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Μαρούσι,  17 Ιουνίου 2014 

Αρ. πρωτ.:1608 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 ( αριθ: 247/2013 )  

 
Θέμα: «Απόφαση επί της υπ’ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 143/27-01-2010 Κλήσης σε ακρόαση της εταιρείας 
με την επωνυμία ‘………………………..’, με διακριτικό τίτλο ‘………………’, με αντικείμενο τον 
έλεγχο της παραβάσεως της κείμενης νομοθεσίας σε σχέση με το απόρρητο των επικοινωνιών». 

 
  

 
Η ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Α.Δ.Α.Ε.) 

κατά τη συνεδρίαση της 11ης Σεπτεμβρίου 2013 
 

 
Σήμερα, την 11η Σεπτεμβρίου 2013, η Ολομέλεια της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των 

Επικοινωνιών, παρισταμένων του Προέδρου της Αρχής κ. Α.Λαμπρινόπουλου, του Αντιπροέδρου κ. 

Κωνσταντίνου Μαραβέλα, των τακτικών μελών κ.κ. Κωνσταντίνου Λαμπρινουδάκη, Μιχαήλ 

Γεωργιακόδη, και Νικόλαου Καλουπτσίδη, και απόντων των τακτικών μελών κ.κ. Χρήστου Καψάλη 

και Δημητρίου Βαρουτά και του αναπληρωματικού αυτού μέλους Δημοσθένη Βουγιούκα, οι οποίοι δεν 

παρέστησαν λόγω κωλύματος αν και είχαν νομίμως και εμπροθέσμως προσκληθεί, συνήλθε σε 

συνεδρίαση προκειμένου να αποφασίσει επί της υπ’ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 143/27-01-2010 Κλήσης σε 

ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία « ...............», με διακριτικό τίτλο «................», με αντικείμενο 

τον έλεγχο της παραβάσεως της κείμενης νομοθεσίας σε σχέση με το απόρρητο των επικοινωνιών. 

Η συζήτηση της υποθέσεως έλαβε χώρα αυθημερόν, καθώς και η λήψη της σχετικής απόφασης. 

Ειδικότερα, προκύπτουν τα ακόλουθα: 

 
Α. Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.), με την υπ’ αριθ. 10/2010 

απόφασή της κάλεσε σε ακρόαση την εταιρεία με την επωνυμία « ...............», με διακριτικό τίτλο 

«................» (εφεξής«................») την 3η Φεβρουαρίου 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 μ.μ., με 

αντικείμενο τον έλεγχο της παραβάσεως της κείμενης νομοθεσίας σε σχέση με το απόρρητο των 

επικοινωνιών. Η υπ’ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 143/27-01-2010 Κλήση μετά της συνημμένης σε αυτήν 

Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. με αριθμό 10/2010 επεδόθη στην εταιρεία νομίμως και εμπροθέσμως, όπως 

προκύπτει από την υπ’ αριθ. 6275/01-02-2010 Έκθεση Επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή στο 

Πρωτοδικείο Αθηνών κ. Διονυσίου Δεσποτόπουλου. Κατά την ημερομηνία αυτή η ακρόαση της 
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εταιρείας αναβλήθηκε για τις 03-03-2010 και εκ νέου για τις 10-03-2010. Η υπ’ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 

400/03-03-2010 Κλήση επεδόθη στην εταιρεία νομίμως και εμπροθέσμως, όπως προκύπτει από την 

υπ’ αριθ. 6380/03-03-2010 Έκθεση Επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών 

Διονυσίου Δεσποτόπουλου. 

Η εταιρεία παρέστη κατά την ακρόαση της 10ης Μαρτίου 2010 δια των κ.κ. «……………», 

Διευθύνοντα συμβούλου της εταιρείας και «……………..», Νομικού Συμβούλου και μέλους του 

Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.  

Κατόπιν της διεξαγωγής της ακρόασης της εταιρείας «................» την 10η Μαρτίου 2010 ενώπιον της 

Α.Δ.Α.Ε., κοινοποιήθηκαν στην εταιρεία τα Πρακτικά της εν λόγω ακρόασης δια του υπ’ αριθ. πρωτ. 

