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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 

                                                                                                       
Μαρούσι, 5 Ιανουαρίου 2017 

      Αρ. πρωτ.: 20  
 

      

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 (αριθ.: 188/2016)  
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
Θέμα: Απόφαση επί της υπ’ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 208/28-01-2013 Κλήσης σε ακρόαση της 
εταιρείας με την επωνυμία «………….» με αντικείμενο τον έλεγχο ενδεχόμενης παραβίασης 
του απορρήτου των επικοινωνιών.  
 
 
Την Τετάρτη, 8η Ιουνίου 2016, η Ολομέλεια της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των 

Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.), παρισταμένων του Προέδρου της Αρχής κ. Χρήστου Ζαμπίρα, του 

Αντιπροέδρου κ. Μιχαήλ Σακκά, καθώς και των τακτικών μελών κ.κ. Μιχαήλ Γεωργιακόδη, 

Παναγιώτη Ριζομυλιώτη, Γεωργίου Μπακάλη και Αικατερίνης Παπανικολάου και απόντων του 

τακτικού μέλους κου Ιωάννη Ασκοξυλάκη, καθώς και του αναπληρωματικού μέλους αυτού κου 

Δημοσθένη Βουγιούκα, οι οποίοι δεν προσήλθαν λόγω κωλύματος, αν και είχαν νομίμως και 

εμπροθέσμως προσκληθεί, συνήλθε σε συνεδρίαση προκειμένου να αποφασίσει επί της 

διενεργηθείσας υπ’ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 208/28-01-2013 κλήσης σε ακρόαση της εταιρείας 

με την επωνυμία «……….» με αντικείμενο τον έλεγχο ενδεχόμενης παραβίασης του 

απορρήτου των επικοινωνιών. Τα μέλη της Ολομέλειας δήλωσαν ότι ενημερώθηκαν για τη 

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

 

Α. Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.), με την υπ’ αριθ. 

08/2013 απόφασή της κάλεσε σε ακρόαση την εταιρεία με την επωνυμία «…………» την 6η 

Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 μ.μ., με αντικείμενο τον έλεγχο 

ενδεχόμενης παραβίασης του απορρήτου των επικοινωνιών εκ μέρους της ελεγχόμενης 
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εταιρείας. Η υπ’ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 208/28-01-2013 Κλήση μετά της συνημμένης σε 

αυτήν Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. με αριθμό 08/2013 επεδόθη στην εταιρεία νομίμως και 

εμπροθέσμως, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθ. 9909/29-01-2013 Έκθεση Επίδοσης του 

Δικαστικού Επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών κ. Διονύσιου Δεσποτόπουλου. 

Η εταιρεία παρέστη κατά την ακρόαση της 6ης Φεβρουαρίου 2013 διά των κ.κ. …………, 

αναπληρωτή Υπεύθυνου Ασφαλείας της εταιρείας και …….., δικηγόρου της εταιρείας και εν 

συνεχεία υπέβαλε ενώπιον της Α.Δ.Α.Ε. το υπ’ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 447/15-02-2013 

έγγραφο υπόμνημά της μετά των συνημμένων αυτού. 

 

Β. Στην προκειμένη περίπτωση προκύπτουν τα ακόλουθα : 

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’ εφαρμογήν της διατάξεως της περ.ιβ΄ 

της παρ.1 του άρθρου 6 του Ν.3115/2003 (ΦΕΚ Α’ 47). Με βάση την ως άνω νομοθετική 

εξουσιοδότηση εκδόθηκαν οι ακόλουθοι Κανονισμοί της Αρχής : 

α) Κανονισμός για τη Διασφάλιση του Απορρήτου κατά την Παροχή Σταθερών 

Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών (υπ’ αριθ. 630α/2004 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε., ΦΕΚ Β΄ 

87/2005),   

β) Κανονισμός για τη Διασφάλιση του Απορρήτου στις Διαδικτυακές Επικοινωνίες και τις 

συναφείς Υπηρεσίες και Εφαρμογές (υπ’ αριθ. 632α/2005 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε., ΦΕΚ Β’ 

88/2005),  

γ) Κανονισμός για τη Διασφάλιση του Απορρήτου Διαδικτυακών Υποδομών (υπ’ αριθ. 

