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(ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) 

 

 

 

 
Θέμα: Απόφαση επί της υπ’ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 2688/08.12.2009 Κλήσης σε ακρόαση της εταιρείας με την 
επωνυμία «………..» με αντικείμενο τον έλεγχο ενδεχόμενης παραβάσεως της κείμενης νομοθεσίας σε σχέση με το 
απόρρητο των επικοινωνιών. 
 

 

Η Ολομέλεια της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.), συνήλθε σε συνεδρίαση την Τετάρτη, 

24η Ιουνίου 2015, και ώρα 10:30 π.μ. παρισταμένων του Αντιπροέδρου της Αρχής, κ. Κωνσταντίνου Μαραβέλα, των 

τακτικών μελών, κκ. Δημητρίου Βαρουτά, Κωνσταντίνου Λαμπρινουδάκη και Μιχαήλ Γεωργιακόδη, απόντων των τακτικών 

μελών, κκ. Χρήστου Καψάλη και Νικόλαου Καλουπτσίδη, οι οποίοι δεν προσήλθαν λόγω κωλύματος αν και είχαν νομίμως 

και εμπροθέσμως προσκληθεί, προκειμένου να αποφασίσει επί της υπ’ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 2688/08.12.2009 Κλήσης σε 

ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «……….» που αφορούσε την  υπ’ αριθ. 266/2009 σχετική Απόφαση της Αρχής με 

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

από την εν θέματι εταιρεία.  

Τα τακτικά μέλη της Αρχής, κκ. Κων/νος Λαμπρινουδάκης και Μιχαήλ Γεωργιακόδης, οι οποίοι απουσίαζαν από την από 

17.2.2010 ακρόαση της εταιρείας …….., με τις από 24-6-2015 έγγραφες Δηλώσεις τους, ενημέρωσαν την Ολομέλεια ότι 

μελέτησαν το από 17 Φεβρουαρίου 2010 Πρακτικό Ακρόασης, το υπ’ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 942/14-5-2010 Υπόμνημα της 

εταιρείας, το σύνολο των προσκομισθέντων στοιχείων του φακέλου και έχουν λάβει πλήρη γνώση της μέχρι τούδε 

εξέλιξης της διαδικασίας και του περιεχομένου των προηγούμενων σχετικών με το θέμα αυτό συνεδριάσεων.  

Η Α.Δ.Α.Ε. ασχολήθηκε με την παράβαση της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με το απόρρητο των επικοινωνιών από την 

εταιρεία με την επωνυμία «………..», κατόπιν διενέργειας επιτόπιου τακτικού ελέγχου στις εγκαταστάσεις της εν λόγω 

εταιρείας, με σκοπό τον έλεγχο εφαρμογής της υπ’ αριθ. πρωτ Α.Δ.Α.Ε. ΕΜΠ 16/27.7.2005 «Πολιτικής Ασφάλειας για τη 

Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών» της εταιρείας ….., η οποία αναθεωρήθηκε με τα υπ’ αριθ. πρωτ Α.Δ.Α.Ε. 

ΕΜΠ 208/6.6.2006 και  ΕΜΠ 17/16.2.2007 έγγραφα και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 69/2007 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε  (αριθ. 

Έκθ. Επίδοσης  5400/4.6.2007). 

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

Ειδικότερα: 

Α. Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.), με την υπ’ αριθ. 266/2009 απόφασή της κάλεσε σε 

ακρόαση την εταιρεία με την επωνυμία «……….» (εφεξής ……..), την 16η Δεκεμβρίου 2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:15 

μ.μ., με αντικείμενο τον έλεγχο ενδεχόμενης παραβάσεως της κείμενης νομοθεσίας περί  απορρήτου των επικοινωνιών. Η 

υπ’ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 2688/08.12.2009 Κλήση μετά της συνημμένης σε αυτήν υπ’ αριθ. 266/2009 Απόφασης της 

Α.Δ.Α.Ε. επεδόθη στην εταιρεία νομίμως και εμπροθέσμως, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθ. 6148/08.12.2009 Έκθεση 

Επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών κ. ……….. Μετά από έγγραφο αίτημα αναβολής της εταιρείας 

(αριθ. Πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 2708/09.12.2009) η Ακρόαση αναβλήθηκε για την 17η Φεβρουαρίου 2010. Η υπ’ αριθ. πρωτ. 

Α.Δ.Α.Ε. 218/04.02.2010 Κλήση επεδόθη στην εταιρεία νομίμως και εμπροθέσμως, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθ. 

6313/10.02.2010 Έκθεση Επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών ……………... 

Η εταιρεία παρέστη κατά την ακρόαση της 17ης Φεβρουαρίου 2010 δια των κκ. …………, ………, δικηγόρου της εταιρείας και 

……………….  

Κατόπιν της διεξαγωγής της από 17.02.2010 ακρόασης της εταιρείας ……… ενώπιον της Α.Δ.Α.Ε., κοινοποιήθηκαν στην 

εταιρεία τα Πρακτικά της εν λόγω ακρόασης δια του υπ’ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 821/28.04.2010 εγγράφου της Α.Δ.Α.Ε., 
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όπως προκύπτει από την υπ’ αριθ. 6530/07.05.2010 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών 

κ. …………. και δόθηκε στην εταιρεία προθεσμία πέντε εργάσιμων 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. 942/14.05.2010 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. Ενόψει των ανωτέρω και λαμβάνοντας  υπόψη : 

1. τις διατάξεις: 

α) του άρθρου 19 του Συντάγματος,  

β) του Ν. 3115/2003 «Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών»   (ΦΕΚ 47 Α΄/27- 2-2003), ιδίως το άρθρο 1 

παρ. 1, το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. α’, β’,  γ’,  ιβ’  και παρ. 2 και το άρθρο 11  αυτού, όπως ισχύει, 

γ) του Ν.3674/2008 «Ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου διασφάλισης του απορρήτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας και 

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 136/10.7.2008), 

δ) του άρθρου 20 παρ.2 του Συντάγματος,  

ε) του Ν. 4055/2012 «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής» (ΦΕΚ 51/Α/2012), όπως ισχύει 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 οποίος 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 

παρουσία  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...», 

στ)  του Ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. 

Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 47 Α΄/11.05.2015), άρθρο 26  παρ. 7,   
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 ζ) της υπ’ αριθ. 97Α/2012 Απόφασης 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 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…»,  

η) της υπ’ αριθ. 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’ 1642/7.11.2003), όπως ισχύει,  

θ)  της Απόφασης υπ’ αριθ. 629α/2004  «Κανονισμός για την Διασφάλιση Απορρήτου κατά την Παροχή Κινητών 

Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών» (ΦΕΚ Β’ 87/26.1.2005), 

ι) της Απόφασης υπ’ αριθ. 630α/2004  «Κανονισμός για την Διασφάλιση Απορρήτου κατά την Παροχή Σταθερών 

Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών» (ΦΕΚ Β’ 87/26.1.2005), 

ια) της Απόφασης υπ’ αριθ. 631α/2004 «Κανονισμός για την Διασφάλιση Απορρήτου κατά την Παροχή Τηλεπικοινωνιακών 

Υπηρεσιών μέσω Ασυρμάτων Δικτύων» (ΦΕΚ Β’ 87/26.1.2005), 

ιβ) της Απόφασης υπ’ αριθ. 632α/2005 «Κανονισμός για την Διασφάλιση του Απορρήτου στις Διαδικτυακές Επικοινωνίες 

και τις συναφείς Υπηρεσίες και Εφαρμογές» (ΦΕΚ Β’ 88/26.1.2005), 

ιγ) της Απόφασης υπ’ αριθ. 633α /2005 «Κανονισμός για την Διασφάλιση του Απορρήτου Διαδικτυακών Υποδομών» (ΦΕΚ 

Β’ 88/26.1.2005), 

ιδ) της Απόφασης υπ’ αριθ. 634α/2005 «Κανονισμός για την Διασφάλιση του Απορρήτου Εφαρμογών και Χρήστη 

Διαδικτύου» (ΦΕΚ Β’ 88/26.1.2005), 

2. τις υπ’ αριθ. 3319/2010 και 1361/2013 Αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, 

3. 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,  

4. 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),  

5. την υπ’ αριθ. πρωτ Α.Δ.Α.Ε. ΕΜΠ 16/27.07.2005 «Πολιτική Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των 

Επικοινωνιών» της εταιρείας ………., η οποία αναθεωρήθηκε με τα υπ’ αριθ. πρωτ Α.Δ.Α.Ε. ΕΜΠ 208/06.06.2006 και ΕΜΠ 

17/16.02.2007  έγγραφα,  
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6. την υπ’ αριθ. 69/2007 Απόφαση της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε (αριθ. Έκθ. Επίδοσης 5400/4.06.2007) με την οποία 

εγκρίθηκε η υπ’ αριθ. πρωτ Α.Δ.Α.Ε. ΕΜΠ 16/27.07.2005 «Πολιτική Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των 

Επικοινωνιών» της εταιρείας  ………, η οποία αναθεωρήθηκε με τα υπ’ αριθ. πρωτ Α.Δ.Α.Ε. ΕΜΠ 208/6.6.2006 και ΕΜΠ 

17/16.2.2007  έγγραφα, 

7. την υπ’ αριθ. 254/2008 Απόφαση της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια τακτικού 

ελέγχου στις εγκαταστάσεις της εταιρείας …… και ορίστηκε Ομάδα Ελέγχου, 

8. το υπ’ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. ΕΜΠ 360/21.10.2008 έγγραφο της Α.Δ.Α.Ε.,  

9. την από 6.11.2008 Αναφορά διεξαγωγής ελέγχου στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ……..  (αρ.πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 

2484/6.11.2008), 

10. την από 18.11.2008 Αναφορά διεξαγωγής ελέγχου στις εγκαταστάσεις της εταιρείας  …….. (αρ.πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 

2572/19.11.2008), 

11. την από 26.11.2008 Αναφορά διεξαγωγής ελέγχου στις εγκαταστάσεις της εταιρεία …… (αρ.πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 

2649/27.11.2008), 

12. την από 01.12.2008 Αναφορά διεξαγωγής ελέγχου στις εγκαταστάσεις της εταιρείας   …….. (αρ.πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 

2697/2.12.2008), 

13. την από 9.12.2008 Αναφορά διεξαγωγής ελέγχου στις εγκαταστάσεις της εταιρεία  ……. (αρ.πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 

2764/11.12.2008), 

14. την από 15.12.2008 Αναφορά διεξαγωγής ελέγχου στις εγκαταστάσεις της εταιρεία  ……… (αρ.πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 

2784/16.12.2008),  

15. το υπ’ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε.  ΕΜΠ 208/06.06.2006 έγγραφο της εταιρείας ………, 

16. το υπ’ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. ΑΠΡ 1028/6.11.2008 έγγραφο της ……. που αφορά φάκελο σχετικό με την 

εφαρμογή της Πολιτικής (διαδικασίες) και με κατάλογο συστημάτων, εφαρμογών και εγκαταστάσεων της εταιρείας,  

17. το υπ’ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε.  175/27.01.2009 έγγραφο της Α.Δ.Α.Ε.,  

18. το υπ’ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 437/20.02.2009 έγγραφο της εταιρείας ……, 

19. την από 27.02.2009 Έκθεση Διενέργειας Ελέγχου στην εταιρεία ……. αναφορικά με την πολιτική Διασφάλισης 

του Απορρήτου,  

20. την υπ’ αριθ. 57/05.03.2009 Εισήγηση για την έγκριση της Έκθεσης Διενέργειας Ελέγχου στην εταιρεία ……… 

αναφορικά με την Πολιτική Διασφάλισης του Απορρήτου, 

21. το από 11.03.2009 Πρακτικό της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε. για έγκριση της  Έκθεσης Διενέργειας Ελέγχου στην 

εταιρεία ………. αναφορικά με την Πολιτική Διασφάλισης  του Απορρήτου, 

22. την υπ’ αριθ. 223/2009 Εισήγηση για κλήση σε Ακρόαση της εταιρείας …….., 

23. το από 16.09.2009 Πρακτικό της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε. που αποφασίστηκε η κλήση σε Ακρόαση της εταιρείας,  

