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   Μαρούσι, 4  Σεπτεμβρίου 2014 
Αρ. πρωτ.: 2095 

                                                                                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 ( αριθμ:         63/2014 )  

 
 

Θέμα: Απόφαση επί της υπ’ αριθμ. 243/30.01.2013 κλήσης σε ακρόαση της εταιρείας με την 
επωνυμία «…..» για παράβαση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί απορρήτου των 
επικοινωνιών  
 
 
 
Την Τετάρτη, 26η Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 10.30 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση η Ολομέλεια της 

ΑΔΑΕ, παρισταμένων του Αντιπροέδρου της ΑΔΑΕ, κ. Κωνσταντίνου Μαραβέλα, των τακτικών 

μελών κ.κ Χρήστου Καψάλη, Μιχαήλ Γεωργιακόδη, Νικολάου Καλουπτσίδη και Κωνσταντίνου 

Λαμπρινουδάκη καθώς και του αναπληρωματικού μέλους κ. Δημοσθένη Βουγιούκα, ο οποίος 

προσήλθε προς αναπλήρωση του τακτικού μέλους κ. Δημητρίου Βαρουτά, ο οποίος δεν προσήλθε 

αν και είχε νομίμως και εμπροθέσμως προσκληθεί. Το αναπληρωματικό μέλος κ. Δημοσθένης 

Βουγιούκας είχε οριστεί ως εισηγητής για το συγκεκριμένο θέμα.   

Η Α.Δ.Α.Ε. ασχολήθηκε με τον έλεγχο της παραβάσεως της κείμενης νομοθεσίας σε σχέση με το 

απόρρητο των επικοινωνιών από την εταιρεία με την επωνυμία «….». 

Ο Αντιπρόεδρος της ΑΔΑΕ κ. Κωνσταντίνος Μαραβέλας καθώς και τα τακτικά μέλη κ.κ. Χρήστος 

Καψάλης, Νικόλαος Καλουπτσίδης και Μιχαήλ Γεωργιακόδης που δεν παρίσταντο κατά την 

Ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «…..» ενώπιον της Αρχής, που έλαβε χώρα την 13-3-2013, 

με την από 24-2-2014 έγγραφη Δήλωσή τους ενημέρωσαν την Ολομέλεια ότι μελέτησαν το από 13-

3-2013 Πρακτικό Ακρόασης της εταιρείας, καθώς και όλα τα σχετικά του φακέλου και έχουν λάβει 

πλήρη γνώση της μέχρι τούδε διαδικασίας και του περιεχομένου των προηγούμενων σχετικών με το 

θέμα συνεδριάσεων.   

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

 

Προκύπτουν τα ακόλουθα : 

 

Α. Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ), με την από 13.10.2010 

απόφασή της αποφάσισε να καλέσει σε ακρόαση την εταιρεία με την επωνυμία «….» (εφεξής «….») 
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με αντικείμενο τον έλεγχο της παραβάσεως της κείμενης νομοθεσίας σε σχέση με το απόρρητο των 

επικοινωνιών. Η εν λόγω απόφαση της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε. δεν κοινοποιήθηκε στην 

ελεγχόμενη εταιρεία, δεδομένου ότι 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). Κατόπιν τούτου, η Αρχή επανήλθε στην υπόθεση αυτή και με την Απόφαση με αριθμό 

14/2013 ανακάλεσε την προηγούμενη από 13.10.2010 απόφασή της περί κλήσης σε ακρόαση της 

εταιρείας με την επωνυμία «….» για την ως άνω υπόθεση και κάλεσε εκ νέου σε ακρόαση την 

εταιρεία με την επωνυμία «…..» την 8η Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 μ.μ., με 

αντικείμενο τον έλεγχο ενδεχόμενης παραβάσεως της κείμενης νομοθεσίας περί απορρήτου των 

επικοινωνιών. Η υπ’αριθμ.πρωτ.Α.Δ.Α.Ε. 243/30.01.2013 Κλήση μετά της συνημμένης σε αυτήν 