Α.Δ.Α.Ε. 697/12-04-2010 εγγράφου της Α.Δ.Α.Ε., όπως προκύπτει από την υπ’ αριθ. 6478/20-04-2010 

έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών κ. Διονυσίου Δεσποτόπουλου 

και δόθηκε στην εταιρεία προθεσμία επτά ημερών από την παραλαβή των πρακτικών για την κατάθεση 

ενώπιον της Α.Δ.Α.Ε. εγγράφου υπομνήματος. Η εταιρεία «................» υπέβαλε εν συνεχεία ενώπιον 

της Α.Δ.Α.Ε. το υπ’ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 804/27-04-2010 έγγραφο υπόμνημά της.  

Έκτοτε μεσολάβησε η απόφαση της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας 3319/2010, 

σύμφωνα με την οποία κρίθηκε ότι οι αποφάσεις των συνταγματικά κατοχυρωμένων ανεξαρτήτων 

αρχών με τις οποίες επιβάλλονται κυρώσεις εις βάρος διοικουμένων θα πρέπει να εκδίδονται ύστερα 

από προηγηθείσα δημόσια συνεδρίαση. Σε συμμόρφωση με την απόφαση αυτή εξεδόθη ο Ν. 

4055/2012 «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής» (ΦΕΚ 51/Α/2012).  

Στη συνέχεια εξεδόθη η υπ’ αριθ. 1361/2013 απόφαση του Δ’ Τμήματος του ΣτΕ, με την οποία 

επανεξετάστηκε το περιεχόμενο της υπ’ αριθ. 3319/2010 απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ και 

εκρίθη ότι, μετά την έκδοση της απόφασης του ΕΔΔΑ ΣΙΓΜΑ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ κατά Κύπρου 

της 21.7.2011, οι συνεδριάσεις των συνταγματικώς κατοχυρωμένων ανεξαρτήτων αρχών μπορεί να 

είναι σύννομα μυστικές.  

Κατόπιν τούτου, η Αρχή επανέρχεται στην παρούσα υπόθεση.    

 

Β. Στην προκειμένη περίπτωση προκύπτουν τα ακόλουθα : 

Στην Α.Δ.Α.Ε. κοινοποιήθηκε η υπ’ αριθ. πρωτ. 30/2008 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα, σχετικά με την υπηρεσία «………» που παρείχε η εταιρεία με την επωνυμία 

«……………», με σκοπό την εξέτασή της ως προς την παραβίαση του Απορρήτου των Επικοινωνιών. 

Η Α.Δ.Α.Ε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. α΄, ιβ΄, και παρ. 2 του Ν. 

3115/2003, όπως ισχύει), προέβη, δυνάμει της υπ’ αριθ. 51/2009 Απόφασης της Ολομέλειας της 
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Αρχής, στη διενέργεια επιτόπιου έκτακτου ελέγχου στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, προκειμένου να 

διερευνηθεί η λειτουργία της ως άνω υπηρεσίας.  

Η Επιτροπή Έρευνας, κατόπιν της διενέργειας επιτόπιου ελέγχου στις εγκαταστάσεις της εταιρείας 

«................» στις 23.2.2009, κατέληξε στην σύνταξη της από 24.2.2009 Έκθεσης Έρευνας στις 

εγκαταστάσεις της εταιρείας «................», η οποία και ενεκρίθη με την από 11.3.2009 Απόφαση της 

Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε. Σύμφωνα με την εν λόγω έκθεση προέκυψαν τα ακόλουθα : 

Η εταιρεία µε την επωνυμία «................» για το χρονικό διάστημα από 15-5-2005 έως 4-7-2005 

διατηρούσε υπηρεσία με την ονομασία «...............», η οποία έχει πλήρως απεγκατασταθεί και δεν είναι 

εφικτή η επίδειξη της εφαρμογής. Κατά το χρονικό διάστημα της λειτουργίας της η συγκεκριμένη 

εφαρμογή λειτουργούσε ως ακολούθως: Για τη χρήση της υπηρεσίας, ο ενδιαφερόμενος  καλούσε 

σταθερό τηλεφωνικό αριθμό της «................» και στη συνέχεια πληκτρολογούσε τον αριθμό του 

ατόμου με το οποίο επιθυμούσε να επικοινωνήσει. Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας του καλούντος 