633α/2005 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε., ΦΕΚ Β’ 88/2005),   

δ) Κανονισμός για τη Διασφάλιση του Απορρήτου Εφαρμογών και Χρήστη Διαδικτύου (υπ’ 

αριθ. 634α/2005 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε., ΦΕΚ Β’ 88/2005),  

Στο πλαίσιο της ανωτέρω αρμοδιότητας της Α.Δ.Α.Ε. υπεβλήθη στην Αρχή από την εταιρεία 

«………………..» η υπ’ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 53/10-10-2005 Πολιτική Ασφάλειας για τη 

ΑΔΑ: 6ΦΝΑΙΔ1-ΙΜΒ



 3 

Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών, όπως αυτή αναθεωρήθηκε με το υπ’ αριθ. 

πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 184/11-05-2006 έγγραφο. 

Η ως άνω Πολιτική Ασφάλειας της εταιρείας «……………..» ελέγχθηκε και εγκρίθηκε από την 

Α.Δ.Α.Ε. σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 158/2006 Απόφασή της.  

Εν συνεχεία, με την υπ’ αριθ. 255/2008 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε. αποφασίσθηκε η διενέργεια 

τακτικού ελέγχου στην εταιρεία «……………...», με σκοπό τον έλεγχο της εφαρμογής της 

Πολιτικής Ασφάλειας για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών και την εν γένει 

προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών από την εν λόγω εταιρεία. Στην από 9 

Φεβρουαρίου 2009 Έκθεση Διενέργειας Τακτικού Ελέγχου στην εταιρεία «………………….» 

και συγκεκριμένα στο κεφάλαιο Γ΄ αυτής αναφέρονται αναλυτικά τα αποτελέσματα του 

ελέγχου, όπως αυτά προέκυψαν τόσο από τον επιτόπιο έλεγχο της Α.Δ.Α.Ε. στις 

εγκαταστάσεις της εν λόγω εταιρείας, όσο και από την αξιολόγηση των παραληφθέντων 

από την Α.Δ.Α.Ε. εγγράφων.  

Κατόπιν αυτού και μετά την έγκριση της από 09-02-2009 Έκθεσης Διενέργειας Τακτικού 

Ελέγχου στην εταιρεία «……………...» σύμφωνα με το Πρακτικό της από 18 Φεβρουαρίου 

2009 συνεδρίασης της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε., με την υπ’ αριθ. 204/2009 Απόφαση της 

Α.Δ.Α.Ε. αποφασίσθηκε η κλήση σε ακρόαση της εταιρείας «………………» με αντικείμενο τον 

έλεγχο της ενδεχόμενης παραβίασης του απορρήτου των επικοινωνιών, όπως αυτή 

αναλυτικά περιγράφεται στο κεφάλαιο Γ΄ της ανωτέρω Έκθεσης Διενέργειας Τακτικού 

Ελέγχου.  

Εν συνεχεία, μεσολάβησε η υπ’ αριθ. 3319/2010 απόφαση της Ολομέλειας του 

Συμβουλίου της Επικρατείας, καθώς και η συγχώνευση των ανωνύμων εταιρειών με τις 

επωνυμίες «……………..» και «………………» με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, 

όπως αυτή γνωστοποιήθηκε στην Α.Δ.Α.Ε. με το υπ’ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 1658/05-09-2012 

έγγραφο της εταιρείας «………………» προς την Α.Δ.Α.Ε., με αποτέλεσμα η εταιρεία «………...» 

να έχει υποκατασταθεί πλήρως σε όλα τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις έννομες 

σχέσεις της από την εταιρεία «……………….».  

Ενόψει των ανωτέρω, η Α.Δ.Α.Ε. με την υπ’ αριθ. 08/2013 Απόφασή της, αφενός 

ανακάλεσε την προγενέστερη υπ’ αριθ. 204/2009 απόφαση για κλήση σε ακρόαση της 
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εταιρείας «…………...» και κάλεσε σε ακρόαση την εταιρεία «………………» με αντικείμενο τον 

έλεγχο ενδεχόμενης παράβασης του απορρήτου των επικοινωνιών από την εταιρεία 

«…………………….», της οποίας η εταιρεία «…………….» αποτελεί καθολικό διάδοχο. Η 

ακρόαση πραγματοποιήθηκε, όπως προαναφέρθηκε, την 6η Φεβρουαρίου 2013.  

