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                                                                                                                                               Μαρούσι, 8 Δεκεμβρίου 2016 
         Αρ. πρωτ.:  2995 

     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 (αριθ.: 158/2015)  
 
 

Θέμα:   Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «…………», ως καθολικού διαδόχου, 
κατόπιν συγχώνευσης, της εταιρείας «……………..», σε συνέχεια της από 26 Μαΐου 2012 
Έκθεσης Έκτακτου Ελέγχου στην εταιρεία «………...», σχετικά με τη δημιουργία και 
αποθήκευση των στοιχείων κλήσεων συνδρομητών στο δίκτυο της εταιρείας, καθώς 
και με τη διαδικασία και τον έλεγχο της πρόσβασης στα στοιχεία αυτά από τα 
συστήματα και τις εφαρμογές της εταιρείας.  

 
 

 
 
Την Τετάρτη, 24η Ιουνίου 2015, η Ολομέλεια της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, 

παρισταμένων του Αντιπροέδρου της Αρχής κ. Κων/νου Μαραβέλα, του Αναπληρωτή Αντιπροέδρου κ. 

Χρήστου Ζαμπίρα, καθώς και των τακτικών μελών κ.κ. Κων/νου Λαμπρινουδάκη, Μιχαήλ Γεωργιακόδη και 

Δημητρίου Βαρουτά και απόντων των τακτικών μελών κ.κ. Χρήστου Καψάλη και Νικολάου Καλουπτσίδη, οι 

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

συνεδρίαση προκειμένου να αποφασίσει επί της ενδεχόμενης κλήσης σε ακρόαση της εταιρείας με την 

επωνυμία «…………….», σε συνέχεια της από 26 Μαΐου 2012 Έκθεσης Έκτακτου Ελέγχου στην εν λόγω 

εταιρεία, σχετικά με τη δημιουργία και αποθήκευση των στοιχείων κλήσεων συνδρομητών στο δίκτυο 

της εταιρείας, καθώς και με τη διαδικασία και τον έλεγχο της πρόσβασης στα στοιχεία αυτά από τα 

συστήματα και τις εφαρμογές της εταιρείας. Τα μέλη της Ολομέλειας δήλωσαν ότι ενημερώθηκαν για τη 

μέχρι σήμερα εξέλιξη της υπόθεσης και ότι έλαβαν πλήρη γνώση αυτής. 

 

Α. Σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 55/2012 Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε., η Αρχή πραγματοποίησε έκτακτο έλεγχο 

στην εταιρεία «…………….» σχετικά με τη δημιουργία και αποθήκευση των στοιχείων κλήσεων 

συνδρομητών στο δίκτυο της εταιρείας, καθώς και με τη διαδικασία και τον έλεγχο της πρόσβασης στα 

στοιχεία αυτά από τα συστήματα και τις εφαρμογές της εταιρείας.  

Η από 26 Μαΐου 2012 Έκθεση Έκτακτου Ελέγχου στην εταιρεία «……………….» εγκρίθηκε από την 

Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε. σύμφωνα με το Πρακτικό της από 6 Ιουνίου 2012 συνεδρίασης. 

Β. Σύμφωνα με την ως άνω Έκθεση Ελέγχου, από το διενεργηθέντα έλεγχο προέκυψαν τα ακόλουθα 

συμπεράσματα, όπως αυτά έχουν αποτυπωθεί στο κεφάλαιο Δ΄ της ανωτέρω έκθεσης ελέγχου. 

Συγκεκριμένα : 

Από την εξέταση των στοιχείων του φακέλου και τον έλεγχο που διενεργήθηκε στα υπό εξέταση 

συστήματα της εταιρείας «………………..», προέκυψε ότι για τις παρακάτω προσβάσεις σε δεδομένα 

επικοινωνίας συνδρομητών και συγκεκριμένα για : 
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1. 15 προσβάσεις από τους διαχειριστές του billing σε στοιχεία κλήσεων όπου η εταιρεία δήλωσε 

ως αιτιολόγηση: «Τεστ σε καρτέλα συναδέλφου από το ίδιο τμήμα»,  

2. 1 πρόσβαση σε στοιχεία κλήσεων συνδρομητή όπου η εταιρεία δήλωσε: «o πελάτης επισκέπτεται 

συχνά το κατάστημα για να πληρώσει ή για να ενημερωθεί για τον λογαριασμό του. Στην 

συγκεκριμένη περίπτωση ζήτησε να ενημερωθεί για την ανάλυση των κλήσεων του», 

3. 8 προσβάσεις σε στοιχεία κλήσεων υπάλληλου της …….. όπου η εταιρεία δήλωσε ως 

αιτιολόγηση: «Έλεγχος ανάλυσης κλήσεων συναδέλφου μετά από δικό του αίτημα»,  

4. 3 προσβάσεις από το διαχειριστή του billing σε στοιχεία κλήσεων εταιρικού πελάτη όπου η 

εταιρεία δήλωσε ως αιτιολόγηση: «Έλεγχος από διαχειριστή του billing σε χρεώσεις εταιρικού 

πελάτη», 

δεν υπάρχει αίτημα συνδρομητή ή έγκριση της πρόσβασης και συνεπώς δεν έχει εφαρμοστεί η παρ. 

4.5.3 «πρόσβαση σε δεδομένα χρηστών» της πολιτικής πρόσβασης χρήστη παρόχου αλλά και η δήλωση 

των εκπροσώπων της εταιρείας κατά τον επιτόπιο έλεγχο ότι: «οι προσβάσεις των χρηστών στην 

εφαρμογή του Billing αιτιολογούνται από αντίστοιχα αιτήματα συνδρομητών».  