Απόφασης με αριθμό 14/2013 της Α.Δ.Α.Ε. και της από 18.08.2009 «Έκθεσης έρευνας καταγγελίας 

συνδρομητή με αρ. πρωτ. ΑΔΑΕ 23/12.01.09» επεδόθη στην εταιρεία νομίμως και εμπροθέσμως, 

όπως προκύπτει από την υπ’αριθμ. 9918/31.01.2013 Έκθεση Επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή 

του Πρωτοδικείου Αθηνών Διονυσίου Δεσποτόπουλου. Κατά την ημερομηνία αυτή η ακρόαση της 

εταιρείας αναβλήθηκε για τις 06.03.2013. Η με αριθμ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 439/14.02.2013 κλήση (μετά 

από αναβολή) παρελήφθη από τον προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της εταιρείας με την 

επωνυμία «….» …... Η ως άνω ακρόαση αναβλήθηκε εκ νέου για τις 13.03.2013 κατόπιν αιτήματος 

της εταιρείας με την επωνυμία «…..». Η εταιρεία παρέστη κατά την ακρόαση της 13ης Μαρτίου 

2013 διά των κ.κ……. Κατά την ως άνω Ακρόαση, η εταιρεία επιφυλάχθηκε να απαντήσει σε 

ορισμένα από τα ερωτήματα που ετέθησαν με έγγραφο υπόμνημα. Η Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε. έταξε 

προθεσμία δέκα εργασίμων ημερών από την επίδοση των πρακτικών της ακρόασης για την υποβολή 

του σχετικού υπομνήματος εκ μέρους της εταιρείας, όπως προκύπτει από το πρακτικό της 

διεξαχθείσης την 13η Μαρτίου 2013 ακρόασης ενώπιον της Α.Δ.Α.Ε., το οποίο επεδόθη στην 

εταιρεία νομίμως, όπως προκύπτει από την υπ’αριθμ. 10464/24.05.2013 Έκθεση Επίδοσης του 

Δικαστικού Επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών κ. Διονύσιου Δεσποτόπουλου. Η εταιρεία «…...» 

υπέβαλε ενώπιον της Α.Δ.Α.Ε. το υπ’αριθμ.πρωτ.Α.Δ.Α.Ε. 1388/10.06.2013 έγγραφο υπόμνημα. 

 

Β. Στην Α.Δ.Α.Ε. υπεβλήθη η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 23/12-01-2009 καταγγελία του….., για 

παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών του, ως προς την ηλεκτρονική του αλληλογραφία, 
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αλλά και τα εξωτερικά στοιχεία της επικοινωνίας του από το τηλέφωνο εργασίας του. Η καταγγελία 

αυτή (…..) προωθήθηκε στην Α.Δ.Α.Ε. με το ως άνω έγγραφο από……. 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΄αριθμ. 106/2009 Απόφασης της Ολομέλειας της Αρχής, στη διενέργεια 

έκτακτης έρευνας στις εγκαταστάσεις της εταιρείας με την επωνυμία «…..». Από την από 18-08-

2009 «Έκθεση έρευνας καταγγελίας συνδρομητή με αρ. πρωτ. ΑΔΑΕ 23/12.1.09» της Ομάδας 

Ελέγχου της Α.Δ.Α.Ε. προκύπτουν τα ακόλουθα :  

Μετά τη λήψη από την Α.Δ.Α.Ε. της ως άνω καταγγελίας του …..αναφορικά με την παραβίαση του 

απορρήτου των επικοινωνιών του ως προς την ηλεκτρονική του αλληλογραφία, αλλά και τα 

εξωτερικά στοιχεία της επικοινωνίας του από το τηλέφωνο εργασίας του….., εστάλη … ….….η υπ’ 

αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 08/16-01-09 επιστολή, με την οποία ζητούνταν οι απόψεις …..για την 

υπό εξέταση καταγγελία. ….. περιέλαβε τις απαντήσεις στην υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΑΠΡ 255/17-

02-09 επιστολή, στην οποία αναφέρει ότι ο καταγγέλλων «…..».  

