 περιπτώσεις η ακρόαση αφορούσε 
την εξέταση καταγγελίας με αντικείμενο την ενδεχόμενη παράβαση της κείμενης νομοθεσίας 
περί απορρήτου των επικοινωνιών και σε μια περίπτωση η ακρόαση αφορούσε έκτακτο έλεγ-
χο, ο οποίος διενεργήθηκε αυτεπαγγέλτως. Τέλος, η ΑΔΑΕ κάλεσε σε ακρόαση πέντε παρό-
χους για να ελέγξει αν υπάρχει παράβαση της κείμενης νομοθεσίας σε σχέση με το απόρρητο 
των επικοινωνιών διά της μη υποβολής στην ΑΔΑΕ πολιτικής ασφάλειας ή δια της μη έγκρι-
σης από την ΑΔΑΕ της αναθεωρημένης πολιτικής τους για τη διασφάλιση του απορρήτου των 
επικοινωνιών (βλ. διάγραμμα 12).
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Διάγραμμα 12: Κατηγοριοποίηση των ακροάσεων παρόχων που 
πραγματοποιήθηκαν στην ΑΔΑΕ, 2017
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Μέσα στο 2017, η ΑΔΑΕ έλαβε πέντε αποφάσεις που αφορούν κλήσεις σε ακρόαση πα-
ρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών, οι οποίες θα 
ολοκληρωθούν μέσα στο 2018.

Ακόμη, το έτος 2017, η ΑΔΑΕ επέβαλε τις ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις:

Με την υπ’ αριθμ. 98/2017 απόφαση της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ επιβλήθηκε σε εταιρεία παρο-
χής ηλεκτρονικών επικοινωνιών η διοικητική κύρωση του χρηματικού προστίμου ύψους ογδόντα 
χιλιάδων ευρώ (80.000 ευρώ) για παράβαση της κείμενης νομοθεσίας σε σχέση με το απόρρητο. 

Με την υπ’ αριθμ. 146/2017 απόφαση της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ επιβλήθηκε σε εταιρεία 
παροχής ηλεκτρονικών επικοινωνιών η διοικητική κύρωση της σύστασης με προειδοποίηση 
επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση υποτροπής, για παράβαση που διαπιστώθηκε στο πλαίσιο 
τακτικού ελέγχου αναφορικά με τη μη εφαρμογή της εγκεκριμένης από την ΑΔΑΕ πολιτικής 
ασφάλειας της εταιρείας. 

Με την υπ’ αριθμ 116Β/2017 απόφαση της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ επιβλήθηκε σε εταιρεία 
παροχής ηλεκτρονικών επικοινωνιών η διοικητική κύρωση του χρηματικού προστίμου ύψους 
τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000 ευρώ), καθώς και η διοικητική κύρωση της σύστασης με προ-
ειδοποίηση επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση υποτροπής, για παράβαση της κείμενης νο-
μοθεσίας σε σχέση με το απόρρητο.

Με την υπ’ αριθμ. 249/2017 απόφαση της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ επιβλήθηκε σε εταιρεία παρο-
χής ηλεκτρονικών επικοινωνιών η διοικητική κύρωση του χρηματικού προστίμου ύψους είκοσι 
χιλιάδων ευρώ (20.000 ευρώ) για παράβαση της κείμενης νομοθεσίας σε σχέση με το απόρρητο. 

Επισημαίνεται ότι εντός του 2017 επιβλήθηκαν επίσης οι ακόλουθες κυρώσεις, η διαδικα-
σία επιβολής των οποίων πρόκειται να ολοκληρωθεί εντός του 2018: 

Επιβολή της διοικητικής κύρωσης του χρηματικού προστίμου ύψους πενήντα χιλιάδων 
ευρώ (50.000 ευρώ) σε εταιρεία παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών για παράβαση της 
κείμενης νομοθεσίας σε σχέση με το απόρρητο των επικοινωνιών μέσω επιστολών δια 
της λήψης ελλιπών μέτρων ασφάλειας κατά τη διαχείριση ταχυδρομικού αντικειμένου.

Επιβολή της διοικητικής κύρωσης της σύστασης με προειδοποίηση επιβολής κυρώσε-
ων σε περίπτωση υποτροπής σε εταιρεία παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών για παρά-
βαση της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με το απόρρητο των επικοινωνιών μέσω επιστο-
λών, δια της μη έγκρισης της αναθεωρημένης Πολιτικής Διασφάλισης του Απορρήτου 
των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.

Για την επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων, ελήφθη υπόψη η αρχή της αναλογικότητας, η 
αρχή της χρηστής Διοίκησης, η αρχή της εύλογης διάρκειας της διαδικασίας, η βαρύτητα της 
αποδιδόμενης παράβασης, καθώς και τα πρόσφατα οικονομικά στοιχεία των εταιρειών (βλ. 
διάγραμμα 13).
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7.  Νομολογία δικαστηρίων σε συνέχεια ενδίκων βοηθημάτων 
κατά Αποφάσεων της Αρχής 

Στις αρμοδιότητες της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών περιλαμβά-
νεται η επιβολή κυρώσεων για την παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών σε οποιο-
δήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο προβαίνει στην παραβίαση αυτή και με οποιονδήποτε 
τρόπο, ανεξαρτήτως αν το πρόσωπο αυτό παρέχει υπηρεσίες σχετικές με την αλληλογραφία 
και την επικοινωνία ή σχετίζεται με την παροχή τέτοιων υπηρεσιών. Παρακάτω αναφέρονται 
πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας σε συνέχεια ενδίκων βοηθημάτων 
κατά αποφάσεων της Αρχής.

7.1 Απόφαση 3473/2017 του Συμβουλίου της Επικρατείας

Με την υπ’ αριθμ. 3473/2017 Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (Δ΄ Τμήμα επταμε-
λούς σύνθεσης), στην οποία είχε παραπεμφθεί από την πενταμελή σύνθεση του Τμήματος η 
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εν λόγω υπόθεση, κρίθηκε το ζήτημα κατά πόσον η επιβολή διοικητικής κύρωσης εκ μέρους 
της ΑΔΑΕ για παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας του απορρήτου των επικοινωνιών 
παραβιάζει την αρχή “non bis in idem” όταν για τα ίδια πραγματικά περιστατικά έχει επιβληθεί 
και έτερη διοικητική κύρωση, πλην όμως με άλλη νομική αιτία.

Συγκεκριμένα το Δικαστήριο έκανε δεκτό ότι: «…είναι δυνατή η επιβολή στον ίδιο πα-
ραβάτη για τα ίδια πραγματικά περιστατικά δύο διοικητικών κυρώσεων από διαφορετι-
κά διοικητικά όργανα ή ανεξάρτητες διοικητικές αρχές, εφόσον η επιβολή τους αποβλέπει 
στην προστασία ιδιαιτέρως σημαντικών και διαφορετικών εννόμων αγαθών, όπως είναι τα 
κατοχυρωμένα με ρητές συνταγματικές διατάξεις, αλλά και διεθνή κείμενα, όπως η ΕΣΔΑ, 
ατομικά δικαιώματα. Και τούτο διότι τυχόν αδυναμία επιβολής της μιας από τις δύο διοικη-
τικές κυρώσεις κατ’ εφαρμογή της αρχής non bis in idem, εφόσον έχει ήδη επιβληθεί και 
οριστικοποιηθεί η μια από αυτές θα καθιστούσε ανενεργή την υποχρέωση που έχουν από 
το Σύνταγμα διαφορετικά κρατικά όργανα να προστατεύουν τους θιγόμενους στα ατομικά 
τους δικαιώματα.». 