με τον καλούμενο, η συνομιλία καταγραφόταν σε αρχείο τύπου wav. Η καταγραφή αφορούσε μόνο τη 

φωνή του καλούμενου. Το αρχείο αυτό αποθηκευόταν προσωρινά σε σύστημα αποθήκευσης της 

εταιρείας, στο οποίο δεν υπήρχε πρόσβαση χρηστών αλλά αυτοματοποιημένη επεξεργασία του 

αρχείου με σκοπό την αναγνώριση ορισμένων χαρακτηριστικών της φωνής του καλούμενου. Με το 

τέλος της κλήσης γινόταν ενημέρωση του καλούντος σχετικά με το αποτέλεσμα της υπηρεσίας και το 

αρχείο διαγραφόταν αυτόματα. Για την καταγραφή της κλήσης δεν υπήρχε σχετική ενημέρωση του 

καλούμενου. Σε σχετική ερώτηση της Ομάδας Ελέγχου της Α.Δ.Α.Ε. οι εκπρόσωποι της εταιρείας 

δήλωσαν ότι δεν υπάρχει άλλη υπηρεσία καταγραφής και επεξεργασίας φωνής, χωρίς προηγούμενη 

ενημέρωση των καλούντων και ότι η μόνη υπηρεσία στην οποία πραγματοποιείται καταγραφή της 

επικοινωνίας είναι η υπηρεσία 1500 που αφορά την τηλεφωνική εξυπηρέτηση του Υπουργείου 

Εσωτερικών (τηλεφωνική έκδοση πιστοποιητικών και καταγγελίες πολιτών στο σώμα επιθεωρητών 

ελεγκτών). Η εταιρεία επέδειξε στην Ομάδα Ελέγχου της Α.Δ.Α.Ε. το σχετικό ηχητικό μήνυμα που 

προηγείται της παροχής της υπηρεσίας και ενημερώνει τον καλούντα για την καταγραφή της κλήσης.  

Στη συνέχεια η από 24.2.2009 «Έκθεση Έρευνας στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ................» 

καταλήγει στο ακόλουθο συμπέρασμα: 

 Η υπηρεσία λειτούργησε το χρονικό διάστημα από 15.5.2005 μέχρι 4.7.2005 και παρείχετο 

όπως περιγράφεται στο επισυναπτόμενο πρακτικό διεξαγωγής ελέγχου (απ.πρωτ. 

460/23.2.2009) καθώς και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 30/2008 Απόφαση της Αρχής Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

 Η εφαρμογή έχει έκτοτε απεγκατασταθεί και δεν είναι εφικτή η επίδειξή της.  

ΑΔΑ: ΩΥΟΝΙΔ1-8Η1



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

 

 
 

4

Δεδομένων των ανωτέρω συμπερασμάτων της έκτακτης έρευνας που διενεργήθηκε, η Α.Δ.Α.Ε. με την 

υπ’ αριθ. 10/2010 προαναφερθείσα Απόφασή της κάλεσε σε ακρόαση ενώπιόν της την εταιρεία 

«................» με αντικείμενο τον έλεγχο της ενδεχόμενης παράβασης του απορρήτου των επικοινωνιών, 

η οποία διενεργήθηκε, όπως προαναφέρθηκε, την 10η Μαρτίου 2010.  

  

Γ.  Όπως προκύπτει από το πρακτικό της ακρόασης της 10ης Μαρτίου 2010, κατά την εν λόγω 

ακρόαση, η εταιρεία «................» υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη ψυχαγωγική εφαρμογή, η οποία 

είναι ούτως ή άλλως ευρέως διαθέσιμη στο κοινό μέσω του διαδικτύου από την εταιρεία “………….”, 

η οποία τη διαθέτει και μέσω του διαδικτυακού SKYPE, χρησιμοποιήθηκε από την εταιρεία 

«................» για πολύ μικρό χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα για το διάστημα από το Μάιο του 

2005 έως τον Ιούλιο του ίδιου έτους, χωρίς ωστόσο καμία εμπορική επιτυχία. Υποστήριξε επίσης ότι 

δεν ετελείτο με τη συγκεκριμένη εφαρμογή καμία παραβίαση του απορρήτου από την εταιρεία 