 

Γ.  Όπως προκύπτει από το πρακτικό της ακρόασης της 6ης Φεβρουαρίου 2013, κατά την εν 

λόγω ακρόαση η εταιρεία υποστήριξε ότι έχει παρέλθει πολύς χρόνος από τη διενέργεια 

του ελέγχου στην εταιρεία «…………..» μέχρι την πραγματοποίηση της ακρόασης, με 

αποτέλεσμα να έχει αποδυναμωθεί η δυνατότητα άμυνας της εταιρείας, καθώς και ότι, 

λόγω της απορρόφησης της εν λόγω εταιρείας από την «…………», δεν έχει ιδιαίτερη γνώση 

του τρόπου εφαρμογής της Πολιτικής Ασφάλειας της «…………...». Υποστήριξε τέλος ότι όλες 

οι παρατηρήσεις της Έκθεσης Ελέγχου της Α.Δ.Α.Ε. καλύπτονται πλέον από την Πολιτική 

Ασφάλειας της «…………..» και με δεδομένο αυτό ζήτησε να τεθεί η υπόθεση στο αρχείο και 

να απαλλαγεί η «…………….» από οποιαδήποτε ευθύνη.  

Στο υπ’ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 447/15-02-2013 έγγραφο υπόμνημά της η εταιρεία 

«…………….» υποστήριξε επιπροσθέτως τα ακόλουθα : 

α) ότι έχει παρέλθει χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τα τέσσερα έτη από τη διενέργεια 

του ελέγχου έως την πραγματοποίηση της ακρόασης, κατά παράβαση της γενικής αρχής 

του ευρωπαϊκού δικαίου σύμφωνα με την οποία, κάθε εκκρεμής διαδικασία ενώπιον 

διοικητικών και δικαστικών αρχών πρέπει να περαιώνεται εντός ευλόγου χρονικού 

διαστήματος και ότι η ελεγχόμενη δε φέρει καμία ευθύνη για την υπέρβαση του χρόνου 

αυτού, 

β) ότι μεσολάβησε η συγχώνευση των δύο εταιρειών δια της απορρόφησης της εταιρείας 

«………………..» από την «………………..», με αποτέλεσμα να έχουν αποχωρήσει στελέχη της 

εταιρείας «……………..» που γνώριζαν όλα τα σχετικά με το διενεργηθέντα έλεγχο θέματα 

και ότι συνεπώς η εταιρεία «………………» αδυνατεί να αμυνθεί επί της ουσίας σχετικά με 

τον έλεγχο αυτό, 
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γ) ότι μετά τη συγχώνευση των δύο εταιρειών, εφαρμόζεται πλέον η Πολιτική Ασφάλειας 

της εταιρείας «…………………» και ότι δεν παρατηρούνται πλέον οι ελλείψεις και αποκλίσεις 

που αναφέρονταν στην Έκθεση Ελέγχου.   

Δ. Ενόψει των παραπάνω και έχοντας υπόψη : 

1. τις διατάξεις του Ν.3115/2003 «Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των 

Επικοινωνιών» (ΦΕΚ Α΄ 47), και ιδίως των άρθρων 1 παρ.1 και 6 παρ.1 του νόμου  

αυτού,  

2. τις διατάξεις 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), όπως ισχύει, 

3. τις διατάξεις του Ν. 3674/2008 «Ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου του απορρήτου 

της τηλεφωνικής επικοινωνίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄136) και ιδίως τα άρθρα 

2 και 11 αυτού, 

4. τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 630α/2004 Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε., («Κανονισμός για τη 

Διασφάλιση του Απορρήτου κατά την Παροχή Σταθερών Τηλεπικοινωνιακών 

Υπηρεσιών», ΦΕΚ Β΄ 87/2005),  

5. τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 632α/2005 Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. («Κανονισμός για την 