7.2 Απόφαση 1593/2016 του Συμβουλίου της Επικρατείας 

Με την υπ’ αριθμ. 1593/2016 Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (Δ΄ Τμήμα επταμε-
λούς σύνθεσης) έγινε δεκτό ότι με τη διάταξη του άρθρου 19 παρ. 1 του Συντάγματος «…
το απόρρητο της επικοινωνίας προστατεύεται έναντι πάντων (ιδιωτών ή φορέων δημόσι-
ας εξουσίας), από κάθε είδους προσβολή και εκτείνεται στο σύνολο του επικοινωνιακού 
γεγονότος, καλύπτει, δηλαδή, όχι μόνο το περιεχόμενο της επικοινωνίας (φωνή, κείμενο, 
εικόνα, ήχο, ιστοσελίδα κ.λπ.), αλλά και τα συναφώς παραγόμενα δεδομένα επικοινωνίας 
(εφεξής δεδομένα επικοινωνίας) που προσδιορίζουν τις συνθήκες επικοινωνίας και την 
εξατομικεύουν (όπως πληροφορίες για τον τόπο, το χρόνο, τη διάρκεια, τη μορφή και το 
είδος επικοινωνίας, στοιχεία προσδιοριστικά του μέσου με το οποίο διεξήχθη η επικοι-
νωνία, στοιχεία ταυτότητας και διευθύνσεων επικοινωνούντων μερών κ.λπ.). …Συναφώς 
δε, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Δ.Δ.Α.) έχει κρίνει, κατά την 
ερμηνεία του άρθρου 8 παρ. 1 της Ε.Σ.Δ.Α. που κατοχυρώνει το δικαίωμα σεβασμού της 
επικοινωνίας και της ιδιωτικής ζωής, ότι όχι μόνο η παρακολούθηση του περιεχομένου 
της επικοινωνίας, αλλά και η συλλογή, αποθήκευση και γνωστοποίηση των παραγόμενων 
δεδομένων επικοινωνίας (π.χ. αριθμοί εισερχομένων και εξερχομένων τηλεφωνικών κλή-
σεων, ημερομηνία και διάρκεια τηλεφωνικών συνδιαλέξεων), τα οποία αποτελούν αναπό-
σπαστο συστατικό στοιχείο της επικοινωνίας συνιστούν επέμβαση στην απόλαυση των 
ανωτέρω δικαιωμάτων….». 
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8.  Ετήσιες εκθέσεις για τις κακόβουλες ή ενοχλητικές κλήσεις 
και επεξεργασία κλήσεων εκτάκτου ανάγκης

Σε εκτέλεση διάταξης του Ν. 3471/2006, η Αρχή εξέδωσε την Πράξη 2322/2006 (ΦΕΚ 1853/
Β΄/21.12.2006), με την οποία καθορίστηκαν 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 τη-
λεφωνίας για τον εντοπισμό κακόβουλων ή ενοχλητικών κλήσεων και τη διάθεση των δεδο-
μένων που περιέχουν την αναγνώριση της ταυτότητας του καλούντος συνδρομητή ή χρήστη 
στον συνδρομητή ή χρήστη που ζητά τον εντοπισμό. Στις διατάξεις της Πράξης, υπάγονται 
όλοι οι φορείς παροχής δημοσίου δικτύου ή 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 τη διεκπεραίωση αιτήσεων για τον εντοπισμό 
Κακόβουλων ή Ενοχλητικών Κλήσεων και τη διασφάλιση του απορρήτου της συγκεκριμένης 
διαδικασίας. 

Για το χρονικό διάστημα από 1.1.2017 έως 31.12.2017, σύμφωνα με τις σχετικές εκθέ-
σεις των παρόχων Cosmote ΑΕ, ΟΤΕ ΑΕ, Vodafon-Panafon AEET, και Wind Ελλάς Τηλεπι-
κοινωνίες ΑΕBE, προκύπτει ότι ο αριθμός των αιτήσεων για τον εντοπισμό κακόβουλων ή 
ενοχλητικών κλήσεων ανήλθε σε 552 αιτήσεις, ενώ το έτος 2016 ο αριθμός των αιτήσεων 
ήταν 734.

Ειδικότερα, η εταιρεία Wind Ελλάς Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ διεκπεραίωσε 150 αιτήσεις. Ακό-
μη, στην εταιρεία Cosmote–Κινητές Τηλεπικοινωνίες ΑΕ υποβλήθηκαν 124 αιτήσεις για τον 
εντοπισμό κακόβουλων ή ενοχλητικών κλήσεων, ενώ η εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ διεκπεραίωσε 12 αι-
τήματα για τον εντοπισμό κακόβουλων ή ενοχλητικών κλήσεων. Τέλος, η εταιρεία Vodafone 
Panafon AEET, παρέλαβε 266 αιτήσεις.

Ως προς την επεξεργασία κλήσεων εκτάκτου ανάγκης, με την Πράξη της ΑΔΑΕ με αριθμ. 
απόφ. 216/2008 (ΦΕΚ 1898/Β΄/17.09.2008), ρυθμίζονται οι διαδικασίες, ο τρόπος και οι τε-
χνικές λεπτομέρειες 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 πα-
ροχή πληροφοριών στους αρμόδιους φορείς για τον εντοπισμό της θέσης του καλούντος 
προς αριθμούς έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένου του ενιαίου ευρωπαϊκού αριθ-
μού 112. 
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Σε εκτέλεση των υποχρεώσεων των παρόχων που απορρέουν από το άρθρο 6 της πα-
ραπάνω Πράξης της ΑΔΑΕ, η Αρχή παρέλαβε ετήσιες εκθέσεις από τους εξής παρόχους: 
ΟΤΕ ΑΕ, Vodafone-Panafon AE και Wind Ελλάς Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ. Από τις εκθέσεις 
αυτές προκύπτει ότι, για το έτος 2017 και σύμφωνα με τα συστήματα της εταιρείας WIND 
Ελλάς Τηλεπικοινωνίες ΑΕBE, υπήρξαν 113 επιτυχείς αναζητήσεις στη βάση δεδομένων 
«Αντιστοίχιση Κωδικών Εντοπισμού Θέσης και Πληροφοριών» από την Γενική Γραμμα-
τεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ). Σύμφωνα με την εταιρία ΟΤΕ ΑΕ, μέσα στο 2017 δεν 
υποβλήθηκε κανένα αίτημα στον όμιλο εταιρειών ΟΤΕ από το Κέντρο εξυπηρέτησης της 
Υπηρεσίας Κλήσεων Έκτακτης Ανάγκης. Τέλος, σχετικά με τη διεκπεραίωση αιτήσεων για 
επεξεργασία δεδομένων θέσης καλούντων το 112 η εταιρία Vodafone-Panafon AE ανα-
φέρει ότι, ως προς το δίκτυο της σταθερής τηλεφωνίας δεν παρέλαβε κανένα αίτημα 
εντοπισμού, ενώ ως πάροχος δικτύου κινητής τηλεφωνίας παρέλαβε και διεκπεραίωσε 
συνολικά 74 αιτήματα.

