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                                                                  Μαρούσι,    15.06.2017 

                                                                                                                     Αριθµ. πρωτ.:1819 

                                                                                                         

 

AA  ΠΠ  ΟΟ  ΦΦ  ΑΑ  ΣΣ  ΗΗ  

((113399//22001177))  

((ΑΑΝΝΑΑΡΡΤΤΗΗΤΤΕΕΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ  ∆∆ΙΙΑΑ∆∆ΙΙΚΚΤΤΥΥΟΟ))  

  

Θέµα:  
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 ∆ιασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α∆ΑΕ) 

συνεδρίασε την 5
η
 Απριλίου 2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.µ., παρισταµένων του 

Προέδρου της Α.∆.Α.Ε., κ. Χρήστου Ζαµπίρα, του Αντιπροέδρου της Α.∆.Α.Ε., κ. Μιχαήλ 

Σακκά, των τακτικών µελών κ.κ. Μιχαήλ Γεωργιακόδη, Αικατερίνης Παπανικολάου, 

Γεωργίου Μπακάλη και Παναγιώτη Ριζοµυλιώτη και Ιωάννη Ασκοξυλάκη, µε αντικείµενο 

τον έλεγχο ενδεχόµενης παραβάσεως της κείµενης νοµοθεσίας σχετικά µε το απόρρητο των 

επικοινωνιών από την εταιρεία «……….». 

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

απόφασης. 

                                       

Ι. Η Αρχή ∆ιασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.∆.Α.Ε), στο πλαίσιο των 

αρµοδιοτήτων της (άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του Ν. 3115/2003, όπως ισχύει, και άρθρο 14 της 

υπ΄αριθµ. 165/2011 Απόφασης της Α.∆.Α.Ε, ΦΕΚ Β΄2715) προέβη, δυνάµει της υπ΄αριθµ. 

…… Απόφασης της Ολοµέλειας της Αρχής, στη διενέργεια επιτόπιου τακτικού ελέγχου στις 

εγκαταστάσεις της εταιρείας «……..» (καλουµένης εφεξής χάριν συντοµίας ……) για τον 

έλεγχο εφαρµογής της υπ΄αριθµ. πρωτ. Α.∆.Α.Ε. ΕΜΠ ……. Πολιτικής Ασφάλειας για τη 

∆ιασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών της εταιρείας ………, η οποία εγκρίθηκε µε 

την υπ΄αριθµ. …….. Απόφαση της Α.∆.Α.Ε  (αριθ. Έκθ. Επίδοσης  …….). 

Ο τακτικός έλεγχος της εταιρείας περιελάµβανε οκτώ (8) επισκέψεις στις εγκαταστάσεις της, 

κατά τις ηµεροµηνίες 04.02.2014, 13.02.2014, 27.02.2014, 06.03.2014, 27.03.2014, 

03.04.2014, 10.04.2014 και 29.04.2014 και είχε δειγµατοληπτικό χαρακτήρα, δεδοµένου ότι 
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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.∆.Α.Ε. Πολιτικής 

Ασφάλειας. Αναλυτική περιγραφή του ελέγχου και των αποτελεσµάτων αυτού εµπεριέχονται 

στα αντίστοιχα Πρακτικά ∆ιενέργειας τακτικού Ελέγχου της 04.02.2014, 13.02.2014, 

27.02.2014, 06.03.2014, 27.03.2014, 03.04.2014, 10.04.2014 και 29.04.2014 και  στην από 

……  Έκθεση ∆ιενέργειας Τακτικού Ελέγχου στην εταιρεία «……». 

Ειδικότερα, µε την από ……..  Έκθεση ∆ιενέργειας Τακτικού Ελέγχου στην εταιρεία «……..» 

