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Μαρούσι, 13.11.2015  
Αρ. Πρωτ. 2616 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
 
      

 AA  ΠΠ  ΟΟ  ΦΦ  ΑΑ  ΣΣ  ΗΗ  
((  ααρριιθθ..::  337733//22001155  ))  

 
 
 

                                
 
 
Θέμα: Απόφαση αναφορικά με την Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «……………..», με 

αντικείμενο τον έλεγχο ενδεχόμενης παραβάσεως της κείμενης νομοθεσίας περί απορρήτου των 

επικοινωνιών.  

Η Ολομέλεια της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.), συνεδρίασε την 

04.07.2012, παρισταμένων του Προέδρου της Αρχής, κ. Ανδρέα Λαμπρινόπουλου, του Αντιπροέδρου της 

Αρχής, κ. Κων/νου Μαραβέλα,  των τακτικών μελών κ.κ. Νικολάου Καλουπτσίδη, Δημητρίου Βαρουτά 

και Κων/νου Λαμπρινουδάκη, απόντων  των τακτικών μελών κ.κ. Χρήστου Καψάλη και Μιχαήλ 

Γεωργιακόδη, καθώς και των αναπληρωματικών μελών κ. Νικολάου Νίντου (αναπληρωματικού μέλους 

του κ. Χρήστου Καψάλη) και  κας Αικατερίνης Καραμάνου, οι  οποίοι δεν προσήλθαν λόγω κωλύματος 

αν και είχαν νομίμως και εμπροθέσμως προσκληθεί, προκειμένου να αποφασίσει για την ενδεχόμενη 

κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «…………..», με αντικείμενο τον έλεγχο ενδεχόμενης 

παραβάσεως της κείμενης νομοθεσίας περί απορρήτου των επικοινωνιών από την εν θέματι εταιρεία. 

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

 

Λαμβάνοντας  υπόψη: 

1. τις διατάξεις:  

α. του άρθρου 19 παρ. 1 του Συντάγματος,  

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

όπως ισχύει και ιδίως του  άρθρου 1 παρ. 1, των άρθρων  6  και 11  αυτού,  

γ. του Ν.3471/2006 «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα 

των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του Ν. 2472/1997», (ΦΕΚ 133 Α΄/28.6.2006),  

δ. του Ν. 3431/2006 «Περί ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 13Α΄/2006), ο 

οποίος ίσχυε κατά το χρόνο που έλαβε χώρα ο τακτικός έλεγχος της εταιρείας, 

ε. του Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ 82 Α΄/10.04.2012), και ιδίως τα άρθρα 37, 80, 173 και 188 αυτού, 

στ. των Αποφάσεων 629α, 630α, 631α/2004 και 632α, 633α , 634α /2005  της Α.Δ.Α.Ε. (ΦΕΚ 

87Β΄/26.1.2005, 88Β΄/26.1.2005), οι οποίες ίσχυαν κατά το χρόνο που έλαβε χώρα ο τακτικός 

έλεγχος της εταιρείας, 

ζ.  της Απόφασης 165/2011 της Α.Δ.Α.Ε. «Κανονισμός για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των 

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 2715 Β΄ / 17.11.2011, ΑΔΑ: 456ΥΙΔ1-ΒΞ3),    
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η. του άρθρου 20 παρ.2 του Συντάγματος, σύμφωνα με το οποίο «Το δικαίωμα  της προηγούμενης 

ακρόασης του ενδιαφερομένου ισχύει και για κάθε διοικητική ενέργεια ή μέτρο που λαμβάνεται σε 

βάρος των δικαιωμάτων ή συμφερόντων του»,  

θ. του ν. 4055/2012 «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής» (ΦΕΚ 51/Α/2012), όπως ισχύει και ιδίως 

το άρθρο 61 παρ. 1 αυτού,  

ι. 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,   

ια. 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 

τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. 79/2006 (ΦΕΚ 963Β/20.7.2006, αριθ. 886) και 97Α/2012 (ΦΕΚ 

Β’1650/11.05.2012 και Β΄1751/25.05.2012 -Διορθώσεις Σφαλμάτων-, ΑΔΑ: Β49ΣΙΔ1-Κ2Μ ) Αποφάσεις 

της Α.Δ.Α.Ε. και ισχύει,   

ιβ. της υπ’ αριθ. 97Α/30.04.2012 Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. «Τροποποίηση της απόφασης  της Α.Δ.Α.Ε. 