24. την υπ’ αριθ. 266/2009 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε. για Κλήση σε Ακρόαση 

25. την υπ’ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 2688/08.12.2009 Κλήση σε Ακρόαση, η οποία επιδόθηκε μετά της συνημμένης υπ’ 

αριθ. 266/2009 Απόφασης και της από 27.02.2009 Έκθεσης Διενέργειας Ελέγχου στην εταιρεία ………. αναφορικά με την 

Πολιτική Διασφάλισης του Απορρήτου (αριθ. Έκθεσης Επίδοσης 6148/08.12.2009 του δικαστικού επιμελητή του 

Πρωτοδικείου Αθηνών, κ. ………..), 
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26. το υπ’ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 2708/09.12.2009 έγγραφο της εταιρείας ………. με θέμα «Αίτημα αναβολής 

διεξαγωγής  ακρόασης»,  

27. το Πρακτικό της Συνεδρίασης της 16.12.2009 Ολομέλειας που έκανε δεκτό το αίτημα αναβολής της Ακρόασης 

της εταιρείας,  

28.  την υπ’ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 218/04.02.2010 Κλήση (Μετά από αναβολή) σε Ακρόαση (αριθ. Έκθεσης Επίδοσης 

6313/10.02.2010 του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών, κ. …………), 

29. τα  Πρακτικά της από 17.02.2010  Ακρόασης της εταιρείας, 

30. το υπ’ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 821/28.04.2010 έγγραφο, το οποίο κοινοποιήθηκε στην εταιρεία μετά των 

συνημμένων πρακτικών της 17.02.2010 ακρόασης (αριθ. Έκθεσης Επίδοσης 6530/07.05.2010 του δικαστικού επιμελητή 

του Πρωτοδικείου Αθηνών, κ. ……….),  

31. το υπ’ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 942/14.05.2010 Υπόμνημα της εταιρείας,   

32. το γεγονός ότι ο τακτικός έλεγχος έλαβε χώρα μετά την παρέλευση ενός έτους από την ημερομηνία έγκρισης 

της πολιτικής ασφάλειας της εταιρείας ……… (διενεργήθηκε κατά τις ημερομηνίες 6.11.2008, 18.11.2008, 26.11.2008, 

1.12.2008, 9.12.2008 και 15.12.2008 και η επίδοση της απόφασης 69/2007  με την οποία εγκρίθηκε η  η υπ’ αριθ. πρωτ 

Α.Δ.Α.Ε. ΕΜΠ 16/27.7.2005 «Πολιτική Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών» της εταιρείας  

………., η οποία αναθεωρήθηκε με τα υπ’ αριθ. πρωτ Α.Δ.Α.Ε. ΕΜΠ 208/6.6.2006 και ΕΜΠ 17/16.2.2007 έγγραφα, έλαβε 

χώρα την 4.6.2007, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθ. Έκθ. Επίδοσης 5400/4.6.2007 του δικαστικού επιμελητή Αθηνών, 

κ. ………),   

33. την υπ’ αριθ. 315/11.10.2013 Εισήγηση προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε.,  

34. το Πρακτικό της από 16.10.2013 Συνεδρίασης της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε.,  

35. την υπ’ αριθ. 15/13.01.2014 Εισήγηση προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε., 

36. το Πρακτικό της από 16.01.2014 Συνεδρίασης της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε.,  

37. το υπ’ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 133/17.01.2014 έγγραφο της Αρχής, 

38. το υπ’ αριθ. πρωτ. ΕΜΠ Α.Δ.Α.Ε. 74/18.03.2014 έγγραφο της εταιρείας, 

39. την υπ’ αριθ. 101/26.03.2014 Εισήγηση προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε. , 

40. την υπ’ αριθ. 115/08.04.2014 Εισήγηση προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε.,  

41. το Πρακτικό της από 10.04.2014 Συνεδρίασης της Ολομέλειας  της Α.Δ.Α.Ε.,  

42. την υπ’ αριθ. 123/17.06.2015 Εισήγηση προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε.,  

43. το Πρακτικό της από 24.06.2015 Συνεδρίασης της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε.,  

44. την ανάγκη διασφάλισης του απορρήτου της επικοινωνίας.  

 

Προκύπτουν τα ακόλουθα: 

Ι. Εκ των στοιχείων του φακέλου, της από 17.2.2010 ακροάσεως των εκπροσώπων της εταιρείας ………, μετά των 

δικηγόρων της, του υπ’ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 942/14.5.2010 υποβληθέντος υπομνήματος μετά των συνημμένων αυτού 

εγγράφων και της από 27.2.2009 Έκθεσης Ελέγχου των τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων της ανωτέρω εταιρείας 

προέκυψε ότι η εν θέματι εταιρεία, κατά το χρόνο διεξαγωγής του τακτικού ελέγχου, δεν εφάρμοζε τμήματα επιμέρους 

πολιτικών και διαδικασιών της εγκριθείσας με την Απόφαση 69/2007 Πολιτικής Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του 

Απορρήτου των Επικοινωνιών, καθώς και δεν υπέβαλε  Πολιτική …………….., ως όφειλε.  

Ειδικότερα:    
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Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (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, άρθρο 15 και Παράρτημα Α’ και Β’ της υπ’ αριθ. 629α/2004 

Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε., όπως ισχύει, άρθρο 13 και Παράρτημα Α΄ και Β΄ της υπ’ αριθ. 630α/2004 Απόφασης της 

Α.Δ.Α.Ε., όπως ισχύει, άρθρο 16 και Παράρτημα Α΄και Β΄της υπ’ αριθ. 631α/2004 Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε., όπως ισχύει, 

άρθρο 10 και παράρτημα Α’  και Β’ της υπ’ αριθ. 632α/2005 Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε., άρθρα  22 έως 29 της υπ’ αριθ. 633α 

/2005 Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. και άρθρα 19 έως 23 της υπ’ αριθ. 634α /2005 Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε.) προέβη, δυνάμει της 

υπ’ αριθ. 254/2008 Απόφασης της Ολομέλειας της Αρχής, στη διενέργεια επιτόπιου τακτικού ελέγχου στις εγκαταστάσεις 

της εταιρείας  …….. για τον έλεγχο εφαρμογής της υπ’ αριθ. πρωτ Α.Δ.Α.Ε. ΕΜΠ 16/27.7.2005 «Πολιτικής Ασφάλειας για 

τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών» της εταιρείας ……., η οποία αναθεωρήθηκε με τα υπ’ αριθ. πρωτ 

Α.Δ.Α.Ε. ΕΜΠ 208/6.6.2006 και  ΕΜΠ 17/16.2.2007 έγγραφα και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 69/2007 Απόφαση της 

Α.Δ.Α.Ε  (αριθ. Έκθ. Επίδοσης  5400/4.6.2007). 