«................», δεδομένου ότι δεν γινόταν καμία καταγραφή, καμία αποτύπωση, καθώς το μόνο που 

γινόταν ήταν η ανάλυση του τόνου της φωνής του καλουμένου και η κατάταξή του σε κάποια στάδια, 

χωρίς να υπάρχει κάποια αποθήκευση του υλικού ή κάποια ακρόαση της διαδικασίας. Επρόκειτο για 

μια ανάλυση σε πραγματικό χρόνο. Ωστόσο, όπως παρατηρήθηκε εκ μέρους της Α.Δ.Α.Ε., υπήρχε 

κάποια αποθήκευση σε αρχείο wav, που σημαίνει ότι δεν ήταν σε πραγματικό χρόνο η επεξεργασία 

του σήματος. Η εταιρεία «................» δέχτηκε μετά την παρατήρηση αυτή ότι η κωδικοποίηση γινόταν 

πράγματι σε αρχείο wav του ήχου, γιατί έτρεχε εκεί ο αλγόριθμός του και ότι την ώρα που γραφόταν, 

ταυτόχρονα αναλυόταν και ο τόνος της φωνής, λειτουργούσε δηλ. η εφαρμογή ως ένα φίλτρο, ενώ με 

τη λήξη της συνομιλίας δεν έμενε τίποτα το οποίο να μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε.    

Υποστήριξε περαιτέρω η εταιρεία «................» ότι, δεδομένου ότι δεν υπήρχε καταγραφή, ούτε 

αποθήκευση, ούτε ακρόαση ούτε υποκλοπή, δεν υπήρχε εκ μέρους της η υποχρέωση σύμφωνα με το 

άρθρο 2 του ν. 3471/2006 για προηγούμενη ενημέρωση και συγκατάθεση του καλούμενου, το νούμερο 

του οποίου, ούτως ή άλλως πληκτρολογούσε απευθείας ο καλών, με αποτέλεσμα η ίδια η εταιρεία 

«................» να μην έχει, βάσει της εφαρμογής αυτής την τεχνική δυνατότητα να επικοινωνήσει με τον 

καλούμενο, υποχρέωση την οποία είχε εν προκειμένω αποκλειστικά και μόνο ο καλών.  

Περαιτέρω, με το υπ’ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 804/27-04-2010 έγγραφο υπόμνημά της ομοίως η εταιρεία 

«................» υποστήριξε πως η υπηρεσία «...............» ήταν αποκλειστικά ψυχαγωγικού χαρακτήρα, ότι 

είναι και σήμερα ευρέως διαθέσιμη μέσω διαδικτύου καθώς και ότι ο χρήστης ενημερωνόταν για την 

υποχρέωσή του να ενημερώσει τον καλούμενο και η ενημέρωση του καλούμενου γινόταν κατόπιν 

πληκτρολόγησης της σχετικής εντολής κατά τη λειτουργία της υπηρεσίας με ηχογραφημένο μήνυμα. 
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Επίσης, ότι δεν υπήρχε αποτύπωση σε υλικό φορέα ή με οποιονδήποτε τρόπο καταγραφή ή 

αποθήκευση, αφού η ανάλυση αυτή της φωνής του καλουμένου λειτουργούσε ως ένα «φίλτρο» και ότι 

η συνομιλία ήταν μεταξύ δύο προσώπων, του χρήστη και του καλούμενου και δεν υπήρχε ακρόαση ή 

καταγραφή σε κανένα σημείο.  

Πλην όμως, όπως παρατηρήθηκε από την Α.Δ.Α.Ε., ο καλών δεν είχε κανένα λόγο να ενημερώσει τον 

καλούμενο για τη χρήση της υπηρεσίας αυτής, δεδομένου ότι σκοπό είχε να τον παγιδεύσει 

ουσιαστικά, προκειμένου να διαπιστώσει αν ο τελευταίος του λέει ψέματα. Ουσιαστικά στο θέμα αυτό 

την ευθύνη αυτής της όποιας συνακρόασης την έχει η εταιρεία «................». Επομένως, όπως 

επισημάνθηκε από την Α.Δ.Α.Ε. κατά την ακρόαση της 10ης Μαρτίου 2010, εδώ υπήρχε κάποιου 

είδους συνακρόαση, η οποία γινόταν αυτομάτως, δηλ. από μηχανήματα, εν αγνοία του καλούμενου, ο 

οποίος υφίστατο μια ανάλυση της φωνής του, κατά το χρόνο της συνομιλίας του με τον καλούντα.  