9. Έγκριση χρηματοδότησης ανάπτυξης έργου ΤΠΕ της ΑΔΑΕ 

Η ΑΔΑΕ έλαβε πρόσκληση από τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής (ΓΓΨΠ) για την 
υποβολή προτάσεων για έργα για δράσεις Πληροφορικής Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών (ΤΠΕ), τα οποία εντάσσονται στον Τομέα Παρέμβασης 5 της Εθνικής Ψηφιακής 
Στρατηγικής - Ριζική Αναθεώρηση του τρόπου παροχής Ψηφιακών Υπηρεσιών του Δημοσίου 
και είναι σύμφωνα με την Εθνική Ψηφιακή Πολιτική (2016-2021).

Ανταποκρινόμενη στην ως άνω πρόσκληση, η ΑΔΑΕ, υπέβαλε Έντυπο Πρότασης στο 
φορέα πρόσκλησης για έργο που αφορά στην «Ανάπτυξη συστήματος για την ασφαλή 
παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΑΔΑΕ προς πολίτες και επιχειρήσεις», έχει συνολι-
κό προτεινόμενο προϋπολογισμό 660.000€ και πηγή χρηματοδότησης το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία», 2014-2020 (ΕΠΑνΕκ). 
Η πρόταση της ΑΔΑΕ εγκρίθηκε από την ΓΓΨΠ με συνολικό ποσό 550.000 ευρώ συμπερι-
λαμβανομένου ΦΠΑ. 

Στη συνέχεια, η ΑΔΑΕ., επεξεργάστηκε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 
παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών με σκοπό την προετοιμασία του απαιτούμενου υλικού 
(έντυπα, διαδικασίες, κ.λπ.), ώστε να τεκμηριώσει στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή τη διοι-
κητική, επιχειρησιακή και χρηματοοικονομική ικανότητά της (Διαχειριστική Επάρκεια κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 50 του Ν. 4314/2014, όπως ισχύει), να συντάξει και να υποβάλει προς 
τη Διαχειριστική Αρχή την πρόταση ένταξης και το τεχνικό δελτίο έργου και υποέργων και να 
υλοποιήσει το έργο. 
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10. Συνάντηση της ΑΔΑΕ με εκπροσώπους των κομμάτων

11.  Τροποποίηση του Κανονισμού για την ασφάλεια και την ακεραιότητα 
δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών της ΑΔΑΕ

Το 2012 η ΑΔΑΕ εξέδωσε τον «Κανονισμό για την Ασφάλεια και την Ακεραιότητα Δικτύων 
και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (απόφαση υπ’ αριθμ. 205/2013, ΦΕΚ 1742/Β’/

Ο Πρόεδρος της ΑΔΑΕ Χρήστος Ζαμπίρας απευθύνεται στους εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών κομμάτων.

Η Ολομέλεια της ΑΔΑΕ προσκάλεσε σε συνάντηση στην έδρα της Αρχής όλα τα κοινοβουλευ-
τικά κόμματα, προκειμένου να ενημερώσει τους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας για σημα-
ντικά θέματα που αφορούν την προστασία του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος 
στο απόρρητο των επικοινωνιών, καθώς και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Αρχή. 
Μέλημα της Αρχής είναι η ανάδειξη της ασφάλειας σε θεμελιώδη παράμετρο των παρεχό-
μενων υπηρεσιών, με τη συστηματική καθοδήγηση των παρόχων σχετικά με την ανάγκη να 
λαμβάνουν μέτρα και να πραγματοποιούν τις αναγκαίες δράσεις και επενδύσεις για την προ-
στασία του απορρήτου των επικοινωνιών. Παράλληλα, η ΑΔΑΕ αναπτύσσει πρωτοβουλίες για 
την ενημέρωση των χρηστών και συνδρομητών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σχετικά με τα 
μέτρα αυτοπροστασίας που θα πρέπει να λαμβάνουν για την προστασία του απορρήτου των 
επικοινωνιών τους. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 10 Μαΐου.
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15-7-2013), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 37 του Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
82/Α’/2012). Κατά τη διάρκεια του έτους 2016, η Αρχή επεξεργάστηκε σχέδιο τροποποίησης 
του Άρθρου 17 «Διαχείριση Περιστατικών Ασφάλειας» του ως άνω Κανονισμού, το οποίο και 
έθεσε σε δημόσια διαβούλευση, προσκαλώντας τους ενδιαφερόμενους φορείς να καταθέ-
σουν γραπτώς τις θέσεις και τις απόψεις τους. 

Σε συνέχεια της δημόσιας διαβούλευσης, η ΑΔΑΕ επεξεργάστηκε τις προτάσεις που υπο-
βλήθηκαν στην Αρχή και δημοσίευσε το κείμενο τροποποίησης του παραπάνω Κανονισμού, 
το οποίο δημοσιεύτηκε με την απόφαση υπ’ αριθμ. 99/2017 (ΦΕΚ 4073/Β’/23-11-2017), «Τρο-
ποποίηση της υπ’ αριθμ. 205/2013 απόφασης της ΑΔΑΕ “Κανονισμός για την Ασφάλεια και την 
Ακεραιότητα Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών” (ΦΕΚ 1742/Β΄/15-7-2013)» 
και παρουσιάζεται στο παράρτημα της παρούσας Έκθεσης Πεπραγμένων.

12.  Τεχνική Σύσταση της ΑΔΑΕ για την αντιμετώπιση ευπαθειών 
των δικτύων κινητής τηλεφωνίας

Η Ολομέλεια της ΑΔΑΕ ενέκρινε «Τεχνική Σύσταση για την Αντιμετώπιση Ευπαθειών των Δι-
κτύων Κινητής Τηλεφωνίας», αφού ελήφθησαν υπόψη οι απόψεις και τα σχόλια των παρόχων 
δικτύων κινητής τηλεφωνίας, οι οποίοι συμμετείχαν στην προηγηθείσα διαβούλευση. Λόγω 
του ευαίσθητου περιεχομένου της Τεχνικής Σύστασης ως προς την ασφάλεια των δικτύων 
επικοινωνιών, η ΑΔΑΕ αποφάσισε τον περιορισμό της δημοσιότητας της Σύστασης, εν όψει 
του άρθρου 7 παρ. 3 του Ν. 3315/2003 (ΦΕΚ Α’47), αλλά και της υπ’ αριθμ. 44/31.10.2003 
απόφασης της ΑΔΑΕ «Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας της ΑΔΑΕ» (ΦΕΚ Β’ 1642) και ιδίως 
του άρθρου 7 παρ. 5 σε συνδυασμό με το άρθρο 6 παρ.3 αυτής. Στο πλαίσιο αυτό η Τεχνική 
Σύσταση κοινοποιήθηκε σε συγκεκριμένους παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