Διασφάλιση του Απορρήτου στις Διαδικτυακές Επικοινωνίες και τις συναφείς Υπηρεσίες 

και Εφαρμογές», ΦΕΚ Β΄ 88/2005), 

6. τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 633α/2005 Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. («Κανονισμός για την 

Διασφάλιση του Απορρήτου Διαδικτυακών Υποδομών», ΦΕΚ Β΄ 88/2005), 

7. τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 634α/2005 Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. («Κανονισμός για την 

Διασφάλιση του Απορρήτου Εφαρμογών και Χρήστη Διαδικτύου», ΦΕΚ Β΄ 88/2005), 

8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 47/2005 «Διαδικασίες καθώς και τεχνικές και οργανωτικές 

εγγυήσεις για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών και για τη διασφάλισή του» 

(ΦΕΚ Α΄64 ), 

9. 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, 

10. 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,  
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11. 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), 

12. 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,  

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

14. 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), 

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

του διοικουμένου, 

16. 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), 

17. 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», 

18. 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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19. 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, 

20. Την υπ’ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 53/10-10-2005 Πολιτική Ασφάλειας για τη Διασφάλιση 

του Απορρήτου των Επικοινωνιών της εταιρείας με την επωνυμία “…………...”, όπως 

αυτή αναθεωρήθηκε με το με αρ. πρωτ.  Α.Δ.Α.Ε. 184/11-05-2006 έγγραφο, 

21. Την υπ’ αριθ. 158/2006 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε. με την οποία ενεκρίθη η ως άνω 

Πολιτική ασφαλείας της εν λόγω εταιρείας, 

22. Την υπ’ αριθ. 255/2008 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε., σύμφωνα με την οποία 

αποφασίστηκε η διενέργεια τακτικού ελέγχου στην εταιρεία με την επωνυμία 

“……………..”, με σκοπό τον έλεγχο της εφαρμογής της Πολιτικής Ασφάλειας για τη 

διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών και την εν γένει προστασία του 

απορρήτου των επικοινωνιών από την εν λόγω εταιρεία, 

23. Την από 9 Φεβρουαρίου 2009 Έκθεση Διενέργειας Τακτικού Ελέγχου στην εταιρεία 

με την επωνυμία “……………..”, στο κεφάλαιο Γ΄ της οποίας αναφέρονται αναλυτικά τα 

αποτελέσματα του ελέγχου, όπως αυτά προέκυψαν τόσο από τον επιτόπιο έλεγχο της 

Α.Δ.Α.Ε. στις εγκαταστάσεις της εν λόγω εταιρείας, όσο και από την αξιολόγηση των 

παραληφθέντων από την Α.Δ.Α.Ε. εγγράφων, 

24. Το Πρακτικό της Συνεδρίασης της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε. της 18ης Φεβρουαρίου 

2009, σύμφωνα με το οποίο ενεκρίθη η ως άνω Έκθεση Διενέργειας Τακτικού Ελέγχου, 

25. την υπ’ αριθ. 205/2009 Εισήγηση προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε., 

26. το Πρακτικό της από 2 Σεπτεμβρίου 2009 συνεδρίασης της Ολομέλειας της Αρχής, 

27. Την υπ’ αριθ. 204/2009 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε. με θέμα «Κλήση σε ακρόαση της 

εταιρείας με την επωνυμία «…………..» με αντικείμενο τον έλεγχο ενδεχόμενης 

παράβασης του απορρήτου των επικοινωνιών», 

28. το γεγονός ότι η υπ’ αριθ. 204/2009 Απόφαση της Ολομέλειας περί εγκρίσεως της 

υπ’ αριθ. 205/2009 εισήγησης και περί κλήσης σε ακρόαση της εταιρείας «……» 

ελήφθη, χωρίς να ληφθούν υπόψη τα προβλεπόμενα στο άρθρο 61 παρ.1 του Ν. 