 

Τέλος, με το ως άνω υπόμνημα η εταιρεία «................» προσκόμισε και έγγραφη βεβαίωση της 

παραγωγού της εφαρμογής εταιρείας “………….”, δεν απάντησε ωστόσο στο ερώτημα που της είχε 

τεθεί κατά την ακρόαση της 10ης Μαρτίου 2010 αναφορικά με το πόσες κλήσεις πραγματοποιήθηκαν 

με την εφαρμογή αυτή κατά το διάστημα που η τελευταία λειτούργησε. 

 

Δ. Κατόπιν των παραπάνω και έχοντας υπόψη : 
 
1. Το άρθρο 19 του Συντάγματος, 

2. Τις διατάξεις του Ν.3115/2003 «Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών» (ΦΕΚ Α’ 

47), όπως ισχύει, και ιδίως τα άρθρα 1 παρ. 1, 6 και 11 αυτού,  

3. Το άρθρο 370Α του Ποινικού Κώδικα, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ. 8 του ν. 

3090/2002 (ΦΕΚ Α’ 329) και ίσχυε πριν από την αντικατάστασή του από το άρθρο 10 παρ. 1 του ν. 

3674/2008 (ΦΕΚ Α’ 136),   

4. Την Οδηγία 2002/58 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 2002 

σχετικά µε την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής 

ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις 

ηλεκτρονικές επικοινωνίες), η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με το ν. 3471/2006 

(ΦΕΚ Α’ 133), 

5. Τις διατάξεις της υπ'  αριθ. 630°/2004 Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. «Κανονισµός για τη Διασφάλιση του 

Απορρήτου κατά την Παροχή Σταθερών Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών» (ΦΕΚ Β' 87/2005), και 

ιδίως το άρθρο 5 αυτής,  
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6. Τις διατάξεις του Ν.2225 /1994 «Για την προστασία της ελευθερίας της ανταπόκρισης και 

επικοινωνίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 121),  

7. Το άρθρο 4 παρ. 3 της Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. υπ 'αριθµ.44/31.10.2003 «Κανονισµός Εσωτερικής 

Λειτουργίας της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών» (ΦΕΚ Β' 1642/7.11.2003), 

όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε. υπ'αριθµ.76/2006 (ΦΕΚ Β' 963/20.7.2006) και 

ισχύει,  

8. Το άρθρο 20 παρ. 2 του Συντάγματος, περί δικαιώµατος προηγούμενης ακρόασης του 

διοικουµένου,  

9. Tην  υπ’ αριθ. 30/2008 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με το 

συνημμένο σχετικό δημοσίευμα, που κοινοποιήθηκε στην Α.Δ.Α.Ε. προκειμένου να εξετασθεί αν 

υπάρχει παράβαση του απορρήτου των επικοινωνιών, η οποία εκδόθηκε ύστερα από την υπ’ αριθ. 

2820/13.6.2005 έγγραφη καταγγελία του Χ, ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα, 

10. Την υπ' αριθ. 51/2009 απόφαση της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε., µε την οποία ορίστηκε Επιτροπή 

Έρευνας για τη διεξαγωγή έκτακτης έρευνας στις εγκαταστάσεις της εταιρείας «................» σχετικά με 

την υπηρεσία της τελευταίας με την ονομασία «...............», στην οποία αφορούσαν οι ως άνω 

απόφαση και καταγγελία,  

11. Την από 24-2-2009 Έκθεση Έρευνας στις εγκαταστάσεις της εταιρείας «................»,  

12. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 460/23-2-2009 πρακτικό διεξαγωγής ελέγχου στις εγκαταστάσεις της εταιρείας 

«................»,  

13. Το υπ’ αριθ. 17/11-3-2009 Πρακτικό της Ολοµέλειας της Α.Δ.Α.Ε. σύµφωνα µε το οποίο 

αποφασίσθηκε η έγκριση της από 24-2-2009 έκθεσης έρευνας, καθώς και η κλήση σε ακρόαση της 