Γ. Κατόπιν των παραπάνω, και έχοντας υπόψη:  

1. Το άρθρο 19 του Συντάγματος, 

2. Το ν.3115/2003 «Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών» (ΦΕΚ  Α΄ 47/2003), όπως 

ισχύει,  

3. Το ν. 3674/2008 «Ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου διασφάλισης του απορρήτου της τηλεφωνικής 

επικοινωνίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 136/10.07.2008), όπως ισχύει, 

4. Το ν.3051/2002 «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση 
του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α’ 220/2002), όπως 
ισχύει, 

5. Το ν. 4055/2012 «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής» (ΦΕΚ Α’51/2012), όπως ισχύει, και ιδίως 
τα άρθρα 61 και 110 παρ. 12 αυτού,  

6. 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), 

7.  Τις διατάξεις 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,  

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

9. Την από 19-12-2013 παραίτηση του τότε Προέδρου της Α.Δ.Α.Ε. κου Α. Λαμπρινόπουλου, η οποία 
έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 175/20-01-2014 Απόφασή 
του (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 19/22-01-2014), 
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10. Το άρθρο 20 παρ. 2 του Συντάγματος, περί δικαιώματος προηγούμενης ακρόασης του 
διοικουμένου, 

11.  Τη διάταξη του άρθρου 26 παρ.7 του ν.4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – 
Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 47/2015), 

12. Την Πολιτική Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών της εταιρείας «…………...», όπως 
αυτή εγκρίθηκε ως προς το περιεχόμενο με την υπ’ αριθ. 69/2007 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε., 

13. Την υπ’ αριθ. 55/2012 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε. για τη διενέργεια εκτάκτου ελέγχου στην εταιρεία 
«…………...», 

14. Την υπ’ αριθ. 60/2012 Απόφαση του Προέδρου της Α.Δ.Α.Ε. περί σύστασης Ομάδας Ελέγχου για 
τη διενέργεια εκτάκτου ελέγχου στις εγκαταστάσεις της εταιρείας «……………..»,  

15. Την υπ’ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 677/22-03-2012 «Αναφορά Διεξαγωγής Έκτακτου Ελέγχου στις 
εγκαταστάσεις της εταιρείας «…………….», 

16. Την υπ’ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. ΕΜΠ 108/11-04-2012 επιστολή της εταιρείας «…………..» προς την 
Α.Δ.Α.Ε. μετά των συνημμένων αυτής,  

17. Την από 26 Μαΐου 2012 Έκθεση Διενέργειας Έκτακτου Ελέγχου στην εταιρεία «…………..» 
αναφορικά με τη δημιουργία και αποθήκευση των στοιχείων κλήσεων συνδρομητών στο δίκτυο 
της εταιρείας, καθώς και με τη διαδικασία και τον έλεγχο της πρόσβασης στα στοιχεία αυτά από 
όλα τα συστήματα και τις εφαρμογές της εταιρείας, 

18. Την υπ’ αριθ. 170/2012 Εισήγηση προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε., 

19. Το πρακτικό της από 06-06-2012 συνεδρίασης της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε., 

20. Την υπ’ αριθ. 117/2015 εισήγηση προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε., 

21. Το πρακτικό της από 24-06-2015 συνεδρίασης της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε., 

22. Την ανάγκη διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών, 

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 

την κλήση σε Ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «………….», ως καθολικού διαδόχου της εταιρείας 

«…………..», κατόπιν συγχώνευσης, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. ……… Απόφαση του 

Αντιπεριφερειάρχη Βορείου Τομέα Αθηνών και η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την 

31-03-2016 με κωδικό αριθμό καταχώρισης ………, ενώπιον της Ολομέλειας της  Α.Δ.Α.Ε., την 18η 

Ιανουαρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ., στην έδρα της Α.Δ.Α.Ε., Ιερού Λόχου 3, 

Μαρούσι, με αντικείμενο τον έλεγχο της ενδεχόμενης παραβάσεως της κείμενης νομοθεσίας περί 

διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών από την εταιρεία «…………..» δια των ευρημάτων της από 

26 Μαΐου 2012 Έκθεσης Έκτακτου Ελέγχου στις εγκαταστάσεις της εν λόγω εταιρείας, όπως αυτά 

περιγράφονται στο κεφάλαιο Β΄ της παρούσης. 

Εισηγητής για την εν λόγω υπόθεση ορίζεται ο Πρόεδρος της Α.Δ.Α.Ε., κ. Χρήστος Ζαμπίρας. 
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Η παρούσα απόφαση να επιδοθεί στην εταιρεία «…………..» με Δικαστικό Επιμελητή, μετά της συνημμένης 

από 26 Μαΐου 2012 Έκθεσης Έκτακτου Ελέγχου στις εγκαταστάσεις της εταιρείας «…………..». 

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 24η Ιουνίου 2015 και δημοσιεύτηκε την 08/12/2016, δυνάμει των 

διατάξεων: α) του άρθρου 55 παρ. 10 του Ν. 4339/2015 (ΦΕΚ Α΄133/29-10-2015), β) του άρθρου 73 του 

Ν. 4369/2016 (ΦΕΚ Α΄ 33/2016) και γ) της υπ’ αριθ. 16887/17-03-2016 Απόφασης του Υπουργού 

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 151/21-03-2016) περί 

συγκρότησης της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών. 

 

                                                                                                                   Ο Πρόεδρος 
 
 

                                                                                                                 Χρήστος Ζαμπίρας 
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