13.  Συμμετοχή της ΑΔΑΕ σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές 
και ομάδες εργασίας 

13.1  Συμμετοχή της ΑΔΑΕ στην Επιτροπή για την κατάρτιση σχεδίου Εθνικής Στρατηγικής 

Κυβερνοασφάλειας

Η ΑΔΑΕ συμμετέχει Ομάδα Εργασίας για την εκπόνηση σχεδίου «Εθνικής Στρατηγικής Κυβερ-
νοασφάλειας», με βάση την απόφαση του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 
(αρ. πρωτ. ΟΙΚ. 75718/633/Φ.3/12), στην οποία μετέχουν εκπρόσωποι τόσο από ανεξάρτητες 
αρχές όσο και από άλλους φορείς. Στόχος των εργασιών της Ομάδας, η οποία ολοκλήρωσε το 
έργο της μέσα στο 2017, ήταν η κατάρτιση Στρατηγικής για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληρο-

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2



65

φοριών στην Ελλάδα, με σκοπό τη δημιουργία ενός ασφαλούς διαδικτυακού περιβάλλοντος. 
Η Ομάδα Εργασίας έλαβε υπόψη την Οδηγία 2016/1148, η οποία θεσπίζει μέτρα για την επί-
τευξη υψηλού κοινού επιπέδου ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών εντός της 
Ένωσης, με σκοπό την καλύτερη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, καθώς και τους εθνικούς 
ευρωπαϊκούς και διεθνούς κανόνες. Η Ομάδα εισηγήθηκε πρόταση Εθνικής Στρατηγικής για 
την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών και αναμένεται η σχετική δημοσίευση σε ΦΕΚ μέσα 
στο 2018.

13.2  Συμμετοχή της ΑΔΑΕ στη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή για την αναμόρφωση 

του θεσμικού πλαισίου για τις Ανεξάρτητες Αρχές

Η ΑΔΑΕ συμμετείχε στην Ειδική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή με σκοπό τη διαμόρφωση 
ενιαίου θεσμικού πλαισίου για τις Ανεξάρτητες Αρχές, «με την αναμόρφωση του ν. 3051/2002 
ως εκτελεστικού νόμου του Συντάγματος με αναλογική εφαρμογή των σχετικών κανόνων και 
για τις νομοθετικά συσταθείσες Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές». Η Επιτροπή, η οποία επα-
νασυγκροτήθηκε με απόφαση του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης (αριθμ. πρωτ. 
ΔΙΔΚ/Φ.38/4/οικ.25732/28.7.2017) ολοκλήρωσε το έργο της.

13.3  Συμμετοχή της ΑΔΑΕ στην Ομάδα Έργου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 

2016/1148 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Ιουλίου 2016 

σχετικά με «μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου 

και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση».

Η ΑΔΑΕ συμμετέχει στην Ομάδα Έργου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/1148 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Ιουλίου 2016 σχετικά «με 
μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε 
ολόκληρη την Ένωση». Το έργο της Ομάδας αφορά την ενσωμάτωση της Οδηγίας (EΕ) 
2016/1148 στο Ελληνικό Δίκαιο δεδομένου ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να θεσπίσουν 
τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις, όπως ορίζει η Οδηγία, 
έως τις 9 Μαΐου 2018. Η Οδηγία έχει ως σκοπό την επίτευξη υψηλού κοινού επιπέδου 
ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
καλύτερη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Το 2017 η ΑΔΑΕ συμμετείχε σε 11 συναντή-
σεις της Ομάδας Έργου. 

13.4  Συμμετοχή της ΑΔΑΕ στη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή 

για τη διατήρηση δεδομένων

Η ΑΔΑΕ συμμετέχει στην Ειδική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή με αντικείμενο: α) την 
κατάργηση ή τροποποίηση της κείμενης εθνικής νομοθεσίας υπό το πρίσμα της από 
8.4.2014 απόφασης του ΔΕΕ επί των υποθέσεων C-293/12 και C-594/12 αναφορικά με 
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την Οδηγία 2006/24/ΕΚ και β) την πρόταση περαιτέρω νομοθετικών ρυθμίσεων με την 
υποβολή σχεδίου νόμου, αιτιολογικής έκθεσης και έκθεσης αξιολόγησης συνεπειών ρυθ-
μίσεων. 

Με βάση τη νεότερη απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δι-
καιωμάτων (Απόφαση υπ’ αριθμ. 78554/2017, ΦΕΚ 3999/Β/16.11.2017) που αφορά στην τρο-
ποποίηση της υπ’ αριθμ. 57148/8.7.2014 (ΦΕΚ 1963/Β/21.7.2014) απόφασης του Υπουργού 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τη σύσταση της ειδικής Νομοπα-
ρασκευαστικής Επιτροπής, ορίστηκε η 30η Σεπτεμβρίου 2018 ως η νέα ημερομηνία περάτω-
σης των εργασιών της Επιτροπής. 

13.5  Ομάδα Εργασίας για την αναθεώρηση του Κανονισμού διασφάλισης απορρήτου 

των ταχυδρομικών υπηρεσιών

Με την απόφαση υπ’ αριθμ. 292/2015 (η οποία τροποποιήθηκε με την απόφαση υπ’ αριθμ. 
138/2016) της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ ορίστηκε Ομάδα Εργασίας με αντικείμενο την επανε-
ξέταση του Κανονισμού για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών» 
ΦΕΚ Β’ 384/24.3.2005, προκειμένου να εναρμονιστεί ο Κανονισμός με το νέο νομοθετικό πλαί-
σιο και τις εξελίξεις στον τομέα και να εμπλουτιστεί, λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία που 
έχει αποκομισθεί από τους ελέγχους. Η Ομάδα Εργασίας αν και έχει περατώσει τις εργασίες 
της, έχοντας ως γνώμονα το νέο ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο, πρόκειται να επανεξετάσει 
όλες τις νέες παραμέτρους πριν προχωρήσει στη δημόσια διαβούλευση του εν λόγω Κανονι-
σμού.

14. Συμμετοχή της ΑΔΑΕ σε ευρωπαϊκές ομάδες εργασίας
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 και την ανταλλαγή απόψεων με ευρωπαϊκούς και 
άλλους φορείς σε θέματα που αφορούν την ασφάλεια και το απόρρητο των ηλεκτρονι-
κών επικοινωνιών, με στόχο την ενεργό συμμετοχή της στη διαμόρφωση των ευρωπαϊ-
κών εξελίξεων.