 Ο τακτικός έλεγχος της εταιρείας περιελάμβανε έξι (6) επισκέψεις στις εγκαταστάσεις της, κατά τις ημερομηνίες 

6.11.2008, 18.11.2008, 26.11.2008, 01.12.2008, 09.12.2008 και 15.12.2008 και είχε δειγματοληπτικό χαρακτήρα, 

δεδομένου ότι λόγω του μεγέθους της ελεγχόμενης εταιρείας  και του πλήθους των διαδικασιών που διέπουν τη 

λειτουργία της, δεν ήταν δυνατός ο πλήρης έλεγχος του συνόλου των εγκαταστάσεων και των συστημάτων της ως προς 

την εφαρμογή της εγκριθείσας  από την Α.Δ.Α.Ε. Πολιτικής Ασφάλειας. Αναλυτική περιγραφή του ελέγχου και των 

αποτελεσμάτων αυτού εμπεριέχονται στις αντίστοιχες Αναφορές Διεξαγωγής Ελέγχου της 6.11.2008, 18.11.2008, 

26.11.2008, 1.12.2008, 9.12.2008 και 15.12.2008 και  στην από 27 Φεβρουαρίου 2009 «Έκθεση Διενέργειας Ελέγχου στην 

εταιρεία  ………. αναφορικά με την Πολιτική Διασφάλισης του Απορρήτου».  

Ειδικότερα: 

Με την από 27.02.2009 «Έκθεση Διενέργειας Ελέγχου στην εταιρεία ………… αναφορικά με την πολιτική διασφάλισης του 

απορρήτου» η Ομάδα Ελέγχου της Α.Δ.Α.Ε. μεταξύ άλλων επισημαίνει:  

«Δ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Από τους επιτόπιους ελέγχους της Ο.Ε. στις εγκαταστάσεις της ελεγχόμενης εταιρείας, όπως περιγράφονται στην Β 

ενότητα της παρούσας Έκθεσης, προκύπτουν τα ακόλουθα:  

1. ……………….  

2. …………………. 

3. ………………….. 

4. ………………… 

5. ……………….. 

Επιπροσθέτως, πέραν των διαπιστώσεων που άπτονται της εφαρμογής της Πολιτικής Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του 

Απορρήτου των Επικοινωνιών της εταιρείας ………., διατυπώνονται οι ακόλουθες συστάσεις:  

1. ……………... 

2. …………….. 

3. ……………… 

4. ……………...  

Σημειώνεται ότι οι ως άνω διαπιστώσεις που προέκυψαν από τον δειγματοληπτικό έλεγχο εφαρμογής της «Πολιτικής 

Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών» της εταιρείας ……. αφορούν μόνον τη συγκεκριμένη 

χρονική στιγμή που πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος. 

Τέλος, δεδομένου: 
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 Της από 06.06.2006 δήλωσης της εταιρείας ………., στο υπ’ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. ΕΜΠ 208/06.06.2006 έγγραφο 

της ….., με θέμα: «Απάντηση της ………. στην Έκθεση Ελέγχου συμμόρφωσης», ότι δεν περιλαμβάνεται στην Πολιτική 

Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου της εταιρείας ……………………. 

 και της από 20.02.2009 δήλωσής της (υπ’ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 437/20.02.2009 έγγραφο), σε σχετική ερώτηση 

της Α.Δ.Α.Ε., ………………προκύπτει ότι η εταιρεία …… όφειλε, …………………, να υποβάλει στην Α.Δ.Α.Ε. αναθεωρημένη 

Πολιτική Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου στην οποία να περιλαμβάνεται η Πολιτική  ……….».  

Στη συνέχεια η από 27.2.2009 «Έκθεση Διενέργειας Ελέγχου στην εταιρεία ………… αναφορικά με την πολιτική διασφάλισης 

του απορρήτου» καταλήγει στο ακόλουθο Πόρισμα : 

 «Ε. ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα της διενέργειας ελέγχου στην εταιρεία ….., τα οποία προέκυψαν από: 

 τη μελέτη της Πολιτικής Ασφάλειας, των Διαδικασιών Ασφάλειας, λοιπών εγγράφων  και στοιχείων του 

σχετικού φακέλου, 

 το δειγματοληπτικό έλεγχο εφαρμογής της Πολιτικής Ασφάλειας και των Διαδικασιών Ασφάλειας της εταιρείας,   

 τα αποτελέσματα των επιτόπιων ελέγχων,  

 την εξέταση των παραληφθέντων στοιχείων, 

όπως αναφέρονται στην παρούσα Έκθεση και όπως προκύπτουν από τα σχετικά έγγραφα, τα οποία είναι στη διάθεση της 

Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε., προκύπτει ότι η εταιρεία …….., κατά το χρόνο διεξαγωγής του τακτικού ελέγχου, δεν εφάρμοζε 

τμήματα επιμέρους πολιτικών και διαδικασιών της εγκριθείσας (Απόφαση 69/2007) Πολιτικής Ασφάλειας για τη 

Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών της εταιρείας. Ως εκ τούτου, δεν υπήρχε πλήρης εφαρμογή της εγκριθείσας 

(Απόφαση 69/2007) Πολιτικής Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών της εταιρείας». 