η Οµάδα Ελέγχου της Α.∆.Α.Ε., µεταξύ άλλων. επισηµαίνει:  

«….Γ. ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Η Ο.Ε. εξέτασε τα συνηµµένα έγγραφα και αρχεία που παρέδωσε η εταιρεία κατά τη διάρκεια 

των οκτώ (8) επιτόπιων ελέγχων, την µε αρ. πρωτ. Α∆ΑΕ ΕΜΠ 161/17.05.2014 (Σχετικό 3 

της παρούσας) αναθεωρηµένη Πολιτική ∆ιασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών της εταιρείας 

όπως  εγκρίθηκε µε την µε αριθµ. …… Απόφαση της Α∆ΑΕ, καθώς και 

………………………………. 

Πιο συγκεκριµένα, η Ο.Ε. έλεγξε τα ακόλουθα: 

1Α. Συµµόρφωση µε τις παρατηρήσεις που περιλαµβάνονται στην υπ’ αριθµ. …… 

Απόφαση της Α∆ΑΕ (αρ. πρωτ. Α∆ΑΕ ……..) περί  Έγκρισης της Πολιτικής 

Ασφάλειας της εταιρείας. 

 Στο πλαίσιο του από  4 Φεβρουαρίου 2014 επιτόπιου ελέγχου η εταιρεία δήλωσε ότι όλες 

οι παρατηρήσεις που περιλαµβάνονται στην υπ΄αριθµ. ……. Απόφαση της Α∆ΑΕ (αρ. 

πρωτ. Α∆ΑΕ ………) περί Έγκρισης της Πολιτικής Ασφάλειας της εταιρείας έχουν 

ενσωµατωθεί στην έκδοση της Πολιτικής Ασφάλειας, η οποία παρεδόθη στην Ο.Ε. στο 

πλαίσιο του ως άνω ελέγχου (…….). Η Ο.Ε. επιβεβαίωσε τα ανωτέρω µετά την εξέταση 

της Πολιτικής Ασφάλειας της εταιρείας (έκδοση ……..), η οποία παρεδόθη σε αυτήν κατά 

τον επιτόπιο έλεγχο της 04.02.2014. 

1Β. Παρ. 1.4.5 της Πολιτικής Ασφάλειας της εταιρείας – Αδυναµίες Συµµόρφωσης -  

Απόκλιση  

Κατά τη διεξαγωγή του πρώτου επιτόπιου ελέγχου (Πρακτικό ∆ιεξαγωγής Ελέγχου της 

04.02.2014), η Ο.Ε. ζήτησε να ενηµερωθεί αναφορικά µε τις αδυναµίες συµµόρφωσης µε 
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τις απαιτήσεις του Κανονισµού, όπως αυτές προβλέπονται στην παρ. 1.4.5 της Πολιτικής 

Ασφάλειας της εταιρείας (Άρθρο 3 παρ. 3.2.3 Απόφασης 165/2011). Η εταιρεία επέδειξε 

στην Ο.Ε. ενδεικτικά, έγγραφο µε τίτλο ……………………………….. 

Επισηµαίνεται ότι, στο πλαίσιο του παρόντος τακτικού ελέγχου, εξετάστηκε το σύνολο 

των εγγράφων αναφορικά µε τις αποκλίσεις της εταιρείας από τις απαιτήσεις του 

Κανονισµού. Στις παραγράφους της παρούσας έκθεσης που ακολουθούν (παρ.3 - παρ.7), 

αποτυπώνονται αναλυτικά οι αποκλίσεις και παρατηρήσεις ανά Άρθρο της Απόφασης 

165/2011. Επίσης, στο Παράρτηµα 1 της παρούσας έκθεσης περιλαµβάνεται Πίνακας, 

στον οποίο αποτυπώνονται συγκεντρωτικά οι αποκλίσεις ανά παράγραφο της Απόφασης 

165/2011 και ανά ΠΕΣ της εταιρείας. 

Επίσης, στα έγγραφα της εταιρείας µε τίτλο ………………………………………. 