Κατά την έρευνα που πραγματοποίησε η Α.Δ.Α.Ε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας….. την 4η 

Μαΐου 2009, ετέθησαν από την Ομάδα Ελέγχου διάφορα ερωτήματα προς τους εκπροσώπους της 

εταιρείας, η οποία δεσμεύτηκε να απαντήσει εγγράφως έως την 22η Μαΐου 2009. Η εταιρεία…. 

απάντησε στα ερωτήματα αυτά με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 171/10-06-2009 επιστολή της. 

Συγκεκριμένα, στην ως άνω επιστολή η εταιρεία ….. ανέφερε ότι η αρμόδια υπηρεσία της είχε τη 

δυνατότητα να ελέγξει μόνο….., καθώς τα άλλα δύο συνημμένα…….».  

Ως προς τα αρχεία καταγραφής…….  

Προκειμένου να διερευνηθούν οι ως άνω εγγραφές εστάλη προς την εταιρεία ….η υπ’ αριθμ. πρωτ. 

ΑΔΑΕ ΕΜΠ 211/29-06-09 επιστολή με την οποία η Ομάδα Ελέγχου ζητούσε να ενημερωθεί εάν 

«….». 

Σε απάντηση της ως άνω επιστολής η εταιρεία….. απέστειλε στην Α.Δ.Α.Ε. το υπ’ αριθμ. πρωτ. 

ΑΔΑΕ ΕΜΠ 238/24-07-09 έγγραφό της, στο οποίο ανέφερε ότι «…..».   

 

Στη συνέχεια η από 18-08-2009 Έκθεση Έρευνας καταγγελίας συνδρομητή με αρ. πρωτ. ΑΔΑΕ 

23/12-01-2009 καταλήγει στο ακόλουθο συμπέρασμα : 

1…..  

2…...   

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

την υπ’ αριθμ. 14/2013 προαναφερθείσα Απόφασή της κάλεσε σε ακρόαση ενώπιόν της την εταιρεία 
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«….» με αντικείμενο τον έλεγχο της ενδεχόμενης παράβασης του απορρήτου των επικοινωνιών, η 

οποία διενεργήθηκε, όπως προαναφέρθηκε, την 13η Μαρτίου 2013.  

  

Γ.  Όπως προκύπτει από το πρακτικό της ακρόασης της 13ης Μαρτίου 2013, κατά την εν λόγω 

ακρόαση, η εταιρεία «…..» υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη καταγγελία……. 

 

Δ. Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 1388/10.06.2013 υπόμνημά της η εταιρεία «…..» υποστήριξε 

καταρχήν ότι υπάρχει κακή συγκρότηση της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε., δεδομένου ότι έχει 

παραταθεί η θητεία του Προέδρου της Αρχής κ. Ανδρέα Λαμπρινόπουλου, του Αντιπροέδρου κ. 

Κωνσταντίνου Μαραβέλα και του τακτικού μέλους της Ολομέλειας κ. Χρήστου Καψάλη, μετά τη 

λήξη της οκταετούς θητείας τους και χωρίς καμία εύλογη αιτία και ότι, ως εκ τούτου «όλες οι 

ενέργειες της Ολομέλειας της Αρχής μετά τον εύλογο χρόνο που όριζε το άρθρο 110 παρ. 12 Ν. 

4055/2012 έλαβαν χώρα υπό μη νόμιμη συγκρότηση και σύνθεση……το σύνολο δε των 

διαλαμβανομένων έκτοτε ενεργειών…αλλά και η ίδια η διενέργεια της από 13.3.2013 ακρόασης έγινε 

κατά τη διάρκεια της αντισυνταγματικής και παράνομης παράτασης της θητείας, κατά την οποία δεν 

είναι κατά νόμο ανεκτή η όποια συνέχιση της λειτουργίας της….» (σελ. 3 του υπ’ αριθμ. πρωτ. 