Επί των δύο (2) αποδιδόμενων στην εταιρεία ……. παραβάσεων της κείμενης νομοθεσίας περί απορρήτου των 

επικοινωνιών, αναφορικά με τους ισχυρισμούς της εταιρείας όπως αυτοί διατυπώνονται τόσο στο υποβληθέν Υπόμνημά 

της (αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 942/14.5.2010), όσο και στα από 17.2.2010 Πρακτικά Ακρόασης επισημαίνονται τα ακόλουθα: 

 

Ι. ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΑΣΗ Α΄  

{μη εφαρμογή συγκεκριμένων διαδικασιών και τμημάτων επιμέρους πολιτικών  της εγκριθείσας με την υπ’ αριθ. 

Απόφαση 69/2007 της Ολομέλειας «Πολιτικής Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών» της 

εταιρείας, κατά το χρόνο διεξαγωγής του τακτικού ελέγχου από την Ομάδα Ελέγχου της Α.Δ.Α.Ε., σύμφωνα με την 

από 27.2.2009 Έκθεση Ελέγχου στην εταιρεία  ……. και τις σχετικές Αναφορές διεξαγωγής ελέγχου (6.11.2008, 

18.11.2008, 26.11.2008, 1.12.2008, 9.12.2008 και 15.12.2008)} 

 

i) Ως προς τη διαπίστωση υπό στοιχ. (1) των αποτελεσμάτων της Έκθεσης Ελέγχου σύμφωνα με την οποία: «Από τον 

δειγματοληπτικό έλεγχο ……….…………» η εταιρεία ισχυρίζεται ότι « ……………» (σελ. 2,3 του υπ’ αριθ. 942/14.5.2010 

Υπομνήματος και σχετική αναφορά στις σελ. 5,6 του από 17.02.2010 Πρακτικού Ακρόασης).   

Πλην όμως, ο ανωτέρω ισχυρισμός της εταιρείας είναι αβάσιμος και αντιφατικός, δεδομένου ότι η ελεγχόμενη εταιρεία 

αποδέχεται την ύπαρξη ….…….., η οποία  διαπιστώθηκε κατά τον έλεγχο …….. του εν λόγω συστήματος από την Ο.Ε. Η δε 

συσχέτιση από την εταιρεία του συνόλου των περιπτώσεων που ελέχθησαν και αφορούσαν ………. ουδόλως επηρεάζει τα 

αποτελέσματα του ελέγχου της Αρχής.  

Επίσης, η εταιρεία ισχυρίζεται ότι «………....» (σελ. 3 του υπ’ αριθ. 942/14.5.2010 Υπομνήματος).  

Πλην όμως, ο ανωτέρω ισχυρισμός της εταιρείας είναι αβάσιμος και αναληθής δεδομένου ότι η διαπιστωμένη κατά τον 

τακτικό έλεγχο …….. Επιπροσθέτως, η εταιρεία δηλώνει ότι «…….» (σελ. 3 του υπ’ αριθ. 942/14.5.2010 Υπομνήματος), εν 
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τούτοις, όμως, δεν έγινε αντιληπτή από τους εσωτερικούς ελέγχους της εταιρείας, αλλά ευρέθη κατά τη διενέργεια του 

τακτικού ελέγχου της Ο.Ε. της Α.Δ.Α.Ε. 

Ο ισχυρισμός της εταιρείας ότι «…………..» (σελ. 3 του υπ’ αριθ. 942/14.5.2010 Υπομνήματος και σχετική αναφορά στις 

σελ. 6,7 του από 17.02.2010 Πρακτικού Ακρόασης), αβασίμως προβάλλεται δεδομένου ότι ο επιτόπιος τακτικός  έλεγχος 

από την Ο.Ε. είχε  δειγματοληπτικό χαρακτήρα και κατά τη διενέργειά του ελέγχθηκαν ………. επί μεγάλου συνόλου 

αυτών. Μάλιστα εκπρόσωπος της  εταιρείας σε ερώτηση που δέχθηκε κατά την Ακρόαση αυτής ενώπιον της Αρχής …… 

ανέφερε ότι … «………….» (σελ. 6 του από 17.02.2010 Πρακτικού Ακρόασης). Και συνεχίζει «………….» (σελ. 6,7 του από 

17.02.2010 Πρακτικού Ακρόασης). 

Πλην όμως, ο ισχυρισμός της εταιρείας ότι η διαπιστωθείσα παράβαση ήταν «μεμονωμένη και συγκυριακή» ενδεχομένως 

να ήταν βάσιμος στην περίπτωση που  η Ο.Ε. προέβαινε σε έλεγχο του …….. Εν προκειμένω όμως, στερείται βασιμότητας 

ο ανωτέρω ισχυρισμός καθόσον ο έλεγχος είχε δειγματοληπτικό χαρακτήρα και παρά το γεγονός ότι επιλέχθηκε τυχαία  

………., διαπιστώθηκε εύρημα από το οποίο συνάγεται ότι η εφαρμογή της διαδικασίας ……….., δεν ήταν η προσήκουσα. 

Επιπροσθέτως, ως προς τον ισχυρισμό ότι είναι νομικώς και ουσιαστικώς αβάσιμες οι αποδιδόμενες κατηγορίες ως μη 

στηριζόμενες στα πραγματικά περιστατικά της υπό κρίση υπόθεσης (σελ. 2 του υπ’ αριθ. 942/14.5.2010 Υπομνήματος) 

επισημαίνεται ότι η παρατήρηση υπό στοιχ. (1) αναφέρεται στη μη …. εφαρμογή της ………….. της εγκριθείσας με την υπ’ 

αριθ. 69/2007 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε, υπ’ αριθ. πρωτ Α.Δ.Α.Ε. ΕΜΠ 16/27.7.2005 «Πολιτικής Ασφάλειας για τη 

Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών» της εταιρείας …….., η οποία αναθεωρήθηκε με τα υπ’ αριθ. πρωτ Α.Δ.Α.Ε. 