Η ΑΔΑΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, συνεργάζεται με άλλες Αρχές της χώρας, 
με αντίστοιχες Αρχές άλλων κρατών, καθώς και με ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανι-
σμούς. Η Αρχή συνέχισε τη συστηματική επαφή και την ανταλλαγή απόψεων με ευρω-
παϊκούς και άλλους φορείς σε θέματα που αφορούν την ασφάλεια και το απόρρητο των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, με στόχο την ενεργό συμμετοχή της στη διαμόρφωση των 
ευρωπαϊκών εξελίξεων.
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14.1  Συμμετοχή της ΑΔΑΕ σε συναντήσεις εργασίας του ENISA για την εφαρμογή 

της Οδηγίας 2009/140/ΕΚ (άρθρο 13α)

Η ΑΔΑΕ συμμετέχει ως μέλος στην Ομάδα Εργασίας για την εφαρμογή του άρθρου 13α της 
Οδηγίας 2009/140/ΕΚ από τα κράτη-μέλη, αναφορικά με την ασφάλεια και την ακεραιότητα 
δικτύων και υπηρεσιών. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Αρχή συμμετείχε στην 21η προγραμματισμένη συνάντηση της Ομά-
δας που διοργάνωσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών 
(ENISA) στη Λισσαβώνα. Εκτός από τους εκπροσώπους των κρατών-μελών, στη συνάντη-
ση συμμετείχαν και πάροχοι τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και υπηρεσιών διαδικτύου που 
έχουν παρουσία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν 
τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπι-
κού χαρακτήρα, την πρόταση Κανονισμού για τον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής και την προ-
στασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, καθώς και 
τις αδυναμίες ασφάλειας του 2G/3G δικτύου και του SS7 πρωτοκόλλου και τους πιθανούς 
τρόπους αντιμετώπισής τους.

Επίσης, η ΑΔΑΕ συμμετείχε και στην 23η συνάντηση που διοργάνωσε ο ENISA για την 
εφαρμογή του άρθρου 13α η οποία διεξήχθη στο Άμστερνταμ. Μεταξύ των ζητημάτων τα 
οποία συζητήθηκαν ήταν o Ευρωπαϊκός Κανονισμός RED 2014/53/EU, η πρόταση Οδηγίας 
του Ευρωπαϊκού Κώδικα Επικοινωνιών (ECC CODE), ζητήματα τα οποία αφορούν περιστατικά 
ασφάλειας και εξελίξεις αναφορικά με τον τομέα της ασφάλειας δικτύων και υπηρεσιών. 

14.2  Συμμετοχή της ΑΔΑΕ σε συνάντηση εργασίας για την Πρόταση Κανονισμού 

για τον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής και την προστασία των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες

Μετά από πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η ΑΔΑΕ συμμετείχε σε συνάντηση εργασί-
ας με εμπειρογνώμονες των κρατών μελών η οποία είχε ως αντικείμενο την πρόταση Κανο-
νισμού για τον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής και την προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Η συνάντηση έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες (21 Σε-
πτεμβρίου). Στη συνάντηση συζητήθηκαν οι ισχύουσες διατάξεις αναφορικά με τη χρήση των 
cookies καθώς και η εφαρμογή τους στην έννομη τάξη των κρατών μελών, στο πλαίσιο της 
Οδηγίας 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία 
της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Ζητήματα που απασχόλησαν τους συμμε-
τέχοντες περιλαμβάνουν την προβολή διαφημίσεων στο διαδίκτυο, τις διαφορετικές μεθό-
δους που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή πληροφοριών με αποτέλεσμα να είναι δύσκολος 
ο εντοπισμός των αποδεκτών των δεδομένων του τελικού χρήστη. 
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14.3 Συμμετοχή της ΑΔΑΕ στον Ευρωπαϊκό Μήνα για την Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο

Η ΑΔΑΕ συμμετείχε στον Ευρωπαϊκό Μήνα για την Ασφάλεια στον Κυ-
βερνοχώρο (ΕΜΑΚ), που συντονίζει ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) και η Γε-
νική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολο-
γιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο ΕΜΑΚ διοργανώνεται κάθε Οκτώ-
βριο με στόχο να προάγει την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και τους 
πολίτες και να συμβάλλει στην αλλαγή νοοτροπίας όσον αφορά την 
ανταπόκριση και ανθεκτικότητα στις απειλές στον κυβερνοχώρο, προ-
ωθώντας παράλληλα την ασφάλεια των δεδομένων και των πληροφο-
ριών, την εκπαίδευση και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών. 
Στο πλαίσιο της συμμετοχής της στον ΕΜΑΚ, η ΑΔΑΕ δημιούργησε 

πληροφοριακά γραφήματα με θέματα όπως: μέτρα προστασίας του απορρήτου κατά την 
πρόσβαση στο διαδίκτυο, μέτρα προστασίας του απορρήτου των χρηστών αναφορικά με το 
ασύρματο δίκτυο, μέτρα προστασίας για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Τα πληροφορια-
κά γραφήματα αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Αρχής. Επίσης, η ΑΔΑΕ συνεχίζει να λαμβά-
νει απαντήσεις σχετικά με το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο το οποίο δημιούργησε το προη-
γούμενο έτος, το οποίο είναι αναρτημένο τόσο στην ιστοσελίδα της Αρχής http://www.adae.
gr/quiz/ όσο και στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και του Υπουργείου Παιδείας, Ερευνών και Θρησκευμάτων.

15. Συμμετοχή της ΑΔΑΕ σε δημόσιες διαβουλεύσεις
15.1 Συμμετοχή της ΑΔΑΕ στη δημόσια διαβούλευση αξιολόγησης 

του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) 

Συμμετοχή της ΑΔΑΕ στη δημόσια διαβούλευση αξιολόγησης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA)

Η ΑΔΑΕ υπέβαλε τις απόψεις της στη δημόσια διαβούλευση για την αξιολόγηση του έργου και 
των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών 
(ENISA) για την περίοδο 2013-2016. Η διαβούλευση διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

16. Συμμετοχή της ΑΔΑΕ σε συνέδρια και άλλες δραστηριότητες
Η ΑΔΑΕ συμμετείχε σε συνέδρια, ημερίδες και συναντήσεις τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊ-
κό επίπεδο. Μέλη της Ολομέλειας και στελέχη της Αρχής παρουσίασαν θέματα για το απόρρητο 
των επικοινωνιών και το έργο της Αρχής και ενημερώθηκαν για τις εξελίξεις στο ευρωπαϊκό και 
διεθνές περιβάλλον αναφορικά με τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών και τις σημα-
ντικές αλλαγές του κανονιστικού πλαισίου στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
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16.1. Συνέδριο Infocom Security

H ΑΔΑΕ συμμετείχε στο 7ο Infocom Security Conference με τίτλο «On the IT Roadmap – 
Expect the Unexpected”, που διοργανώθηκε στις 29-30 Μαρτίου. Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, 
ο Αντιπρόεδρος της ΑΔΑΕ κ. Μιχάλης Σακκάς απηύθυνε χαιρετισμό στους συνέδρους. Επί-
σης, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διασφάλισης Υποδομών και Απορρήτου Υπηρεσιών και 
Εφαρμογών Διαδικτύου της ΑΔΑΕ, ανέπτυξε εισήγηση με θέμα: «Ασφάλεια και Ακεραιότητα 
Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών». Το Συνέδριο, το οποίο έχει καθιερω-
θεί στην κοινότητα των επαγγελματιών πληροφορικής, κάλυψε και το ζήτημα της ψηφιακής 
ασφάλειας, συνδυάζοντας μια επιχειρηματική με μια επιστημονική προσέγγιση.