εταιρείας µε την επωνυµία «................», προκειμένου να διερευνηθεί το ενδεχόµενο παραβίασης από 

µέρους της εταιρείας της νοµοθεσίας περί απορρήτου των επικοινωνιών,  

14. Την υπ’ αριθ. 262/2009 Εισήγηση προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε.,  

15. Το υπ’ αριθ. 97 Πρακτικό της από 14-10-2009 συνεδρίασης της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε., 

16. Την υπ’ αριθ. 10/2010 απόφαση της Α.Δ.Α.Ε. με θέμα «Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας 

«................» με αντικείμενο τον έλεγχο της παραβάσεως της κείμενης νομοθεσίας σε σχέση με το 

απόρρητο των επικοινωνιών,  

17. Την υπ’ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 143/27.1.2010 Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας «................» την 3η 

Φεβρουαρίου 2010, μετά της συνημμένης σε αυτήν Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. με αριθμό 10/2010, 

καθώς και της από 24.2.2009 Έκθεσης Έρευνας, που επιδόθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως στην εν 
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λόγω εταιρεία, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθ. 6275/28.1.2010 Έκθεση Επίδοσης του Δικαστικού 

Επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών κ. Διονυσίου Δεσποτόπουλου,  

18. Το υπ’ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 184/1.2.2010 έγγραφο αίτημα της εταιρείας «................» προς την 

Α.Δ.Α.Ε. για αναβολή της προγραμματισμένης ακρόασης,  

19. Την υπ’ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 294/12.2.2010 Κλήση μετά από αναβολή σε ακρόαση της εταιρείας 

«................» την 3η Μαρτίου 2010, που επιδόθηκε νομίμως και εμπροθέσμως στην εν λόγω εταιρεία, 

όπως προκύπτει από την υπ’ αριθ. 6351/23.2.2010 Έκθεση Επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή στο 

Πρωτοδικείο Αθηνών κ. Διονυσίου Δεσποτόπουλου,  

20. Την υπ’ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 400/3.3.2010 Κλήση μετά από αναβολή σε ακρόαση της εταιρείας 

«................» την 10η Μαρτίου 2010, που επιδόθηκε νομίμως και εμπροθέσμως στην εν λόγω εταιρεία, 

όπως προκύπτει από την υπ’ αριθ. 6380/3.3.2010 Έκθεση Επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή στο 

Πρωτοδικείο Αθηνών κ. Διονυσίου Δεσποτόπουλου,  

21. Τους ισχυρισμούς της εταιρείας κατά την Ακρόαση της 10ης Μαρτίου 2010, όπως αποτυπώνονται 

στο πρακτικό της διεξαχθείσης ακρόασης, το οποίο επεδόθη στην εταιρεία νομίμως, όπως προκύπτει 

από την υπ’ αριθ. 6478/20-04-2010 Έκθεση Επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή στο Πρωτοδικείο 

Αθηνών κ. Διονυσίου Δεσποτόπουλου, 

22. Το υπ’ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 804/27-04-2010 έγγραφο υπόμνημα της εταιρείας «................» 

ενώπιον της Α.Δ.Α.Ε., 

23.  την υπ’ αριθ. 3319/2010 Απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, 

24.Τις διατάξεις του Ν. 4055/2012 «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής» (ΦΕΚ 51/Α/2012) και 

ιδίως το άρθρο 61 παρ. 1 αυτού, σύμφωνα με το οποίο :  

«Η παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 3051/2002 (Α΄ 220) αντικαθίσταται ως εξής : 7. Η λειτουργία κάθε 

ανεξάρτητης αρχής ρυθμίζεται από εσωτερικό κανονισμό, ο οποίο εκδίδεται από την ίδια και 

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Κανονισμός ακολουθεί τις ρυθμίσεις του Κώδικα 

Διοικητικής Διαδικασίας. Παρεκκλίσεις επιτρέπονται μόνο ως προς τη δημοσιότητα των 

συνεδριάσεων, ανάλογα με τη φύση και αποστολή της κάθε αρχής.  

