
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

 

 
 

1

                                                                                                          Μαρούσι, 7 Νοεμβρίου  2016 
            Αρ. πρωτ.: 2642       

ΑΠΟΦΑΣΗ 
  Αριθ.: 298/2016  

  
                  ((ΑΑΝΝΑΑΡΡΤΤΗΗΤΤΕΕΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ  ΔΔΙΙΑΑΔΔΙΙΚΚΤΤΥΥΟΟ))  

 
Θέμα: «Απόφαση επί της από 18.06.2014 ακρόασης της εταιρείας με την επωνυμία ‘…………..’ και δ.τ. «………..», με 
αντικείμενο τον έλεγχο  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 3ης Οκτωβρίου 2016 

 
 
 
Σήμερα, την 3η Οκτωβρίου 2016, η Ολομέλεια της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, παρισταμένων 

του Προέδρου της Αρχής κ. Χρήστου Ζαμπίρα, του Αντιπροέδρου κ. Μιχαήλ Σακκά, των τακτικών μελών κ.κ. Ιωάννη 

Ασκοξυλάκη, Μιχαήλ Γεωργιακόδη, Αικατερίνης Παπανικολάου και Παναγιώτη Ριζομυλιώτη, και του αναπληρωματικού 

μέλους κ. Σπυρίδωνα  Σκουλαρίκη, ο οποίος παρέστη σε αναπλήρωση του τακτικού μέλους κ.Γεωργίου Μπακάλη, ο 

οποίος δεν παρέστη λόγω κωλύματος, αν και είχε νομίμως και εμπροθέσμως προσκληθεί, συνήλθε σε συνεδρίαση 

προκειμένου να αποφασίσει επί της από 18.06.2014 ακρόασης της εταιρείας με την επωνυμία ‘………..’ και δ.τ. «…………», 

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

Ειδικότερα, προκύπτουν τα ακόλουθα: 

 

Α. Η Α.Δ.Α.Ε, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της εκδίδει κανονιστικές πράξεις, δημοσιευόμενες στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως, δια των οποίων ρυθμίζεται κάθε διαδικασία και λεπτομέρεια σε σχέση με τις αρμοδιότητες, καθώς και με 

την εν γένει Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών, κατ’ εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 6 παρ.1 περ.ιβ’ 

του ν.3115/2003 (ΦΕΚ Α’ 47). Με βάση την εν λόγω νομοθετική εξουσιοδότηση εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 165/2011 Απόφαση 

της Α.Δ.Α.Ε. «Κανονισμός για την Διασφάλιση Απορρήτου των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (ΦΕΚ B’ 2715/17-11-2011), 

στην οποία προβλέπεται ότι «Τα πρόσωπα που παρέχουν δίκτυα ή/και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπό 

καθεστώς Γενικής Άδειας, όπως αυτό καθορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, υποχρεούνται να υποβάλλουν 

στην Α.Δ.Α.Ε. προς έγκριση …Πολιτική Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών, καθώς και κάθε 

αναθεώρηση αυτής, όποτε αυτή λάβει χώρα» (άρθρο 1 παρ.1.2), και ότι «…Τα υπόχρεα πρόσωπα του άρθρου 1 παρ. 2 

του παρόντος Κανονισμού, τα οποία ασκούν εν τοις πράγμασι τις δραστηριότητες για τις οποίες έχουν υποβάλει δήλωση 

καταχώρησης στην Ε.Ε.Τ.Τ., υποχρεούνται να υποβάλουν στην Α.Δ.Α.Ε. προς έγκριση Πολιτική Ασφάλειας για τη 

διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» (άρθρο 16 παρ.1), ήτοι, έως την 17η Μαΐου 2012. 

 

Β. Προς τον σκοπό αυτό, η Α.Δ.Α.Ε. απέστειλε στις εταιρείες που, σύμφωνα με το τηρούμενο στην Εθνική Επιτροπή 

Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) Μητρώο, παρέχουν δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τo 
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υπ’ αριθ. πρωτ.Α.Δ.Α.Ε. 2048/25.11.2011 έγγραφο, με το οποίο αφενός μεν τις ενημέρωσε για την υποχρέωση υποβολής 

Πολιτικής Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 165/2011 

Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε., και αφετέρου τις κάλεσε να δηλώσουν εντός 2 μηνών από τη δημοσίευση της ως άνω Απόφασης, 

τις δραστηριότητες για τις οποίες έχουν υποβάλει Δήλωση Καταχώρησης στην Ε.Ε.Τ.Τ. για τη λειτουργία τους υπό 

καθεστώς Γενικής Αδείας. 