Α.Δ.Α.Ε. 1383/07.06.2013 έγγραφου υπομνήματος της εταιρείας). Επ’ αυτού πρέπει να σημειωθεί 

ότι η προθεσμία που ορίστηκε με το άρθρο 110 παρ. 12 του Ν. 4055/2012 και αφορά στη θητεία των 

μελών των Ανεξαρτήτων Αρχών παρατάθηκε νομοθετικά αρχικώς με το άρθρο 12 παρ. 3 του Ν. 

4081/2012, στη συνέχεια με το άρθρο 166 παρ.3 του Ν. 4099/2012, με το άρθρο δεύτερο του Ν. 

4126/2013, με το άρθρο 26 του ν. 4151/2013 και τέλος με το άρθρο 108 παρ. 2 του ν. 4172/2013. 

Κατόπιν των νομοθετικών αυτών ρυθμίσεων η Ολομέλεια της Αρχής συνεδριάζει με νόμιμη 

συγκρότηση, συμμορφούμενη προς τις νομοθετικές επιταγές. 

Η εταιρεία «….» επανέλαβε περαιτέρω ότι …. τηρούσε όλες τις κατά το χρόνο στον οποίο αφορά η 

κρινόμενη καταγγελία νόμιμες υποχρεώσεις του και ότι δεν προέκυψε καμία απολύτως ένδειξη ή 

υπόνοια για ενέργειες που παραβίαζαν το απόρρητο των επικοινωνιών του καταγγέλοντος, είτε ως 

προς τα στοιχεία κλήσεών του είτε ως προς την ηλεκτρονική του αλληλογραφία και ότι σε κάθε 

περίπτωση η συμπεριφορά της «πρέπει να κριθεί βάσει του τότε ισχύοντος νομοθετικού καθεστώτος, 

τυχόν δε συναγωγή συμπερασμάτων βάσει στοιχείων που έχουν συλλεγεί και αφορούν χρόνο 

μεταγενέστερο είναι μη νόμιμη» (βλ. σελ. 7 του υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 1388/10.06.2013 

υπομνήματος της εταιρείας «…..»). Υποστήριξε επιπροσθέτως ότι ως προς το ζήτημα της κλοπής 

και παρακολούθησης της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του καταγγέλοντος, «…..(βλ. σελ. 9 του υπ’ 
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αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 1388/10.06.2013 υπομνήματος της εταιρείας «…..»). Ως προς το ζήτημα της 

ύπαρξης των δύο εγγραφών από το username “…. ” ……(βλ. σελ. 10-11 του υπ’ αριθμ. πρωτ. 

ΑΔΑΕ 1388/10.06.2013 υπομνήματος της εταιρείας «ΟΤΕ Α.Ε.»). Υποστήριξε ότι ως εκ τούτου δεν 

συντελέστηκε καμία αθέμιτη πρόσβαση, επιτήρηση ή παρακολούθηση της κίνησης των κλήσεων 

του καταγγέλοντος. ……..(βλ. σελ. 12-14 του υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 1388/10.06.2013 

υπομνήματος της εταιρείας «…...»). 

 

Ε. Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 19 του Συντάγματος,  

2. Τις διατάξεις του Ν. 3115/2003 «Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 47 

Α΄/27-2-2003), όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 1 παρ. 1, το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. α΄, β΄ και  γ΄,  ιβ ΄ 

και παρ. 2 και το άρθρο 11  αυτού, 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 3 έως 5 του Ν. 2225/1994 «Για την προστασία της ελευθερίας της 

ανταπόκρισης και επικοινωνίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 121/1994), όπως ισχύει, 

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 47/2005 «Διαδικασίες καθώς και τεχνικές και οργανωτικές εγγυήσεις για 

την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών και τη διασφάλισή του» (ΦΕΚ Α΄ 64/2005), 

5. Την υπ’ αριθμ. 1/2005 γνωμοδότηση της Α.Δ.Α.Ε.,  

6. Τις διατάξεις του Ν. 3471/2006 «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής 

ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997» (ΦΕΚ 

Α΄133/28.6.2006), ιδίως το άρθρο 4  παρ. 1 και 2,  

7. Τις διατάξεις της υπ΄ αριθμ. 630α /2004 Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. «Κανονισμός για τη Διασφάλιση 