Κατά τη διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων, οι συνεδριάσεις των ανεξαρτήτων αρχών είναι 

μυστικές, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από άλλη διάταξη νόμου ή τον κανονισμό τους. Αν ο 

κανονισμός δεν προβλέπει δημόσια συνεδρίαση κατά τη διαδικασία επιβολής κυρώσεων, ο έχων 

δικαιολογημένο ενδιαφέρον μπορεί, με γραπτή αίτησή του, να ζητήσει την έκδοση της απόφασης 

ύστερα από δημόσια συνεδρίαση, στην οποία παρίστανται, εκτός από τα ενδιαφερόμενα μέρη και 

τρίτοι. Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει, επί ποινή απαραδέκτου, τους λόγους που στηρίζουν το 
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αίτημα. Η αρχή αποφαίνεται επί του αιτήματος, πριν από την έναρξη της διαδικασίας για την οποία 

ζητείται η δημόσια συνεδρίαση, χωρίς να απαιτείται η τήρηση οποιασδήποτε άλλης προϋπόθεσης ή 

πρόσκληση των ενδιαφερόμενων να ακουστούν. Η απόφαση γνωστοποιείται προφορικά στον 

αιτούντα και στους ενδιαφερόμενους, εφόσον παρίστανται και καταχωρίζεται στο πρακτικό ή την 

απόφαση της αρχής. 

Η δημόσια συνεδρίαση της αρχής αποκλείεται : α. αν παραβλάπτεται το συμφέρον απονομής της 

δικαιοσύνης, β. εφόσον συντρέχουν λόγοι προστασίας : αα) των συμφερόντων των ανηλίκων, ββ) του 

ιδιωτικού βίου, γγ) της εθνικής άμυνας και ασφάλειας, δδ) της δημόσιας τάξης, εε) του 

επιχειρηματικού απορρήτου και γ. όταν, κατά την κρίση της αρχής, η δημόσια συνεδρίαση 

παρεμποδίζει ουσιωδώς τη διερεύνηση της υπόθεσης. 

Εάν ο κανονισμός της αρχής προβλέπει δημόσια συνεδρίαση, η αρχή μπορεί, για τους ανωτέρω 

λόγους, να συνεδριάσει μυστικά. Αν κατά τη διάρκεια της δημόσια συνεδρίασης παρακωλύεται η 

διαδικασία από την παρούσα τρίτων προσώπων ή διαπιστωθεί ότι συντρέχουν οι παραπάνω λόγοι, με 

απόφαση της αρχής που λαμβάνεται παραχρήμα και καταχωρίζεται στο πρακτικό ή την απόφαση, 

μπορεί να διακοπεί η δημόσια διαδικασία και να συνεχισθεί με την παρουσία μόνο των 

ενδιαφερομένων.».  

25. την υπ’ αριθ. 97Α/2012 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε. «Τροποποίηση της απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. 

44/31-10-2003 Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. “Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας της Αρχής 

Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) (ΦΕΚ1642/Β/7.11.2003)”, όπως 

ισχύει» (ΦΕΚ 1650/Β/11-05-2012 και 1751/Β/25-05-2012) και ιδίως : α) το άρθρο 1 αυτής, 

σύμφωνα με το οποίο «Το τελευταίο εδάφιο της διάταξης του άρθρου 4 παρ. 1 της απόφασης της 

Α.Δ.Α.Ε. 44/31.10.2003 …, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως : Οι ακροάσεις της Αρχής 

είναι μυστικές, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 3 της παρούσης, όπως ισχύει.», 

β) το άρθρο 2 αυτής, σύμφωνα με το οποίο «Το άρθρο 6 της απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. 44/31.10.2003, 

όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως : ….3. Οι συνεδριάσεις της Αρχής είναι μυστικές. 

Ειδικώς κατά τη διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων, ο έχων δικαιολογημένο ενδιαφέρον 

μπορεί με γραπτή αίτησή του να ζητήσει τη διενέργεια της διαδικασίας ακρόασης για την έκδοση της 

απόφασης σε δημόσια συνεδρίαση, στην οποία παρίστανται, εκτός από τα ενδιαφερόμενα μέρη και 

τρίτοι. Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει, επί ποινή απαραδέκτου, τους λόγους που στηρίζουν το 

αίτημα. Η Αρχή αποφαίνεται επί του αιτήματος πριν από την έναρξη της διαδικασίας για την οποία 