Πλην όμως, η εταιρεία με δ.τ. «……………», δεν είχε προβεί στην υποβολή ενώπιον της Α.Δ.Α.Ε. Πολιτικής Ασφάλειας για 

τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών, σύμφωνα με τα ως άνω αναφερόμενα, παρά το γεγονός ότι σύμφωνα 

με το Μητρώο Παρόχων Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της Ε.Ε.Τ.Τ., η εταιρεία είχε καταχωρηθεί 

για την παροχή των ακόλουθων υπηρεσιών:  

Α.Μ. “…..”    

Υπηρεσίες  

Β0201-Κ Μετάδοση δεδομένων  

Β0202-Κ SMS (Short Messaging Service) / MMS (Multimedia Messaging Service) 

Β0203-Κ Δεδομένων Προστιθέμενης Αξίας  

Β0204-Σ Παροχή υπηρεσιών τηλεματικής / τηλεμετρίας-ραδιοεντοπισμού 

Β0401-Σ Τηλεηχοπληροφόρηση (Audiotext) 

Β0601-Σ Λειτουργία Δικτύου για Κλειστές Ομάδες Χρηστών  

Β0602-Σ Παροχή πυλών (gateways) μεταξύ δικτύων διαφόρων Φορέων 

Β0901-Κ Παροχή Τηλεφωνικών Υπηρεσιών  

Β0901-Σ Παροχή Τηλεφωνικών Υπηρεσιών  

Β0907-Σ Υπηρεσίες αυτόματης επανάκλησης (Call-back) 

 

Κατόπιν τούτου, με την Απόφαση υπ’αριθ.332/2013, η Α.Δ.Α.Ε. κάλεσε σε ακρόαση την εταιρεία «……….» την 18η Ιουνίου 

2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.30 μ.μ. στην έδρα της, με αντικείμενο τον έλεγχο ενδεχόμενης παραβάσεως της 

κείμενης νομοθεσίας περί απορρήτου των επικοινωνιών δια της  μη υποβολής στην Α.Δ.Α.Ε. Πολιτικής Ασφάλειας για τη 

Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 165/2011 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε. «Κανονισμός 

για την Διασφάλιση Απορρήτου των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (ΦΕΚ B’ 2715/17-11-2011). Εισηγητής για την εν λόγω 

υπόθεση ορίστηκε το τότε αναπληρωματικό μέλος της Αρχής, κ. Παναγιώτης Ριζομυλιώτης. Η υπ’ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 

1454/2014 κλήση μετά της υπ’αριθ.332/2013 Απόφασης επιδόθηκε στην εταιρεία νομίμως και εμπροθέσμως, όπως 

προκύπτει από την με αριθμό Α-5372/12.06.2014 Έκθεση Επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο 

Αθηνών Γεωργίας Σ. Γιωτοπούλου.   

Η εταιρεία κατέθεσε έγγραφο υπόμνημα με αριθμό πρωτοκόλλου 1611/17.06.2014, σε εφαρμογή της διάταξης του 

άρθρου 4 παρ.3 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.)» (ΦΕΚ1642/Β/7.11.2003), όπως ισχύει, σύμφωνα με την οποία 

«οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται για παράβαση της κείμενης νομοθεσίας σε σχέση με το απόρρητο των 

επικοινωνιών ή τους όρους και τη διαδικασία άρσης αυτού επιβάλλονται πάντοτε ύστερα από ακρόαση, μετά από 

ΑΔΑ: 6ΑΩΣΙΔ1-32Δ



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

 

 
 

3

προηγούμενη κλήτευση για παροχή εξηγήσεων, του φερόμενου ως υπαιτίου, ο οποίος μπορεί είτε να παραστεί μετά ή 

δια πληρεξουσίου δικηγόρου είτε να καταθέσει έγγραφο υπόμνημα».  

 

Γ. Με το υπ’ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 1611/17.06.2014 έγγραφο υπόμνημα, η εταιρεία «……..» δήλωσε ότι η έως τότε μη 

υποβολή της Πολιτικής Ασφάλειας για τη διαφύλαξη του Απορρήτου των Επικοινωνιών οφειλόταν σε τυχαία και 

μεμονωμένη παράλειψη εκ μέρους της εταιρείας και ότι την αποστέλλει συνημμένα με το εν λόγω υπόμνημα. 

Ακολούθησε η από 01.09.2014 Έκθεση Ελέγχου Συμμόρφωσης της υπ’ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 1611/17.06.2014 Πολιτικής 

Ασφάλειας της εταιρείας «……….» και η υπ’ αριθ. 34/2015 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε., με την οποία η εταιρεία «………» 

κλήθηκε να υποβάλει στην Α.Δ.Α.Ε. αναθεωρημένη Πολιτική Ασφάλειας εντός δύο (2) μηνών από την παραλαβή της. Σε 

συμμόρφωση προς την Απόφαση 34/2015 της Α.Δ.Α.Ε., η εταιρεία υπέβαλε στην Αρχή με τo με αρ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. ΕΜΠ 

100/15.09.2015 έγγραφο την Πολιτική Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών της εταιρείας, ως 

αναθεώρηση της υπ’ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 1611/17.06.2014  Πολιτικής, την οποία συμπλήρωσε με το υπ’ αριθ. πρωτ. 