16.2. Ημερίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών

Στελέχη της ΑΔΑΕ παρακολούθησαν την Ημερίδα που συνδιοργάνωσαν ο Δικηγορικός Σύλ-
λογος Αθηνών και το Εργαστήριο Νομικής Πληροφορικής της Νομικής Σχολής του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα: «Το νέο πλαίσιο για την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων». Στην ημερίδα, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιανουαρίου, 
συμμετείχαν εγκεκριμένοι ομιλητές από την πανεπιστημιακή κοινότητα και από τις ανεξάρ-
τητες αρχές. 

16.3. Διεθνές Συνέδριο «Επιλογή Ανθρώπινου Δυναμικού στον Δημόσιο Τομέα»

Στελέχη της ΑΔΑΕ παρακολούθησαν το Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Επιλογή Ανθρώπινου 
Δυναμικού στον Δημόσιο Τομέα - Νέες τάσεις και προκλήσεις» που διοργάνωσε το Ανώτατο 
Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) στο κτίριο του Κοινοβουλίου στις 9 Νοεμβρίου. Στο 
πλαίσιο του Συνεδρίου συμμετείχαν στελέχη του ΑΣΕΠ, ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, 
ο Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ακαδημαϊκοί και εκπρόσωποι των κομμάτων.

16.4. Εργαστήριο Ανοιχτής Διακυβέρνησης 

Στελέχη της ΑΔΑΕ συμμετείχαν στο εργαστήριο με θέμα «Η ανοιχτή διακυβέρνηση ως στρα-
τηγική επιλογή: Από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση», που διοργάνωσε το Υπουργείο Δι-
οικητικής Ανασυγκρότησης. Στόχος του εργαστηρίου ήταν ο σχεδιασμός και η υλοποίηση 
δράσεων και δεσμεύσεων του 3ου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την ανοιχτή διακυβέρνηση 
2016-2018, καθώς και η κινητοποίηση της πολιτικής και διοικητικής ηγεσίας της κεντρικής κυ-
βέρνησης, σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη διαφάνεια και την υπευθυνότητα των δημόσι-
ων φορέων, όπως οι ανοιχτές και συμμετοχικές κυβερνητικές πρωτοβουλίες. Το εργαστήριο, 
που έλαβε χώρα στην Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας στις 14 Σεπτεμβρίου, 
παρακολούθησαν τόσο στελέχη του δημοσίου όσο και εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολι-
τών και του ιδιωτικού τομέα. 
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16.5. Συνέδριο «Information Security»

Η ΑΔΑΕ συμμετείχε στο 4th Information Security Conference με τίτλο «Next level, new rules, 
emerging opportunities» που διοργάνωσε η Boussias Conferences στις 15 Φεβρουαρίου. Το 
Συνέδριο, στο οποίο παρουσίασαν εμπειρογνώμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, επι-
κεντρώθηκε σε θέματα όπως «The role of ENISA in the NIS Directive», «Κρίσιμες υποδομές: Το 
Νευρικό σύστημα των τεχνολογικά ανεπτυγμένων κρατών» και «Τι πρέπει να γνωρίζετε για το 
GDPR: Από τα νομικά στα τεχνικά και οργανωτικά θέματα». 

16.6. Εργαστήριο Νομικής Πληροφορικής της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ

H Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και το Εργαστήριο Νομικής Πληρο-
φορικής της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών συν-
διοργάνωσαν επιστημονική εκδήλωση με θέμα: «Ένας χρόνος μέχρι την εφαρμογή του ΓΚΠΔ: 
Η αντίστροφη μέτρηση…». Στελέχη της ΑΔΑΕ συμμετείχαν στο εργαστήριο με θέμα στον 
Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο 
Αθηνών την 25 Μαΐου.

16.7. Συνέδριο για την Ψηφιακή Στρατηγική της Ελλάδας

Στελέχη της ΑΔΑΕ παρακολούθησαν το συνέδριο με τίτλο: «Ψηφιακή Στρατηγική της Ελλά-
δας» που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) στο Μέγαρο Μουσι-
κής Αθηνών στις 11-12 Μαΐου. Το εν λόγω συνέδριο επικεντρώθηκε στις ψηφιακές τεχνολογί-
ες, οι οποίες ανατρέπουν και αλλάζουν σε βάθος τις διοικητικές δομές, επαναπροσδιορίζουν 
τους κανόνες του ανταγωνισμού και ανοίγουν νέους ορίζοντες στην παραγωγική αλυσίδα και 
στη λειτουργία όλων των κλάδων της οικονομίας. 

16.8. Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΤΤ

Η ΑΔΑΕ συμμετείχε στο 9ο Διεθνές Συνέδριο που διοργάνωσε η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοι-
νωνιών και Ταχυδρομείων με θέμα «Ηλεκτρονικές επικοινωνίες και ταχυδρομικές υπηρεσί-
ες στην ενιαία ψηφιακή αγορά» στις 8 - 9 Ιουνίου στο Μαρούσι. Οι εργασίες του Συνεδρίου 
επικεντρώθηκαν μεταξύ άλλων στις ρυθμιστικές προκλήσεις που προκύπτουν στην ενιαία 
ψηφιακή αγορά, καθώς στις δυνατότητες ανάπτυξης και καινοτομίας στις αγορές ταχυδρο-
μείων και ταχυμεταφορών. Στο Συνέδριο, στο οποίο παρουσίασαν διακεκριμένοι ομιλητές 
συμμετείχαν μεταξύ άλλων στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκπρόσωποι ρυθμιστικών 
αρχών και παρόχων. 

16.9. Ετήσιο Συνέδριο Ασφάλειας Ψηφιακών Συστημάτων

Το Greek ICT Forum και η Ερευνητική Ομάδα Ασφάλειας Πληροφοριών και Προστασίας Κρί-
σιμων Υποδομών (INFOSEC) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) διοργάνωσαν 
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το 3ο Ετήσιο Συνέδριο Ασφάλειας Ψηφιακών Συστημάτων «ICT SECURITY WORLD», με βασι-
κό θεματικό άξονα: «Στρατηγικές Ασφάλειας Πληροφοριών, Μεθοδολογίες Προστασίας Κρί-
σιμων Ψηφιακών Υποδομών» την Πέμπτη 8 Ιουνίου στην Αθήνα. Η κύρια θεματολογία του 
Συνεδρίου, το οποίο παρακολούθησαν στελέχη της ΑΔΑΕ αφορούσε τις στρατηγικές, τεχνο-
λογίες και μεθοδολογίες ασφάλειας που αξιοποιούνται σε διεθνές και εθνικό επίπεδο, για την 
προστασία των ψηφιακών συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών. Ομιλητές του Συ-
νεδρίου ήταν στελέχη πληροφορικής και ψηφιακών επικοινωνιών από φορείς του δημόσιου 
τομέα, τραπεζών και επιχειρήσεων, οι οποίοι κατέθεσαν τις εμπειρίες τους και παρουσίασαν 
βέλτιστες πρακτικές για την υλοποίηση έργων ασφαλείας. 