Συνεπώς, η εταιρεία οφείλει άµεσα να τροποποιήσει τα εν λόγω έγγραφα υπό το πρίσµα 

των ανωτέρω διαπιστώσεων.  

2. Υλοποίηση των προβλέψεων του κεφαλαίου ….της Πολιτικής …….. (Άρθρο …. της 

Απόφασης 165/2011, ΦΕΚ 2715/Β/17.11.2011). 

2.Α. ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ 

2.Α.1. – …….. 

………………………………. 

2.Α.2.  – Μέτρα για τη διασφάλιση της …… 

………………………….. 

2.Α.3. ………… 

1. …………. 

2.  ……………….. 

2.Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

2.Β.1. Κατά τη διεξαγωγή του πρώτου επιτόπιου ελέγχου ………………….. 

Από τη δειγµατοληπτική µελέτη ……… εντοπίστηκαν ………………. 

Πιο συγκεκριµένα για το σύστηµα ……………….  

Για το σύστηµα ……………..  
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Για το σύστηµα ………………… 

Η εταιρεία οφείλει ……… 

 

3. Υλοποίηση των προβλέψεων του κεφαλαίου ……. της Πολιτικής ……….. (Άρθρο …. 

της Απόφασης 165/2011, ΦΕΚ 2715/Β/17.11.2011)  

 3.Α. ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ 

 3.Α.1. ……………………… 

3.Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

3.Β.1. ……………….. 

 

4. Υλοποίηση της Πολιτικής … (Άρθρο… της Απόφασης 165/2011, ΦΕΚ 

2715/Β/17.11.2011)  

4.Α. ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ 

4.Α.1. – ….. ….. 

………………….  

4.Α.2. – …….. 

………………………… 

4.Α.4. …… 

4.Α.4.1. ……….. 

4.Α.4.2. …………. 

4.Α.4.3. ……………….. 

4.Α.4.4. ………………….. 

• Όπως αναφέρεται, ………………… 

• Επίσης ………………… 

• Επίσης, ……………..  

• Επιπλέον, ……………………  

• Τέλος, …………………………….. 

……………………………………. 
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4.Α.5. – ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ …. 

…………………………. 

  

4.Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

4.Β.1. …………………….  

 

5. Υλοποίηση της Πολιτικής …. (Άρθρο … της Απόφασης 165/2011, ΦΕΚ 

2715/Β/17.11.2011)  

5.Α. ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ 

5.Α.1. – ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ  

1. …………….  

2. ……….   

3. ……………… 

 

6. Υλοποίηση της Πολιτικής ……… (Άρθρο … της Απόφασης 165/2011, ΦΕΚ 

2715/Β/17.11.2011) 

 6.Α. ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ 

6.Α.1. – …………………….. 

• ……………………..  

• ……………………. 

• ……………………… 

• …………………... 

• …………………… 

• …………………. 

• ……………………. 
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Συµπερασµατικά, η εταιρεία ……… δεν καλύπτει τις απαιτήσεις της Πολιτικής 

Ασφάλειάς της (παρ. ……. της Πολιτικής Ασφάλειας της εταιρείας (Άρθρο ……, παρ. 

12.2.3  Απόφασης 165/2011) …………... 

 

7. Υλοποίηση της Πολιτικής ……… (Άρθρο …της Απόφασης 165/2011, ΦΕΚ 

2715/Β/17.11.2011) 

      7.Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

7.Β.1. ………………. 

Ειδικότερα: 

…………………… 

• …………………... 

• …………………… 

• …………………… 

Στη συνέχεια η εταιρεία προβαίνει σε σχολιασµό των αποτελεσµάτων του τακτικού 

ελέγχου που διενεργήθηκε από την Α∆ΑΕ, ως ακολούθως: 

Ως προς το σηµείο Γ.1.Β. των διαπιστώσεων της ΟΕ το οποίο, µεταξύ άλλων, αναφέρει 

ότι …………………. 