Απορρήτου κατά την Παροχή Σταθερών Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών» (ΦΕΚ Β΄87/26-1-2005), 

ιδίως το άρθρο 10  παρ. 3 και  4 «Πολιτική Πρόσβασης», σύμφωνα με το οποίο «…..3. Ο πάροχος 

οφείλει να διαθέτει και να εφαρμόζει Πολιτική Πρόσβασης για όλα τα συστήματα που αποτελούν τον 

εξοπλισμό του…..4. Για κάθε σύστημα θα περιγράφονται, με τρόπο λεπτομερή και σαφή, τουλάχιστον 

οι ακόλουθες διαδικασίες: α) ………….. β) Διαδικασίες εξουσιοδότησης σχετικά με την προσθήκη, 

διαγραφή και αλλαγή των επιπέδων πρόσβασης των χρηστών παρόχου σε τηλεπικοινωνιακές 

υπηρεσίες του συστήματος, γ)……. δ) Διαδικασίες ελέγχου των παραπάνω διαδικασιών και 

διαχείρισης του επιπέδου πρόσβασης που παραχωρείται στους χρήστες παρόχου, ε) Διαδικασίες 

πρόσβασης χρηστών παρόχου σε συστήματα που διατηρούν δεδομένα κίνησης και θέσης 

χρηστών…στ)….»,  

8. Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ.2 του Συντάγματος, 
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9. 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 

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...» 

10. Την υπ’ αριθμ. 97Α/2012 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε. «Τροποποίηση της απόφασης της ΑΔΑΕ 

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» 
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(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 ΑΔΑΕ 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 ΑΔΑΕ 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 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…»,  

11. Τις διατάξεις της υπ’αριθμ. 44/31-10-2003 Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. «Κανονισμός Εσωτερικής 

Λειτουργίας της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.)» (ΦΕΚ Β’ 

1642/07-11-2003), όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ. 79/2006 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε. (ΦΕΚ 

963Β/20-07-.2006, αριθμ. 886) και ισχύει, ιδίως το άρθρο 4 παρ.3  αυτής, 

12. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 23/12-01-09 έγγραφο του……, 

13. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 08/16-01-2009 επιστολή….., 

14. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΑΠΡ 255/17-02-2009 επιστολή …..προς την Α.Δ.Α.Ε.,  

15. Την υπ’ αριθμ. 106/2009 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε. για τη διεξαγωγή ελέγχου στις εγκαταστάσεις 

της εταιρείας…..για τη διερεύνηση της ως άνω καταγγελίας, 

16. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 1048/04-05-2009 αναφορά διεξαγωγής έκτακτης έρευνας στις 

εγκαταστάσεις του……,  

17. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 136/25-05-09 έγγραφο ….. προς την Α.Δ.Α.Ε., 
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18. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 171/10-06-2009 έγγραφο …..προς την Α.Δ.Α.Ε. μετά των 

συνημμένων αυτού, 

19. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 211/29-06-09 έγγραφο της Α.Δ.Α.Ε. ….. για την παροχή 

περαιτέρω πληροφοριών,  

20. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 238/24-07-09 έγγραφο ……προς την Α.Δ.Α.Ε., 

21. Την από 18-08-09 έκθεση έρευνας καταγγελίας συνδρομητή με αρ. πρωτ. ΑΔΑΕ 23/12-01-09,  

22. Την υπ’ αριθμ. 230/09 Εισήγηση προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε.,  

23. Το Πρακτικό της από 16-09-09 Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Α.Δ.Α.Ε.,  

24. το γεγονός ότι στην ελεγχόμενη εταιρεία……., 

25. Την υπ’ αριθμ. 187/2010 Εισήγηση προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε., 

26. Το Πρακτικό της Συνεδρίασης της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε. της 13ης Οκτωβρίου 2010,  

27. την υπ’ αριθμ. 3319/2010 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, 

28. το γεγονός ότι η από 13-10-2010 Απόφαση της Ολομέλειας περί εγκρίσεως της υπ’ αριθμ. 