ΕΜΠ 208/6.6.2006 και ΕΜΠ 17/16.2.2007 έγγραφα, σκοπός της οποίας είναι «…………...». ……….. Συγκεκριμένα η εταιρεία 

δηλώνει ότι «… …………» (σελ. 3, 4 του υπ’ αριθ. 942/14.5.2010 Υπομνήματος). 

 ii) Ως προς τη διαπίστωση υπό στοιχ. (2) των αποτελεσμάτων της Έκθεσης Ελέγχου σύμφωνα με την οποία 

«Διαπιστώθηκε ότι δεν διατηρείται ……….» η εταιρεία ισχυρίζεται ότι «Η διατυπωθείσα υπό τη μορφή αποτελέσματος 

ελέγχου αιτίαση πάσχει αοριστία, διότι δεν καθίσταται σαφής και κατανοητή η διαπιστωθείσα παράβαση και το συναχθέν 

αποτέλεσμα ελέγχου. Συγκεκριμένα, δεν καθίσταται σαφές …. ……….…» (σελ. 5 του υπ’ αριθ. 942/14.5.2010 

Υπομνήματος). 

Ο ανωτέρω ισχυρισμός της εταιρείας προβάλλεται αβασίμως, δεδομένου ότι η διαπίστωση υπό στοιχ. (2) αφενός 

προέκυψε από τον επιτόπιο έλεγχο των συστημάτων της εν θέματι εταιρείας και συνυπεγράφη χωρίς καμία επιφύλαξη 

από τους εκπροσώπους της, αφετέρου αναφέρεται στη μη εφαρμογή των παρ.3.8. …………… της εγκριθείσας με την υπ’ 

αριθ. 69/2007 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε, υπ’ αριθ. πρωτ Α.Δ.Α.Ε. ΕΜΠ 16/27.7.2005 «Πολιτικής Ασφάλειας για τη 

Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών» της εταιρείας ……., η οποία αναθεωρήθηκε με τα υπ’ αριθ. πρωτ Α.Δ.Α.Ε. 

ΕΜΠ 208/6.6.2006 και ΕΜΠ 17/16.2.2007 έγγραφα. Ειδικότερα, στις ως άνω παραγράφους αναφέρεται ότι: «…………………» 

Κατά την Ακρόαση της εταιρείας ενώπιον της Αρχής  εκπρόσωπός της  επιβεβαιώνει αρχικά τη σχετική διαπίστωση της 

Ο.Ε., και αποδέχεται τη μη τήρηση ……..αναφέροντας «…………...» (βλ. σελ. 12, 13 του από 17.02.2010 Πρακτικού 

Ακρόασης). ….. (σελ. 5 του υπ’ αριθ. 942/14.5.2010 Υπομνήματος).  

Πλην όμως, ο ανωτέρω ισχυρισμός της εταιρείας οψίμως προβάλλεται, καθόσον ουδεμία μνεία περί της ως άνω 

περιγραφόμενης διαδικασίας έλαβε χώρα κατά τη διενέργεια του επιτόπιου ελέγχου. Αντιθέτως, υπάλληλοι της εταιρείας 

συνυπέγραψαν την από 01.12.2008 Αναφορά διεξαγωγής ελέγχου με την ως άνω διαπίστωση χωρίς καμία επιφύλαξη. Ο 

ισχυρισμός εκπροσώπου της εταιρείας ότι «………….….» (βλ. σελ. 9 του από 17.02.2010 Πρακτικού Ακρόασης), ουδόλως 

επηρεάζει τα αποτελέσματα του τακτικού ελέγχου της Ο.Ε. 

Επιπροσθέτως, επισημαίνεται ότι η διαδικασία ……….., δεν ανταποκρίνεται στο περιεχόμενο της παραγράφου 3.9. της 

διαδικασίας ………………….  

iii) ) Ως προς τη διαπίστωση υπό στοιχ. (3) των αποτελεσμάτων της Έκθεσης Ελέγχου σύμφωνα με την οποία 

«Διαπιστώθηκε ότι …………., η εταιρεία …….αναφέρει: «……………» (σελ. 7 του υπ’ αριθ. 942/14.5.2010 Υπομνήματος).  
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Πλην όμως, από τα ανωτέρω δεν δίδεται σαφής απάντηση για το εάν ………….. κατά το χρόνο διενέργειας του ελέγχου. Η 

εταιρεία προβαίνει σε διευκρινίσεις επί του θέματος μόνον όσον αφορά χρονική περίοδο μεταγενέστερη του ελέγχου. 

Ειδικότερα, δηλώνει ρητά ότι «…………» (σελ.7,8 του υπ’ αριθ. 942/14.5.2010 Υπομνήματος). 

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η εν θέματι εταιρεία αποδέχεται την ως άνω διαπίστωση της Ο.Ε. ………………… 

Ως προς την ………..η εταιρεία δηλώνει ότι χρησιμοποιεί …………. Ειδικότερα, η εταιρεία αναφέρει ότι «…………………» (σελ. 8, 

9 του υπ’ αριθ. 942/14.5.2010 Υπομνήματος). 

Πλην όμως, ο ανωτέρω ισχυρισμός της εταιρείας δεν επαληθεύεται, δεδομένου ότι στην από 9.12.2008 Αναφορά ελέγχου 

της Ο.Ε., σχετικά με τη …….. του συστήματος …….. αναφέρεται ότι «…..…». Ως εκ τούτου, από την ως άνω  Αναφορά 

ελέγχου δεν καθίσταται σαφές ότι το …………… Τέλος, επισημαίνεται ότι ο ισχυρισμός της εταιρείας ότι «……….….» (σελ. 6 

του υπ’ αριθ. 942/14.5.2010 Υπομνήματος), αβασίμως προβάλλεται δεδομένου ότι η παρατήρηση υπό στοιχ. (3) των 

αποτελεσμάτων της Έκθεσης Ελέγχου αναφέρεται στη μη εφαρμογή της παρ. 4.4…………………………. 