Σχόλιο ……….: …………….. 

1. ……………… 

2. ………………... 

…………………………………………………………………..» 

Ως προς το σηµείο Γ.2.Α.2. των διαπιστώσεων της ΟΕ το οποίο αναφέρει ότι ……….. 

Σχόλιο ……..: «………………». 

Σχόλιο ………: …………….. 

 

Ως προς το σηµείο Γ.2.Β.1. των παρατηρήσεων της ΟΕ το οποίο, µεταξύ άλλων, αναφέρει 

ότι ……………: 
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1. ……………… 

2. ……………...  

3. ………………… 

……………………….. 

 Σχόλιο ………..: ………….:  

1. ……………….. 

2. ……………… 

3. …………….. 

………………………..  

 

Ως προς το σηµείο Γ.3.Α.1. των διαπιστώσεων της ΟΕ το οποίο αναφέρει ότι: ………….. 

Σχόλιο ……….: …………. 

…………………… 

 

Ως προς το σηµείο Γ.3.Α.2. των διαπιστώσεων της ΟΕ το οποίο αναφέρει ότι: …………… 

Σχόλιο ………..: ………………….. 

 

Ως προς το σηµείο Γ.3.Β.1. των παρατηρήσεων της ΟΕ το οποίο αναφέρει ότι: ………….. 

Σχόλιο ……….: ………………….. 

 

Ως προς το σηµείο Γ.4.Α.1. των διαπιστώσεων της ΟΕ το οποίο αναφέρει ότι: …………. 

Σχόλιο ……….: …………….. 

………………..  

Ως προς το σηµείο Γ.4.Α.2. των διαπιστώσεων της ΟΕ το οποίο αναφέρει ότι: 

……………. 

Σχόλιο …………: ………………. 
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…………………… 

Ως προς το σηµείο Γ.4.Α.4.1. των διαπιστώσεων της ΟΕ το οποίο αναφέρει ότι: ………… 

Σχόλιο ……: ……………….. 

Ως προς το σηµείο Γ.4.Α.4.2. των διαπιστώσεων της ΟΕ το οποίο αναφέρει ότι: ………. 

Σχόλιο …..:…………. 

 

Ως προς το σηµείο Γ.4.Α.4.3. των διαπιστώσεων της ΟΕ το οποίο αναφέρει ότι: ………… 

Σχόλιο ……….: ………………… 

 

Ως προς το σηµείο Γ.4.Α.4.4. των διαπιστώσεων της ΟΕ το οποίο αναφέρει ότι: ………… 

Σχόλιο …….. : …………………….. 

…………….. 

• ……………… 

• ………………… 

• …………….. 

• ……………… 

• ………………...  

…………………….. 

Σχόλιο ………….: ……………………. 

 

Σχόλιο …………………… 

Σχόλιο ……………….. 

Σχόλιο ………………… 

 Σχόλιο ………………. 

Σχόλιο ………………………. 

1. …………….. 

2. …………….. 
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3. ……………….. 

4. …………………… 

5. ……………... 

……………………. 

Ως προς το σηµείο Γ.4.Α.5. των διαπιστώσεων της ΟΕ το οποίο αναφέρει ότι: ……………….. 

 Σχόλιο ………: ………... 

Ως προς το σηµείο Γ.4.Β. των παρατηρήσεων της ΟΕ το οποίο αναφέρει ότι: ………… 

Σχόλιο ..................  

 

Ως προς το σηµείο Γ.5.Α.1. των διαπιστώσεων της ΟΕ το οποίο αναφέρει ότι: …………… 

Σχόλιο ……..: …………….. 

 

Ως προς το σηµείο Γ.6.Α.1. των διαπιστώσεων της ΟΕ το οποίο αναφέρει ότι: …….. 

• …………. 

• ……….. 

• …………. 

• ………….. 

• …………. 

• ………. 

……………….. 

Σχόλιο ……..: ………….. 