187/2010 εισήγησης και περί κλήσης σε ακρόαση της εταιρείας «…...» ελήφθη, χωρίς να ληφθούν 

υπόψη τα προβλεπόμενα στο άρθρο 61 παρ.1 του Ν. 4055/2012 αναφορικά με την παροχή σε όποιον 

έχει δικαιολογημένο ενδιαφέρον της δυνατότητας να ζητήσει με γραπτή αίτησή του τη διενέργεια 

της διαδικασίας ακρόασης για την έκδοση της απόφασης σε δημόσια συνεδρίαση, όπως 

εξειδικεύεται με την υπ’ αριθμ. 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),  

29. την υπ’ αριθμ. 327/2012 εισήγηση προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε., 

30. την υπ’ αριθμ. 16/2013 εισήγηση προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε. με θέμα «Ενημέρωση των 

εχόντων δικαιολογημένο ενδιαφέρον περί της διενέργειας ακροάσεων ενώπιον της Α.Δ.Α.Ε., βάσει 

της διάταξης του άρθρου 61 του Ν. 4055/2012», 

31. το Πρακτικό της από 23 Ιανουαρίου 2013 συνεδρίασης της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε., 

32. την υπ’ αριθμ. 14/2013 απόφαση της Α.Δ.Α.Ε. 

33. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 243/30.01.2013 Κλήση μετά της συνημμένης σε αυτήν Απόφασης 

με αριθμό 14/2013  της Α.Δ.Α.Ε., η οποία επεδόθη στην εταιρεία «…..» νομίμως και εμπροθέσμως, 
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όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ. 9918/31.1.2013 Έκθεση Επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή 

του Πρωτοδικείου Αθηνών Διονυσίου Δεσποτόπουλου, 

34. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 440/14.02.2013 Απόδειξη παράδοσης- παραλαβής της υπ’ αριθμ. 

πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 439/14.02.2013 κλήσης (μετά από αναβολή) από….., 

35. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 567/01.03.2013 έγγραφο της εταιρείας «…..» για αναβολή της 

ορισθείσας για την 6η Μαρτίου 2013 ακρόασης,  

36. Το πρακτικό της διεξαχθείσης την 13η Μαρτίου 2013 ακρόασης της εταιρείας «…..» ενώπιον 

της Α.Δ.Α.Ε., το οποίο επεδόθη στην εταιρεία νομίμως, όπως προκύπτει από την υπ’αριθμ. 

10464/24.05.2013 Έκθεση Επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή κ. Διονύσιου Δεσποτόπουλου, από 

το οποίο προκύπτει ότι δεν υπεβλήθη αίτημα για δημοσιότητα της ακρόασης εκ μέρους της 

εταιρείας «…...», 

37. Το υπ’αριθμ.πρωτ.Α.Δ.Α.Ε. 1388/10.06.2013 έγγραφο υπόμνημα της εταιρείας «…..» ενώπιον 

της Α.Δ.Α.Ε., 

38. Την υπ’ αριθμ. 31/2014 εισήγηση προς την Ολομέλεια της Α.ΔΑ.Ε.,  

39. Το πρακτικό της από 26 Φεβρουαρίου 2014 συνεδρίασης της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε., 

40. Την ανάγκη διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών, 

 

 

 

 

 

 

Η ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
ομοφώνως τη μη ύπαρξη ευθύνης της εταιρείας με την επωνυμία «….» για παράβαση της κείμενης 

νομοθεσίας σε σχέση με το απόρρητο των επικοινωνιών σε σχέση με τη συγκεκριμένη καταγγελία, 

όπως αναλυτικά εκτίθεται στις υπό στοιχεία Β, Γ και Δ της παρούσας.  

 

    Κρίθηκε και αποφασίστηκε την Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2014. 
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Η παρούσα Απόφαση να επιδοθεί στην εταιρεία με την επωνυμία «….» με Δικαστικό Επιμελητή.  

 

 

    Ο Αντιπρόεδρος 
 
 
   
 
    

Κων/νος Μαραβέλας 
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