ιv) Ως προς τη διαπίστωση υπό στοιχ. (4) των αποτελεσμάτων της Έκθεσης Ελέγχου σύμφωνα με την οποία 

«Διαπιστώθηκε ότι ……………» η εταιρεία ισχυρίζεται αρχικά ότι  «………….» (σελ. 9 του υπ’ αριθ. 942/14.5.2010 

Υπομνήματος). Πλην όμως, η διαπίστωση υπό στοιχ. (4) προέκυψε από τον έλεγχο ……………… 

Περαιτέρω, ο ισχυρισμός της εταιρείας ότι δεν «………… …» (σελ. 9 του υπ’ αριθ. 942/14.5.2010 Υπομνήματος) 

προβάλλεται αβασίμως, δεδομένου ότι ……….» (σελ. 10 του υπ’ αριθ. 942/14.5.2010 Υπομνήματος).   

Πλην όμως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3674/2008 (ΦΕΚ 136/Α/10-7-2008) «Ο πάροχος υποχρεούται να καταρτίζει και 

εφαρμόζει ειδικό σχέδιο πολιτικής ασφάλειας ως προς τα μέσα, τις μεθόδους και τα μέτρα που διασφαλίζουν το απόρρητο 

της επικοινωνίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα σε κανονισμούς της Α.Δ.Α.Ε. …». Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι ο πάροχος 

υποχρεούται όχι μόνον να καταρτίζει, αλλά και να εφαρμόζει μέσω των διαδικασιών του την εγκριθείσα από την Α.Δ.Α.Ε. 

Πολιτική Ασφάλειας. Οποιοδήποτε ζήτημα ανακύψει από τις προβλεπόμενες στους Κανονισμούς της Α.Δ.Α.Ε. υποχρεώσεις 

του, ο πάροχος οφείλει να το επισημάνει στο κείμενο της Πολιτικής Ασφάλειας που υποβάλλει. Εν προκειμένω όμως, 

ουδεμία αναφορά των ισχυρισμών της εταιρείας, όπως αυτοί διατυπώνονται στο υπ’ αριθ. 942/14.5.2010 Υπόμνημά της, 

σχετικά με την αδυναμία ……., έλαβε χώρα στην ……….της εγκριθείσας από την Α.Δ.Α.Ε. Πολιτικής Ασφάλειας της 

εταιρείας, προκειμένου να ελεγχθούν ως προς τη βασιμότητά τους από την Α.Δ.Α.Ε., προ της διενέργειας του τακτικού 

ελέγχου, αντικείμενο του οποίου είναι η εφαρμογή και υλοποίηση της εγκριθείσας από την Α.Δ.Α.Ε. Πολιτικής Ασφάλειας, 

μέσω των διαδικασιών της.  

v) Ως προς τη διαπίστωση υπό στοιχ. (5) των αποτελεσμάτων της Έκθεσης Ελέγχου σύμφωνα με την οποία «Διαπιστώθηκε 

ότι δεν γίνεται συστηματικά ……….» η εταιρεία ισχυρίζεται ότι «…….….» (σελ. 10 του υπ’ αριθ. 942/14.5.2010 

Υπομνήματος). 

Πλην όμως, η ως άνω διαπίστωση προέκυψε από δήλωση εκπροσώπων της εταιρείας όπως αποτυπώνεται στο σημείο Α2 

της από 15.12.2008 Αναφοράς Ελέγχου, σύμφωνα με την οποία «…………» και από την οποία συνάγεται ότι ο έλεγχος της 

Ο.Ε. αφορούσε τις ………. 

Ο ισχυρισμός της εταιρείας ότι «………..…» (σελ. 12 του υπ’ αριθ. 942/14.5.2010 Υπομνήματος) δεν είναι δυνατό να 

αξιολογηθεί εν προκειμένω, και τούτο διότι κατά τη διενέργεια του επιτόπιου ελέγχου την 15.12.2008, η εταιρεία προέβη 

σε αντίθετη δήλωση, ότι, δηλαδή, δεν γίνεται ……… Ως εκ τούτου, η διακρίβωση της βασιμότητάς του θα  αποτελέσει 

αντικείμενο προσεχούς ελέγχου. 

Επίσης, η διαπίστωση υπό στοιχ. (5) αναφέρεται στη μη εφαρμογή της παρ. 4.1.1. «………. σύμφωνα με την οποία « 

…….….».  
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ΙΙ. ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΑΣΗ Β΄ 

{μη υποβολή της ………. (άρθρα …και ………  της υπ’ αριθ. …….. Απόφασης «Κανονισμός για την Διασφάλιση Απορρήτου 

κατά την ………..» (ΦΕΚ Β’ 87/26.1.2005), σύμφωνα με την από 27.2.2009 Έκθεση Ελέγχου στην εταιρεία  ……… και 

τις σχετικές Αναφορές διεξαγωγής ελέγχου (6.11.2008, 18.11.2008, 26.11.2008, 1.12.2008, 9.12.2008 και 

15.12.2008)} 

 

Ως προς το κεφάλαιο Γ΄ του υπ’ αριθ. 942/14.5.2010 Υπομνήματος ………… η εταιρεία αποδέχεται τη σχετική διαπίστωση 

της Ο.Ε. αποδίδοντας ………. στους ακόλουθους λόγους: « ………….» (σελ. 13 του υπ’ αριθ. 942/14.5.2010 Υπομνήματος). 

Πλην όμως, ο εν λόγω ισχυρισμός της ελεγχόμενης εταιρείας ερείδεται επί εσφαλμένης προϋπόθεσης και προβάλλεται 

αβασίμως, δεδομένου ότι εν προκειμένω, η υποβολή της Πολιτικής Διασφάλισης Απορρήτου …………. 

Κατά συνέπεια, ουδόλως επηρεάζει τις διαπιστώσεις της Ο.Ε. ο ισχυρισμός της εταιρείας ότι «… η ήδη υφιστάμενη και 

εγκεκριμένη Πολιτική Ασφαλείας …. κάλυπτε τις υπό τους αριθμούς ………..…(εννοεί αποφάσεις)…. καθόσον αφορά στην 

υπ’ αριθμόν ………., …………» (βλ. σελ. 13 το υπ’ αριθ. 942/14.05.2010 Υπομνήματος). 