44/31.10.2003 - Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των 

Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.)» (ΦΕΚ Β’1650/11.05.2012 και Β΄1751/25.05.2012 -Διορθώσεις Σφαλμάτων-, 

ΑΔΑ: Β49ΣΙΔ1-Κ2Μ), 

2. την Πολιτική Ασφάλειας για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών της εταιρείας 

………….. που υπεβλήθη στην Α.Δ.Α.Ε. με το υπ’ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 2009/14.09.2005 έγγραφο, η 

οποία αναθεωρήθηκε με το υπ’  αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. ΕΜΠ 76/08.03.2006 έγγραφο και εγκρίθηκε με 

παρατηρήσεις ως προς το περιεχόμενο, με την υπ’αριθ.52/2007 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε.,  

3. την υπ’ αριθ. 23/2010 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε. για διενέργεια τακτικού ελέγχου στην εταιρεία 

……………….,  

4.το από 23.02.2010 με αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 342/23.02.2010 Πρακτικό Διεξαγωγής Ελέγχου στην 

εταιρεία ………………,  

5. το από 31.03.2010 με αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 658/07.04.2010 Πρακτικό Διεξαγωγής Ελέγχου στην 

εταιρεία ……………, 

6. την από 25.05.2010  Έκθεση Διενέργειας Τακτικού Ελέγχου στην Εταιρεία ………………, 

7. την υπ’ αριθ. 155/2010 εισήγηση για έγκριση της από 25 Μαΐου 2010 Έκθεσης Διενέργειας 

Τακτικού Ελέγχου στην Εταιρεία ………….,  

8.  το πρακτικό της  15.09.2010 συνεδρίασης της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε., 

9. το γεγονός ότι παρήλθε μεγάλο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία διενέργειας τακτικού 

ελέγχου της εταιρείας ………….. μέχρι σήμερα για τη διεξαγωγή της ακρόασης,   

10. το γεγονός ότι η εταιρεία ………… έλαβε γνώση της από 25.05.2010  Έκθεσης Διενέργειας 

Τακτικού Ελέγχου, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 324/03.02.2012 Απόδειξη 

Παραλαβής,  

11. την υπ’ αριθ. 194/2012 Εισήγηση προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε., 
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12. το πρακτικό της 04.07.2012 συνεδρίασης της ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε., 

13. την ανάγκη διασφάλισης του απορρήτου της επικοινωνίας.  

 

 Ενόψει των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της χρηστής Διοίκησης, την αρχή της εύλογης 

διάρκειας της διαδικασίας, καθώς και του γεγονότος ότι τα αποτελέσματα της από 25.05.2010 έκθεσης 

ελέγχου αφορούν διαπιστώσεις ήσσονος σημασίας σε σχέση με την  ασφάλεια της εταιρείας,  

 

Η ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ 
 

Τη μη Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «………….», λόγω του γεγονότος ότι παρήλθε 

μεγάλο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία διενέργειας τακτικού ελέγχου της εταιρείας ………… μέχρι 

σήμερα για τη διεξαγωγή της ακρόασης,  η εταιρεία έλαβε γνώση της από 25.05.2010  Έκθεσης 

Διενέργειας Τακτικού Ελέγχου, και οι διαπιστώσεις της από 25.05.2010 έκθεσης ελέγχου είναι ήσσονος 

σημασίας σε σχέση με την ασφάλεια της εταιρείας. 

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την  04.07.2012, δημοσιεύτηκε την 13η Νοεμβρίου 2015, κατόπιν της υπ’  

αριθ. 360/2015 απόφασης της Ολομέλειας της Αρχής και της υπ’ αριθ. 362/2015 απόφασης του 

Αντιπροέδρου της Α.Δ.Α.Ε..  

 

 

Ο Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος 

 

 

                                                          Χρήστος Ζαμπίρας 
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