ζητείται η δημόσια συνεδρίαση, χωρίς να απαιτείται η τήρηση οποιαδήποτε άλλης προϋπόθεσης ή 

πρόσκληση των ενδιαφερόμενων να ακουστούν. Η απόφαση γνωστοποιείται προφορικά στον 
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αιτούντα και στους ενδιαφερόμενους, εφόσον παρίστανται και καταχωρίζεται στο πρακτικό ή την 

απόφαση της Αρχής. Η δημόσια συνεδρίαση της Αρχής αποκλείεται : α) αν παραβλάπτεται το 

συμφέρον απονομής της δικαιοσύνης, β) εφόσον συντρέχουν λόγοι προστασίας: αα) των 

συμφερόντων των ανηλίκων, ββ) του ιδιωτικού βίου, γγ) της εθνικής άμυνας και ασφάλειας, δδ) της 

δημόσιας τάξης, εε) του επιχειρηματικού απορρήτου και γ. όταν, κατά την κρίση της Αρχής, η 

δημόσια συνεδρίαση παρεμποδίζει ουσιωδώς τη διερεύνηση της υπόθεσης…»,   

26. Το γεγονός ότι η διεξαγωγή της διαδικασίας ακρόασης της εταιρείας με την  επωνυμία 

«................» ενώπιον της Αρχής έλαβε χώρα προ της έναρξης ισχύος του  Ν.4055/2012 «Δίκαιη 

δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής» (ΦΕΚ 51/Α/2012),  

27. Την υπ’ αριθ. 1361/2013 απόφαση του Δ’ Τμήματος του ΣτΕ, με την οποία επανεξετάστηκε το 

περιεχόμενο της υπ’ αριθ. 3319/2010 απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ και εκρίθη ότι μετά την 

έκδοση της απόφασης του ΕΔΔΑ ΣΙΓΜΑ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ κατά Κύπρου της 21.7.2011 οι 

συνεδριάσεις των συνταγματικώς κατοχυρωμένων ανεξαρτήτων αρχών μπορεί να είναι σύννομα 

μυστικές, 

28. Την υπ’αριθ.285/2013 Εισήγηση προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε., 

29. Το Πρακτικό υπ’αριθ.37 της συνεδρίασης της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε. της 11.09.2013, 

30. Την ανάγκη διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών, 

 

Και αφού όλα τα μέλη της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε. δήλωσαν ότι μελέτησαν το από 10-03-2010 

Πρακτικό Ακρόασης της εταιρείας, καθώς και όλα τα σχετικά στοιχεία του φακέλου και έχουν 

λάβει πλήρη γνώση της μέχρι τούδε διαδικασίας και του περιεχομένου των προηγούμενων 

σχετικών με το θέμα συνεδριάσεων και ότι ενημερώθηκαν πλήρως για τη μέχρι σήμερα εξέλιξη της 

υποθέσεως, 

    
Η ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Α.Δ.Α.Ε.) 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
α) Ομοφώνως την ύπαρξη ευθύνης της εταιρείας «...............» για την αποδιδόμενη σε αυτήν παράβαση 

της κείμενης νομοθεσίας περί απορρήτου των επικοινωνιών, όπως αναλυτικά περιγράφεται υπό 

στοιχεία Β και Γ της παρούσας Απόφασης. 

β) Ομοφώνως την επιβολή για την ως άνω παράβαση της διοικητικής κύρωσης της σύστασης για 

παράβαση της κείμενης νομοθεσίας σε σχέση με το απόρρητο των επικοινωνιών, αφού έλαβε υπόψη 

ΑΔΑ: ΩΥΟΝΙΔ1-8Η1



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

 

 
 

10

ιδίως την αρχή της αναλογικότητας, τη βαρύτητα της αποδιδόμενης παράβασης, την αρχή της χρηστής 

Διοίκησης και της εύλογης διάρκειας της διαδικασίας, καθώς και τα οικονομικά στοιχεία της 

εταιρείας. 

Η παρούσα Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε. να επιδοθεί στην εταιρεία «...............» με Δικαστικό Επιμελητή.         

 
Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 11η Σεπτεμβρίου 2013. 

 

    Ο Αντιπρόεδρος 
 

Κωνσταντίνος 
Μαραβέλας 
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