Επιπροσθέτως, τόσο από τα Πρακτικά της Ακρόασης όσο και από το Υπόμνημα της εταιρείας, δεν προκύπτει η ακριβής 

ημερομηνία ολοκλήρωσης ……….. Η δε ενημέρωση της Α.Δ.Α.Ε. από την εν θέματι εταιρεία …………δεν έλαβε χώρα 

αυτοβούλως, αλλά μετά από σχετικό ερώτημα της Α.Δ.Α.Ε. που ετέθη με το υπ’ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 175/27.01.2009 

έγγραφο της Αρχής με θέμα «Παροχή πληροφοριών», και στο οποίο η εταιρεία …….. με το υπ’ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 

437/20.02.2009 έγγραφό της αορίστως και πάλι αναφέρει ότι «………….».  

Κατόπιν τούτου, προς διασαφήνιση της ακριβούς ημερομηνίας ………., η Α.Δ.Α.Ε. απέστειλε το υπ’ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 

133/17.1.2014 έγγραφο με το οποίο καλούσε την εταιρεία να ενημερώσει την Αρχή σχετικά με τον ακριβή προσδιορισμό 

αυτής.  

Η εταιρεία …… στο υπ’ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. ΕΜΠ: 74/18.3.2014 έγγραφό ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι «……………».  

Κατά συνέπεια, αβασίμως προβάλλονται οι ανωτέρω ισχυρισμοί της εταιρείας αναφορικά με τους λόγους που της 

υπαγόρευσαν τη μη υποβολή, εκ μέρους της, πολιτικής ασφάλειας ………., αφού από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η εταιρεία 

…. είχε …… θέσει σε λειτουργία …. …………….., γεγονός που η εταιρεία απέφυγε να ανακοινώσει στην Α.Δ.Α.Ε., παρά τις 

επανειλημμένες προσπάθειες της Αρχής μέσω επιστολής, αρχικά, και κατά τη διάρκεια της Ακρόασης της εταιρείας εν 

συνεχεία. Η εταιρεία, όμως, δεν προέβη σε προσδιορισμό της ημερομηνίας ………, ούτε στην υπ’ αριθ. Πρωτ. 

Α.Δ.Α.Ε.437/20.9.2009 απαντητική επιστολή της, ούτε κατά τη διάρκεια της Ακρόασης, ούτε στο υποβληθέν Υπόμνημά 

της. 

Τέλος, επισημαίνεται  ότι σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του Συντάγματος, η διασφάλιση του απορρήτου της 

επικοινωνίας αποτελεί αρμοδιότητα Ανεξάρτητης Αρχής, και εν προκειμένω της Α.Δ.Α.Ε., της οποίας σκοπός είναι η 

προστασία του απορρήτου των επιστολών και της ελεύθερης ανταπόκρισης ή επικοινωνίας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο 

(άρθρ. 1 παρ.1 του ιδρυτικού της Ν.3115/2003 «Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών»). Εκ των 

διατάξεων αυτών προκύπτει υποχρέωση των υποκειμένων στην ελεγκτική αρμοδιότητα της Α.Δ.Α.Ε. φορέων να 

ενημερώνουν άμεσα την Αρχή για οποιοδήποτε ζήτημα μπορεί να συμβάλει στην εκπλήρωση της αποστολής της, πολλώ δε 

μάλλον, όταν πρόκειται για ……….., όπως εν προκειμένω. Η υποχρέωση αυτή του παρόχου τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 

να ενημερώνει άμεσα την Α.Δ.Α.Ε. για ζητήματα της αρμοδιότητάς της, προκειμένου να επιτελέσει την αποστολή της, 

συνάγεται και από τις διατάξεις του Ν.3674/2008, καθώς και από το άρθρο 12 παρ. 1γ της υπ’ αριθ. 630α/2004 απόφασης 

της Αρχής. 

 

Ενόψει των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τη βαρύτητα των αποδιδόμενων παραβάσεων, όπως ανωτέρω αναλύονται, 

δια της μη εφαρμογής συγκεκριμένων διαδικασιών και τμημάτων επιμέρους πολιτικών της εγκριθείσας με την υπ’ αριθ. 

69/2007 Απόφαση, Πολιτικής για τη διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών της εν θέματι εταιρείας, καθώς και της 

μη υποβολής Πολιτικής ………, την αρχή της αναλογικότητας, την αρχή της χρηστής Διοίκησης, την αρχή της εύλογης 

διάρκειας της διαδικασίας, καθώς και τα πρόσφατα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1) Ομοφώνως την ύπαρξη ευθύνης της εταιρείας με την επωνυμία «……» ως προς την Α’ παράβαση «………..)» για 

τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο κεφάλαιο Β’  της παρούσας Απόφασης. 

2) Ομοφώνως, την ύπαρξη ευθύνης της εταιρείας με την επωνυμία «………..» ως προς τη Β΄ παράβαση «…..»  για 

τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο κεφάλαιο Β’ της παρούσας Απόφασης. 

 

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ 

1)  Ομοφώνως, για την Α’ παράβαση «……….» τη διοικητική κύρωση του χρηματικού προστίμου ύψους σαράντα 

χιλιάδων ευρώ (40.000 €) στην εταιρεία «…...», για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο κεφάλαιο Β΄ της 

παρούσας Απόφασης. 

2) Ομοφώνως για τη Β΄ παράβαση «…….» στην εταιρεία «…….» τη διοικητική κύρωση της σύστασης για 

συμμόρφωση με προειδοποίηση επιβολής προστίμου σε περίπτωση παράλειψης συμμόρφωσης στο μέλλον, λαμβάνοντας 

υπόψη το γεγονός ότι η εταιρεία οικειοθελώς συμμορφώθηκε και κατέθεσε την εν λόγω Πολιτική Ασφάλειας σε 

μεταγενέστερο χρόνο, πριν την διεξαγωγή της ακρόασης 

 

    Κρίθηκε και αποφασίστηκε την Τετάρτη 24 Ιουνίου  2015. 

 

Η παρούσα Απόφαση να επιδοθεί στην εταιρεία με την επωνυμία «……...»  με Δικαστικό Επιμελητή.  

 

      

                                                                     

        Ο Αντιπρόεδρος 

 

 

Κωνσταντίνος Μαραβέλας 

 

 

 

 
 

ΑΔΑ: ΩΓΙΟΙΔ1-Θ5Ζ
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