Ως προς το σηµείο Γ.7.Β.1. των παρατηρήσεων της ΟΕ το οποίο αναφέρει …………….. 

Σχόλιο ………..:  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ……. 

1) …………….. 

2) ……………… 

ΑΔΑ: ΩΝΧΔΙΔ1-1ΥΠ
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3) ……………….. 

4) …………………. 

5) ………………… 

6) …………….. 

7) ………………… 

Κατόπιν τούτου και λαµβάνοντας υπόψη: 

1. τις διατάξεις:  

α)  του άρθρου 19 παρ. 1 του Συντάγµατος,  

β)  του Ν. 3115/2003 «Αρχή ∆ιασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 47
 

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

και  γ΄, ιβ΄, παρ. 2 και το άρθρο 11  αυτού, 

γ)  της υπ’ αριθµ. 165/2011 Απόφασης της Α∆ΑΕ «Κανονισµός για την ∆ιασφάλιση 

Απορρήτου των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (ΦΕΚ B’ 2715/17-11-2011), 

δ) του Ν. 3674/2008 (ΦΕΚ Α’ 136/2008) «Ενίσχυση του θεσµικού πλαισίου ∆ιασφάλισης 

του Απορρήτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας και άλλες διατάξεις»,  

ε) του Ν. 3471/2006 (ΦΕΚ Α’133/2006) «Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα 

και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 

2472/1997», όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82 Α΄/2012) και ισχύει, 

στ) του 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, 

ζ) του Ν. 4055/2012 «∆ίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής» (ΦΕΚ 51/Α/2012), όπως 

ισχύει, 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 

∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας. 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 
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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...»,  

η) του Ν. 4325/2015 «Εκδηµοκρατισµός της ∆ιοίκησης–Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και 

Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 47 

Α΄/11.05.2015), άρθρο 26  παρ. 7,   

θ)  της υπ’ αριθµ. 97
Α
/2012 Απόφασης της Α∆ΑΕ «Τροποποίηση της απόφασης της 

Α∆ΑΕ 44/31-10-2003 Απόφασης της Α∆ΑΕ “Κανονισµός Εσωτερικής Λειτουργίας της 

Αρχής ∆ιασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α∆ΑΕ) 

(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∆ΑΕ 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∆ΑΕ 44/31.10.2003, όπως ισχύει, 

αντικαθίσταται ως ακολούθως : ….3. Οι συνεδριάσεις της Αρχής είναι µυστικές. Ειδικώς 
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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…», 

ι) της υπ’αριθµ. 44/31.10.2003 Απόφασης της Α.∆.Α.Ε. «Κανονισµός Εσωτερικής Λειτουργίας 

της Αρχής ∆ιασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α∆ΑΕ)» (ΦΕΚ Β’ 

1642/7.11.2003), όπως τροποποιήθηκε µε την υπ΄αριθµ. 79/2006 Απόφαση της Α∆ΑΕ 

(ΦΕΚ 963Β/20.7.2006, αριθµ. 886) και ισχύει, ιδίως το άρθρο 4 παρ.3  αυτής, 

 ια) του άρθρου 20 παρ. 2 του Συντάγµατος, περί δικαιώµατος προηγούµενης ακρόασης του   

διοικουµένου,  

ιβ) 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 ∆ιπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και 

Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης - 

Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4070/2012 (Α' 82) και άλλες διατάξεις», 

ιγ) του άρθρου 73 του Ν. 4369/2016 (ΦΕΚ Α΄ 33/2016) «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών 

Στελεχών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, 
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προαγωγών και επιλογής προϊσταµένων (διαφάνεια – αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα 

της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης) και άλλες διατάξεις», 

ιδ) του άρθρου εικοστού τρίτου του ν. 4411/2016 (ΦΕΚ Α΄142/03.08.2016) «Κύρωση της 

Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για το έγκληµα στον Κυβερνοχώρο και του 