Α.Δ.Α.Ε. 2618/13.11.2015 έγγραφο. Με την Απόφαση με αριθμό 37/2016, η Α.Δ.Α.Ε. αποφάσισε την έγκριση της 

Πολιτικής Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών της εταιρείας «………..», όπως υποβλήθηκε με 

το με αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 1611/17.06.2014 έγγραφο, αναθεωρήθηκε με το υπ’ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. ΕΜΠ 100/15.09.2015 

έγγραφο και συμπληρώθηκε με το υπ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 2618/13.11.2015 έγγραφο.  

Με το από 08.09.2016  υπ’ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 1969/09.09.2016 έγγραφό της, η εταιρεία «……..» ενημέρωσε την Α.Δ.Α.Ε. 

ότι έχει παύσει οποιαδήποτε δραστηριότητα, η οποία υπάγεται στις αρμοδιότητες της Α.Δ.Α.Ε.. 

Επισημαίνεται επίσης ότι η εταιρεία «…………» δεν είναι πλέον καταχωρημένη στο Μητρώο Παρόχων Δικτύων και 

Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, που τηρεί η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ 

(τελευταία ενημέρωση 12.08.2016).    

Δ. 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), και ιδίως τα άρθρα 1 

παρ.1, 6 παρ.1 και 11 του νόμου αυτού, 

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

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

4. Το 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), όπως ισχύει,  

5. 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, 

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

και 110 αυτού, 

7. Την υπ’ αριθ. 165/2011 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε. «Κανονισμός για την Διασφάλιση Απορρήτου των Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών» (ΦΕΚ B’ 2715/17-11-2011), ιδίως τα άρθρα 1, 3 και 16 αυτής, 
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8. 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 

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…»,  

9. 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,  

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

11. Την από 19-12-2013 παραίτηση του τότε Προέδρου της Α.Δ.Α.Ε., 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), 

12. 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), 

13. Τη διάταξη του άρθρου 55 παρ.10 του ν.4339/2015 (ΦΕΚ Α’ 133/2015) «Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου 

επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεμένης με την E.P.Τ. Α.Ε. 

ανώνυμης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής - Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής 

Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ. Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της 

Επικοινωνιακής Διπλωματίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και 

Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης - Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4070/2012 (Α' 82) 

και άλλες διατάξεις», 

14. Τη διάταξη του άρθρου 73 του ν.4369/2016 (ΦΕΚ Α΄ 33/2016) «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας 

Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων 

(διαφάνεια – αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις», 
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15. Την υπ’ αριθ. 16887/17-03-2016 Απόφαση 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, με την οποία ο κ. Παναγιώτης  Ριζομυλιώτης διορίστηκε ως τακτικό Μέλος της Α.Δ.Α.Ε.,  

16. Τη διάταξη του άρθρου εικοστού τρίτου του ν. 4411/2016 (ΦΕΚ Α΄ 142/03-08-2016), 

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

18. Τo υπ’  αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 2048/25.11.2011 έγγραφο της Α.Δ.Α.Ε., 

19. Την υπ’αριθ.294/2012 Εισήγηση προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε., 

20. Την υπ’αριθ.25/2013 Εισήγηση προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε., 

21. Το πρακτικό της από 24.10.2012 συνεδρίασης της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε., το οποίο συμπληρώθηκε με το 

Πρακτικό της από 30.01.2013 συνεδρίασης της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε.,  

22. Την υπ’αριθ.100/2013 Απόφαση της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε., 

23. Την υπ’αριθ.372/2013 Εισήγηση προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε., 

24. Το πρακτικό της συνεδρίασης της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε. της 4ης Δεκεμβρίου 2013, 

25. Την υπ’αριθ.332/2013 Απόφαση της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε., 

26. Την υπ’ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 1454/2014 κλήση, η οποία επιδόθηκε στην εταιρεία νομίμως και εμπροθέσμως μετά 

της υπ’αριθ.332/2013 Απόφασης, όπως προκύπτει από την με αριθμό Α-5372/12.06.2014 Έκθεση Επίδοσης της 

Δικαστικής Επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Αθηνών Γεωργίας Σ. Γιωτοπούλου,  

27. Το πρακτικό της Συνεδρίασης της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε. της 18ης Ιουνίου 2014, 