16.10. Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ

Η ΑΔΑΕ συμμετείχε στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις Τεχνολογίες Πλη-
ροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Σύρο στις 28-30 Απρι-
λίου. Στέλεχος της ΑΔΑΕ παρουσίασε το θέμα: «Επικοινωνία και ψηφιακή ασφάλεια: ο ρόλος 
του εκπαιδευτικού» στο πλαίσιο της ενότητας του Συνεδρίου «Ασφάλεια στο διαδίκτυο». Σκο-
πός του Συνεδρίου ήταν ο γόνιμος προβληματισμός αναφορικά με την εφαρμογή των τεχνο-
λογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην εκπαίδευση και οι σύγχρονες πρακτικές. 

16.11. Ετήσιο Συνέδριο e-Government Forum

Η ΑΔΑΕ συμμετείχε στο 7ο Ετήσιο Συνέδριο e-Government Forum με θέμα: «Ο Δημόσιος Το-
μέας μπροστά στις νέες Τεχνολογικές και Διοικητικές Προκλήσεις» που πραγματοποιήθηκε 
στις 9 Μαρτίου. Η θεματολογία που Συνεδρίου περιλάμβανε: επιτυχημένες υλοποιήσεις και 
χαρακτηριστικά παραδείγματα επιτυχών λύσεων για τις ανάγκες του δημόσιου τομέα, θεσμι-
κά και νομικά θέματα που αφορούν το ζήτημα της διοικητικής μεταρρύθμισης του δημόσιου 
τομέα, δράσεις, έργα σε «κάθετους» τομείς της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, καθώς και δι-
αδικασίες σχεδιασμού, υλοποίησης, λειτουργίας και εξέλιξης των πληροφοριακών συστημά-
των στον δημόσιο τομέα. Στις συνεδρίες τοποθετήθηκαν στελέχη δημοσίων υπηρεσιών με 
ευθύνη στους τομείς διοίκησης και πληροφορικής, καθώς και στελέχη επιχειρήσεων τηλεπι-
κοινωνιών και πληροφορικής. 

16.12. Ευρωπαϊκή Ημέρα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης έχει καθιερώσει την 28η Ιανουαρίου 
ως Ευρωπαϊκή Ημέρα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με στόχο την ευαισθητοποίηση 
των πολιτών σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό, στελέχη της 
ΑΔΑΕ παρακολούθησαν τη σχετική ενημερωτική ημερίδα που διοργάνωσε η Αρχή Προστα-
σίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με αφορμή τον εορτασμό της 11ης Ευρωπαϊκής 
Ημέρας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2017.
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16.13. Ημερίδα ΕΚΔΔΑ για τη Δημόσια Διοίκηση και τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Σπουδών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτο-
διοίκησης (ΕΣΔΔΑ) του ΕΚΔΔΑ, διοργανώθηκε ημερίδα με θέμα «Η εικόνα της Δημόσιας Διοί-
κησης και της χώρας στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Προκλήσεις – Ευκαιρίες – Προοπτικές», 
προκειμένου να παρουσιαστούν τα στοιχεία που συνθέτουν την πολύπλευρη παρουσία και 
εικόνα της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και της χώρας γενικότερα σε όλα τα σύγχρονα μέσα 
επικοινωνίας και ενημέρωσης.

Την ημερίδα παρακολούθησαν και οι επικεφαλής των Γραφείων Τύπου της κεντρικής και 
αποκεντρωμένης διοίκησης και των Πρεσβειών των κρατών-μελών της ΕΕ. Η θεματολογία 
επικεντρώθηκε σε ζητήματα όπως η παρουσία της δημόσιας διοίκησης στη δημόσια σφαίρα, 
η επικοινωνία της Δημόσιας Διοίκησης στην Ελλάδα, η Δημόσια Διοίκηση και ο ρόλος του 
Δημοσίου Πρακτορείου Ειδήσεων στην ενημέρωση, η στρατηγική επικοινωνίας του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου και οι σχέσεις με τα ΜΜΕ και άλλους φορείς, ο ρόλος των Γραφείων Τύπου 
και Επικοινωνίας, καθώς και η διεθνής πολιτιστική διπλωματία και η επικοινωνιακή στρατηγι-
κή διαχείρισης της εθνικής ταυτότητας.

17. Συμμετοχή του προσωπικού της ΑΔΑΕ σε προγράμματα επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ)
Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκη-
σης (ΕΚΔΔΑ) στο πλαίσιο της ανάδειξης νέων δημόσιων πολιτικών διοργάνωσε καινοτόμο ερ-
γαστήριο με τίτλο: «Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων: Το νέο τοπίο και οι υποχρεώ-
σεις της Δημόσιας Διοίκησης». Σκοπός του εργαστηρίου ήταν η διερεύνηση του νέου θεσμικού 
πλαισίου και των υποχρεώσεων της Δημόσιας Διοίκησης, όπως αυτές προβλέπονται στο Γενικό 
Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (General Data Protection Regulation) EE 2016/679. 
Τo καινοτόμο εργαστήριο, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) 
του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης (ΕΚΔΔ), παρακολούθησαν επτά στελέχη της ΑΔΑΕ. 

Επίσης, στελέχη της Αρχής παρακολούθησαν τα ακόλουθα σεμινάρια του ΙΝΕΠ: δύο στελέ-
χη το σεμινάριο «Ηλεκτρονική γραμματειακή υποστήριξη» διάρκειας 35 ωρών, ένα στέλεχος 
το σεμινάριο «Αποτελεσματική διαχείριση της οργανωτικής αλλαγής» διάρκειας 28 ωρών, ένα 
στέλεχος το σεμινάριο «Βελτίωση κοινωνικών ικανοτήτων: Η αφηγηματική τεχνική ως διοικη-
τική πρακτική» διάρκειας 21 ωρών, ένα στέλεχος το σεμινάριο «Επεξεργασία δεδομένων με 
λογιστικά φύλλα» διάρκειας 35 ωρών. Τέλος, υπάλληλοι της Αρχής παρακολούθησαν ημερίδα 
με αντικείμενο τα «Ανοιχτά δεδομένα» διάρκειας 7 ωρών.

18. Η διαδικτυακή πύλη της ΑΔΑΕ 

Η διαδικτυακή πύλη της ΑΔΑΕ βελτιώνεται συνεχώς ως προς τη διαχείριση του περιεχομένου. 
Στόχος είναι μια άρτια παρουσία στο διαδίκτυο, με γνώμονα την ανταπόκριση στην ανάγκη 
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για σφαιρική και έγκυρη ενημέρωση, η οποία να προσφέρεται 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, η οποία βρίσκεται 
ταξινομημένη σε θεματικές ενότητες, με στόχο να διευκολύνει τόσο τους πολίτες και τους 
παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών στην ανα-
ζήτηση πληροφοριών για την ισχύουσα νομοθεσία, το έργο της Αρχής, τους τρόπους αυτο-
προστασίας των χρηστών και συνδρομητών και άλλα θέματα. Ειδικά για την ενημέρωση των 
πολιτών σχετικά με την αντιμετώπιση των απειλών για το απόρρητο των επικοινωνιών τους, 
η διαδικτυακή πύλη της ΑΔΑΕ περιέχει ενημερωτικό υλικό για τα μέτρα αυτοπροστασίας και 
ασφάλειας για το απόρρητο των επικοινωνιών (http://www.adae.gr/enimerosi-christon-kai-
syndromiton/), το οποίο επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, καθώς και ηλεκτρο-
νικά ερωτηματολόγια που στόχο έχουν την εκπαίδευση των χρηστών για ζητήματα ασφά-
λειας και απορρήτου των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Επιπλέον, διατίθενται ηλεκτρονικά 
ερωτηματολόγια μέσω των οποίων οι επισκέπτες μπορούν να αξιολογήσουν αλλά και να δι-
ευρύνουν τις γνώσεις τους.