Προσθέτου Πρωτοκόλλου της, σχετικά µε την ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής και 

ξενοφοβικής φύσης, που διαπράττονται µέσω Συστηµάτων Υπολογιστών - Μεταφορά στο 

ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου για τις επιθέσεις κατά συστηµάτων πληροφοριών και την αντικατάσταση της 

απόφασης - πλαισίου 2005/222/∆ΕΥ του Συµβουλίου, ρυθµίσεις σωφρονιστικής και 

αντεγκληµατικής πολιτικής και άλλες διατάξεις», 

2.  την υπ’ αριθµ. 16887/17-03-2016 Απόφαση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας 

και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων (ΦΕΚ Υ.Ο.∆.∆. 151/21-03-2016), περί συγκρότησης της 

Αρχής ∆ιασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, 

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

4. την από 19.12.2013 παραίτηση του τότε Προέδρου της Α.∆.Α.Ε., κ. Α. 

Λαµπρινόπουλου, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό ∆ικαιοσύνης, σύµφωνα µε την 

υπ’ αριθµ. 175/20-01-2014 Απόφασή του (ΦΕΚ Υ.Ο.∆.∆. 19/22-01-2014), 

5. την υπ΄αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ ΕΜΠ 161/17.05.2012 Πολιτική Ασφάλειας για τη 

διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών της εταιρείας ……., η οποία εγκρίθηκε µε 

την υπ΄αριθµ. ……… (Αριθµός Εκθ. Επίδοσης ………),  

6. την υπ΄αριθµ. …….. Απόφαση της Ολοµέλειας της Αρχής, 

7. την υπ΄αριθµ. ………. Απόφαση του Αντιπροέδρου της Αρχής, 

8. το υπ΄αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ 183/22.01.2014 έγγραφο της Αρχής προς την εταιρεία, 

9. το από 04.02.2014 Πρακτικό ∆ιενέργειας Τακτικού Ελέγχου στις εγκαταστάσεις της 

εταιρείας, 

10. το υπ΄αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ 295/04.02.2014 έγγραφο της εταιρείας, 

11.  το από 13.02.2014 Πρακτικό ∆ιενέργειας Τακτικού Ελέγχου στις εγκαταστάσεις της 

εταιρείας, 

12. το υπ΄αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ 445/14.02.2014 έγγραφο της εταιρείας, µετά των 

συνηµµένων αυτού εγγράφων, 

13. το υπ΄αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ 464/18.02.2014 έγγραφο της εταιρείας, µετά του 

συνηµµένου αυτού εγγράφου, 
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14. το από 27.02.2014 Πρακτικό ∆ιενέργειας Τακτικού Ελέγχου στις εγκαταστάσεις της 

εταιρείας, 

15. το υπ΄αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ 641/04.03.2014 έγγραφο της εταιρείας, µετά του 

εσωκλειόµενου cd, 

16. το από 06.03.2014 Πρακτικό ∆ιενέργειας Τακτικού Ελέγχου στις εγκαταστάσεις της 

εταιρείας, 

17. το υπ΄αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ 751/17.03.2014 έγγραφο της εταιρείας, µετά του 

εσωκλειόµενου cd, 

18. το από 27.03.2014 Πρακτικό ∆ιενέργειας Τακτικού Ελέγχου στις εγκαταστάσεις της 

εταιρείας, 

19. το από 03.04.2014 Πρακτικό ∆ιενέργειας Τακτικού Ελέγχου στις εγκαταστάσεις της 

εταιρείας, 

20. το από 10.04.2014 Πρακτικό ∆ιενέργειας Τακτικού Ελέγχου στις εγκαταστάσεις της 

εταιρείας, 

21. το από 29.04.2014 Πρακτικό ∆ιενέργειας Τακτικού Ελέγχου στις εγκαταστάσεις της 

εταιρείας, 

22. το υπ΄αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ 1282/13.05.2014 έγγραφο της εταιρείας, 