4055/2012 αναφορικά με την παροχή σε όποιον έχει δικαιολογημένο ενδιαφέρον της 

δυνατότητας να ζητήσει με γραπτή αίτησή του τη διενέργεια της διαδικασίας ακρόασης 

για την έκδοση της απόφασης σε δημόσια συνεδρίαση, όπως εξειδικεύεται με την υπ’ 

αριθ. 97Α/2012 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε. «Τροποποίηση της απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. 44/31-
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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), 

29. το υπ’ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 1658/05-09-2012 έγγραφο της εταιρείας «………..» προς 

την Α.Δ.Α.Ε., με το οποίο γνωστοποιείται στην Αρχή η υπ’ αριθ. πρωτ. ΕΜ-22431/20-08-

2012 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, σύμφωνα με την 

οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση των ανωνύμων εταιρειών με τις επωνυμίες «…………..» 

και «……………» με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη και συνεπεία της οποίας η 

εταιρεία «…………..» έχει υποκατασταθεί πλήρως σε όλα τα δικαιώματα, τις 

υποχρεώσεις και τις έννομες σχέσεις της από την εταιρεία «………….», 

30. την υπ’ αριθ. 329/2012 εισήγηση προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε., 

31. το πρακτικό της από 20 Νοεμβρίου 2012 συνεδρίασης της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε.,   

32. την υπ’ αριθ. 08/2013 Απόφαση της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε., με θέμα «Κλήση σε 

ακρόαση της εταιρείας «…………..» με αντικείμενο τον έλεγχο ενδεχόμενης παράβασης 

του απορρήτου των επικοινωνιών», 

33. Την υπ’ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 208/28-01-2013 Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας 

«……………» την 6η Φεβρουαρίου 2013, μετά της συνημμένης σε αυτήν Απόφασης της 

Α.Δ.Α.Ε. με αριθμό 08/2013, που επιδόθηκε στην εταιρεία νομίμως και εμπροθέσμως, 

όπως προκύπτει από την υπ’ αριθ. 9909/29-01-2013 Έκθεση Επίδοσης του Δικαστικού 

Επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών κ. Διονύσιου Δεσποτόπουλου, 

34. Τους ισχυρισμούς της εταιρείας «………….» κατά την Ακρόαση της 6ης Φεβρουαρίου 

2013, όπως αποτυπώνονται στο πρακτικό της διεξαχθείσης ακρόασης,  

35. το υπ’ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 447/15-02-2013 έγγραφο υπόμνημα της εταιρείας 

«………….» προς την Α.Δ.Α.Ε. μετά των συνημμένων αυτού, 

36. Την υπ’ αριθ. 260/2015 εισήγηση προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε., 

37. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 110688/21-12-2015 ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό 

Εμπορικό Μητρώο της κήρυξης σε κατάσταση πτώχευσης της εταιρείας «………….», 

δυνάμει της υπ’ αριθ. 864/2015 Απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, 

38. Το υπ’ αριθ. 12 Πρακτικό της από 8 Ιουνίου 2016 συνεδρίασης της Ολομέλειας της 

Α.Δ.Α.Ε., 

39.  Την ανάγκη διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών,  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Τη μη επιβολή διοικητικής κυρώσεως εις βάρος της εταιρείας «…………» για παράβαση της 

κείμενης νομοθεσίας σε σχέση με το απόρρητο των επικοινωνιών εκ μέρους της 

απορροφήσασας εξ αυτής εταιρείας με την επωνυμία «………….», όπως αυτή (η παράβαση) 

εκτίθεται αναλυτικά στην από 9 Φεβρουαρίου 2009 έκθεση διενέργειας τακτικού ελέγχου 

στην εταιρεία «………..», λόγω της παρέλευσης μεγάλου χρονικού διαστήματος από τη 

διενέργεια του ως άνω τακτικού ελέγχου στην εταιρεία «………..» και της ήδη 

συντελεσθείσας πτωχεύσεως της εταιρείας «…………..» με την υπ’ αριθ. 864/2015 Απόφαση 

του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.  

Η παρούσα Απόφαση να επιδοθεί στην εταιρεία «…………» με δικαστικό επιμελητή.  

 

 

Ο Πρόεδρος  

 

 

Χρήστος Ζαμπίρας 
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