Επίσης, μέσω της διαδικτυακής πύλης της ΑΔΑΕ, οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν ηλε-
κτρονικά ερωτήματα και καταγγελίες στην Αρχή, καθώς και να ενημερωθούν από τις γενικές 
ερωτήσεις που αφορούν τους πολίτες και τους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοι-
νωνιών για τα πιο σημαντικά ζητήματα σχετικά με το απόρρητο των επικοινωνιών. Τέλος, 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, στην ιστοσελίδα της Αρχής (http://www.
adae.gr/online-ypiresies/koinopoiisi-parabiasis-prosopikon-dedomenon/), βρίσκεται αναρ-
τημένη η φόρμα κοινοποίησης των περιστατικών παραβίασης προσωπικών δεδομένων.

19. Ανοιχτή διάθεση δεδομένων 

Η ΑΔΑΕ λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/31.10.2017), καθώς 
και τις σχετικές εγκυκλίους επικαιροποίησε την απόφασή της με θέμα: «Ανοιχτή διάθεση και 
περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων της Αρχής Διασφάλισης Απορ-
ρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ)». Τα εν λόγω δεδομένα διατίθενται στο «Μητρώο Ανοιχτών 
Δεδομένων του Δημοσίου» σε ανοικτό και μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, κατ’ εφαρμογή της 
αρχής της ανοιχτής διάθεσης της δημόσιας πληροφορίας. Η Αρχή έχει αναρτήσει τα σύνο-
λα δεδομένων της, στη διαδικτυακή πύλη του Υπουργείου Εσωτερικών «www.data.gov.gr», 
όπως ορίζεται από το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη συγκεκριμένη δράση.
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20. Εφαρμογή του Προγράμματος «Διαύγεια» στην ΑΔΑΕ
Στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος «Διαύγεια», 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 αφορού-
σαν τον προϋπολογισμό, τις δαπάνες, τις λοιπές κανονιστικές πράξεις, τη συγκρότηση συλλο-
γικών οργάνων, αναθέσεις προμηθειών και υπηρεσιών, συμβάσεις έργων κ.λπ.

21. Προϋπολογισμός της ΑΔΑΕ
Το 2017, ο προϋπολογισμός της ΑΔΑΕ διαμορφώθηκε στο ποσό των 2.041.000 € έναντι 
1.822.000 € του προηγούμενου έτους (βλ. διάγραμμα 14). Οι εγκεκριμένες πιστώσεις για κα-
ταναλωτικές και σύνθετες δαπάνες της ΑΔΑΕ για το έτος 2017 ανήλθαν στα 282.000,00 €.

Ο Πρόεδρος της ΑΔΑΕ κατήρτισε τον προϋπολογισμό της για το έτος 2018, τον οποίο 
εν συνεχεία εισηγήθηκε στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, όπως προβλέπουν οι 
οικείες διατάξεις. Οι αναγκαίες για τη λειτουργία της ΑΔΑΕ πιστώσεις εγγράφονται υπό ίδιο 
φορέα στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων.
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22. Μετατάξεις Διοικητικού Προσωπικού στην ΑΔΑΕ
Η ΑΔΑΕ προκειμένου να καλύψει τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες των οργανικών μονά-
δων της εξέδωσε την με αρ. πρωτ. 1556/11-7-2016 «Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για μετατάξεις Διοικητικού Προσωπικού στην ΑΔΑΕ». Οι μετατάξεις θα πραγ-
ματοποιηθούν σε κενές οργανικές θέσεις ή με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει 
ο υπάλληλος στον φορέα προέλευσης, ύστερα από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της 
Αρχής, με βάση τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων, την προϋπηρεσία και 
την εμπειρία τους, καθώς και την εν γένει προσωπικότητά τους. 

0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2017

2016

2015

2014

2.100.000

2.145.000

2.147.000

2.563.000

2.456.500

2.051.500

1.976.535

1.687.500

1.574.000

1.628.000

1.822.000

2.041.000

Διάγραμμα 14: Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός της ΑΔΑΕ, 2006 - 2017
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Με την ως άνω ανακοίνωση, η Αρχή είχε προκηρύξει την κάλυψη 32 συνολικά θέσεων με 
μετάταξη από Υπουργεία, ΝΠΔΔ Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, ανεξάρτητες αρχές ή άλλες 
δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και από κρατικούς φορείς ΝΠΙΔ και ΔΕΚΟ, μη εισηγμένους στο 
Χρηματιστήριο, την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου των οποίων κατέχει το Δημόσιο. 
Ειδικότερα, οι εν λόγω θέσεις αναλύονται ανά κατηγορία και κλάδο ως εξής: 11 θέσεις για 
την κατηγορία ΠΕ Πληροφορικής, επτά θέσεις ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, πέντε θέσεις ΠΕ 
Διοικητικού-Οικονομικού (με πτυχίο Νομικής), μία θέση ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (οικο-
νομικής κατεύθυνσης), δύο θέσεις ΤΕ Πληροφορικής, δύο θέσεις για την κατηγορία ΤΕ Διοικη-
τικού-Λογιστικού (με πτυχίο λογιστικής) τρεις ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων και μία ΥΕ Γενικών 
Καθηκόντων. 

Μέσα στο έτος 2017, το Υπηρεσιακό Συμβούλιο της ΑΔΑΕ συνήλθε σε οκτώ συνεδριάσεις 
προκειμένου να αξιολογήσει τις υποψηφιότητες 79 υπαλλήλων που ανταποκρίθηκαν στην 
οικεία Ανακοίνωση – Πρόσκληση. Από τη συνεκτίμηση των στοιχείων που περιλαμβάνονταν 
στους φακέλους των ανωτέρω υποψηφίων, και τη συνολική αξιολόγηση της προσωπικότητάς 
τους, όπως αυτή προέκυψε από τις σχετικές συνεντεύξεις, προκρίθηκαν 18 υποψήφιοι.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας λήψης απόφασης από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο 
απεστάλη στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του 
Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, καθώς και στο Τμήμα Ε’ Προϋπολογισμού της Γε-
νικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονο-
μικών αίτημα για τη χορήγηση της προβλεπόμενης εγκριτικής απόφασης της ΠΥΣ 33/2006 
σύμφωνα με το άρθρο 68, του Ν.4002/2011, με αποτέλεσμα την έκδοση της υπ’ αριθ. ΔΙΠΑ-
ΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ.Μ./19426/17.10.2017 σχετικής απόφασης από την Επιτροπή του άρθρου 2 παρ. 1 
της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2018.
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