23. το υπ΄αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ 1305/29.06.2015 έγγραφο της εταιρείας, µετά του 

συνηµµένου αυτού εγγράφου, 

24. το υπ΄αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ ΕΜΠ180/18.07.2014 έγγραφο της εταιρείας, µετά του 

εσωκλειόµενου cd, 

25. την από ….Έκθεση ∆ιενέργειας Τακτικού Ελέγχου στην εταιρεία ……..,  

26. την υπ΄αριθµ. ……. Εισήγηση προς την Ολοµέλεια της Αρχής, στη οποία εκ 

παραδροµής ανεγράφη ως τίτλος «Έγκριση της από ……. Έκθεσης ∆ιενέργειας Τακτικού 

ελέγχου στην εταιρεία ………», αντί του ορθού «Έγκριση της από …….. Έκθεσης 

∆ιενέργειας Τακτικού ελέγχου στην εταιρεία ……. 

27. το πρακτικό της από 23.07.2015 συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Αρχής, 

28. την υπ΄αριθµ. 212/2015 Απόφαση της ολοµέλειας της Αρχής,  

29. την υπ΄αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ 2552/10.11.2015 Απόδειξη Παράδοσης – Παραλαβής, 

30. το υπ΄αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ 858/22.04.2016 έγγραφο της εταιρείας,  
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31. το γεγονός ότι ο τακτικός έλεγχος έλαβε χώρα µετά την παρέλευση του εξαµήνου από 

τη γνωστοποίηση στην εταιρεία της υπ΄αριθµ. …… Απόφασης περί Έγκρισης της (Αριθµός 

Εκθ. Επίδοσης ……….), 

32. την υπ΄αριθµ. 146/31.03.2017 Εισήγηση προς την Ολοµέλεια της Αρχής, 

33. το πρακτικό της 05.04.2017 συνεδρίασης της Ολοµέλειας,  

34. την ανάγκη διασφάλισης τους απορρήτου των επικοινωνιών.  

 

Και αφού όλα τα µέλη της Ολοµέλειας της Α.∆.Α.Ε. δήλωσαν ότι ενηµερώθηκαν πλήρως 

για τη µέχρι σήµερα εξέλιξη της υποθέσεως και ότι έχουν λάβει γνώση όλων των 

εγγράφων αυτής,  

 

Η ΑΡΧΗ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Α∆ΑΕ) 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Οµοφώνως 

1) Την Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας µε την επωνυµία «………», µε αντικείµενο τον 

έλεγχο ενδεχόµενης παραβάσεως της κείµενης νοµοθεσίας περί απορρήτου των 

επικοινωνιών δια : 

Α) ………….. 

 Ειδικότερα:  

i.  ……… 

ii. …………… 

iii. ……….. 

iv. …………… 

v. ……………. 

vi. …………… 

vii. ………….. 

viii. …………. 

ix. …………… 

x. …………… 

xi. ………………. 

Εισηγητής ορίζεται ο κ. Σπυρίδων Παντελής, αναπληρωµατικό µέλος  της  Ολοµέλειας της 

Α.∆.Α.Ε., τόπος διεξαγωγής της Ακρόασης, η έδρα της Α.∆.Α.Ε., Ιερού Λόχου 3, Μαρούσι, 
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και χρόνος διεξαγωγής της Ακρόασης ορίζεται η 5
η
 Ιουλίου 2017, ηµέρα Τετάρτη  και 

ώρα 13:00. 

Η παρούσα Απόφαση της Α∆ΑΕ να επιδοθεί στην εταιρεία «………» µε δικαστικό 

επιµελητή. 

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την Τετάρτη, 5
η
 Απριλίου 2017 και δηµοσιεύτηκε την 15.06.2017.  

 

 

                                                                                                                 Ο Πρόεδρος 

 

                                                                                          Χρήστος  Ζαµπίρας 
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