28.  Το υπ’ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 1611/17.06.2014 έγγραφο υπόμνημα, με το οποίο η εταιρεία «……….» υπέβαλε 

Πολιτική Ασφάλειας για τη διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών και δήλωσε ότι η έως τότε μη υποβολή 

της Πολιτικής Ασφάλειας για τη διαφύλαξη του Απορρήτου των Επικοινωνιών οφειλόταν σε τυχαία και 

μεμονωμένη παράλειψη εκ μέρους της εταιρείας και, 

29.  Την από 01.09.2014 Έκθεση Ελέγχου Συμμόρφωσης της με αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 1611/17.06.2014 Πολιτικής 

Ασφάλειας της εταιρείας «………», 

30. Την υπ’ αριθ. 34/2015 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε.,  

31. Τo υπ’ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. ΕΜΠ 100/15.09.2015 έγγραφο της εταιρείας «…….», 

32. Το υπ’ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 2618/13.11.2015 έγγραφο της εταιρείας «…….», 

33. Την Απόφαση με αριθμό 37/2016 της Α.Δ.Α.Ε., με την οποία η Αρχή αποφάσισε την έγκριση της Πολιτικής 

Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών της εταιρείας «……..», όπως υποβλήθηκε με το 

με αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 1611/17.06.2014 έγγραφο, αναθεωρήθηκε με το υπ’ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. ΕΜΠ 

100/15.09.2015 έγγραφο και συμπληρώθηκε με το υπ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 2618/13.11.2015 έγγραφο,  
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34. Το από 08.09.2016  υπ’ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 1969/09.09.2016 έγγραφο της εταιρείας «…………», με το οποίο 

ενημέρωσε την Α.Δ.Α.Ε. ότι έχει παύσει οποιαδήποτε δραστηριότητα, η οποία υπάγεται στις αρμοδιότητες της 

Α.Δ.Α.Ε.,  

35. Το γεγονός ότι η εταιρεία «…….» δεν είναι πλέον καταχωρημένη στο Μητρώο Παρόχων Δικτύων και Υπηρεσιών 

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, που τηρεί η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ, τελευταία 

ενημέρωση 12.08.2016,    

36. Την υπ’αριθ.199/2016 Εισήγηση προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε., 

37. Το πρακτικό της από 03.10.2016 συνεδρίασης της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε., 

38. Την ανάγκη διασφάλισης  του απορρήτου των επικοινωνιών, 

 

Και αφού όλα τα μέλη της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε. δήλωσαν ότι ενημερώθηκαν πλήρως για τη μέχρι σήμερα εξέλιξη της 

υποθέσεως και ότι έχουν λάβει γνώση όλων των εγγράφων αυτής, έλαβαν δε ιδίως υπόψη την αρχή της αναλογικότητας, 

την αρχή της χρηστής Διοίκησης, την αρχή της εύλογης διάρκειας της διαδικασίας και τη βαρύτητα της αποδιδόμενης 

παράβασης,  

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

Ομοφώνως, τη μη ύπαρξη ευθύνης της εταιρείας «………» για την μη έγκαιρη υποβολή στην Α.Δ.Α.Ε. Πολιτικής 

Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα Β της 

παρούσας, ενόψει και του γεγονότος ότι i) με την Απόφαση με αριθμό 37/2016, η Α.Δ.Α.Ε. αποφάσισε την έγκριση της 

Πολιτικής Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών της εταιρείας «……..», όπως υποβλήθηκε με 

το με αριθ.πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 1611/17.06.2014 έγγραφο, αναθεωρήθηκε με το υπ’αριθ.πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. ΕΜΠ 

100/15.09.2015 έγγραφο και συμπληρώθηκε με το υπ αριθ.πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 2618/13.11.2015 έγγραφο, ii) με το από 

08.09.2016  υπ’αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 1969/09.09.2016 έγγραφό της, η εταιρεία «…….» ενημέρωσε την Α.Δ.Α.Ε. ότι έχει 

παύσει οποιαδήποτε δραστηριότητα, η οποία υπάγεται στις αρμοδιότητες της Α.Δ.Α.Ε. και iii) η εταιρεία «……..» δεν 

είναι πλέον καταχωρημένη στο Μητρώο Παρόχων Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, που τηρεί η 

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ (τελευταία ενημέρωση 12.08.2016).    

Η παρούσα απόφαση να επιδοθεί στην εταιρεία με την επωνυμία ‘…….’ και δ.τ. «……..»  με Δικαστικό Επιμελητή. 

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την Τετάρτη, 3η Οκτωβρίου 2016 και δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα, 07 Νοεμβρίου 2016.  

 

  

 

 Χρήστος Ζαμπίρας 

 

       Πρόεδρος 
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