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                                                                                                          Μαρούσι, 9 Φεβρουαρίου  2017 
           Αρ. πρωτ.: 385      

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
  Αριθ.: 339/2016  

(ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) 
 

Θέμα: «Απόφαση επί της από 02.04.2014 ακρόασης της εταιρείας με την επωνυμία ‘..................’ με 
αντικείμενο τον έλεγχο της 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 2ης Νοεμβρίου 2016 

 
Σήμερα, την 2η Νοεμβρίου 2016, η Ολομέλεια της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, 

παρισταμένων του Προέδρου της Αρχής κ. Χρήστου Ζαμπίρα, του Αντιπροέδρου κ. Μιχαήλ Σακκά και των 

τακτικών μελών κ.κ. Ιωάννη Ασκοξυλάκη, Μιχαήλ Γεωργιακόδη, Αικατερίνης Παπανικολάου, Παναγιώτη 

Ριζομυλιώτη και Γεωργίου Μπακάλη, συνήλθε σε συνεδρίαση προκειμένου να αποφασίσει επί της από 

02.04.2014 ακρόασης της εταιρείας με την επωνυμία ‘..................’ με αντικείμενο τον έλεγχο της 

παραβάσεως της κείμενης νομοθεσίας σε σχέση με το απόρρητο των επικοινωνιών». 

 
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 υπ’ αριθ. 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, 
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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. 

Σε απάντηση του προαναφερόμενου εγγράφου, η εταιρεία «..................» (εφεξής καλούμενη για λόγους 

συντομίας «………………») υπέβαλε στην Α.Δ.Α.Ε. το υπ’ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 24/05.01.2012 έγγραφο με θέμα 

«Ενημέρωση για τον Κανονισμό της Α.Δ.Α.Ε.», με το οποίο η εταιρεία ενημέρωσε, μεταξύ άλλων, την Αρχή ότι 

έχει κατόπιν υποβολής σχετικής δήλωσης καταχωρηθεί στο Μητρώο Παρόχων Δικτύων και Υπηρεσιών 

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της Ε.Ε.Τ.Τ., με αριθμό Μητρώου «…..» για την παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικού 

καταλόγου, υπό καθεστώς Γενικής Άδειας με κωδικούς Β0910-Κ και Β0910-Σ. Η εταιρεία δήλωσε ότι έχει ως 

αντικείμενο μεταξύ άλλων την προσφορά Υπηρεσιών Τηλεφωνικού Καταλόγου μέσω διαφόρων μορφών 

παρουσίασης, όπως ενδεικτικά έντυποι κατάλογοι, ηλεκτρονικά αρχεία, δημιουργία σημείων σύνδεσης στο 

διαδίκτυο (internet) κλπ, τη δημιουργία ειδικών προϊόντων καταλόγου για ομάδες πελατών/χρηστών κλπ.. 

Επιπλέον, η εταιρεία δήλωσε ότι τα προϊόντα της εταιρείας τα οποία σχετίζονται με ηλεκτρονικές επικοινωνίες 

είναι τα ακόλουθα: 

α) Ο αριθμός κλήσης «………..», για την παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικού καταλόγου Ελλάδος. 

β) Ο δικτυακός τόπος www…...gr  στον οποίο προβάλλονται επιχειρήσεις και προϊόντα και στον οποίο την 

ευθύνη πρόσβασης έχουν οι επισκέπτες /χρήστες αυτού μέσω παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου. 

γ)  Ο δικτυακός τόπος www……...gr  στον οποίο προβάλλονται προσφορές επιχειρήσεων προς τους 

καταναλωτές, στον οποίο την ευθύνη πρόσβασης έχουν οι επισκέπτες /χρήστες αυτού μέσω παρόχων 

υπηρεσιών διαδικτύου. 

δ) Κατασκευή ιστοσελίδων, στις οποίες την ευθύνη πρόσβασης έχουν οι επισκέπτες/ χρήστες αυτών μέσω 

παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου. 

Στο ίδιο έγγραφο η εταιρεία ανέφερε ότι «από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η εταιρεία μας δεν είναι φορέας 

λειτουργίας δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι δε 

πληροφορίες που παρέχουμε στους πελάτες μας είναι δημόσια διαθέσιμες είτε σε έντυπη μορφή είτε σε 

ηλεκτρονική μορφή σε ιστοχώρους πoυ έχει πρόσβαση το ευρύ κοινό. Για το λόγο αυτό δεν εμπίπτουμε στις 

διατάξεις του Κανονισμού για τη διασφάλιση του Απορρήτου των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Την ίδια άποψη 

είχε και η Αρχή σας, η οποία με την υπ’ αριθ. 114/2009 απόφασή της εξαίρεσε προσωρινά την εταιρεία μας από 

τη υποχρέωση υποβολής Πολιτικής Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών, λόγω του 

ότι έκρινε ότι δεν είμαστε φορέας λειτουργίας δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή παροχής υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών».  

Γ. Σε συνέχεια του προαναφερόμενου υπ’ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 24/05.01.2012 εγγράφου της  εταιρείας 

.................., η Α.Δ.Α.Ε. απέστειλε στην εταιρεία το υπ’ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 1301/02.07.2012 έγγραφο, με 

το οποίο ζήτησε την παροχή διευκρινίσεων για τα ακόλουθα ζητήματα : 

1. Να διευκρινιστεί εάν η εταιρεία παρέχει τις υπηρεσίες για τις οποίες έχει υποβάλει σχετική δήλωση 

καταχώρισης στην Ε.Ε.Τ.Τ.. 
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2. Να διευκρινιστεί εάν κατά την παροχή των υπηρεσιών από την εταιρεία  πραγματοποιείται οποιασδήποτε 

μορφής επεξεργασία σε δεδομένα επικοινωνίας  των χρηστών των υπηρεσιών της (πχ. συλλογή, διατήρηση, 

αποθήκευση, διαβίβαση δεδομένων επικοινωνίας κλπ) για οποιονδήποτε σκοπό, όπως, για παράδειγμα, για 

λόγους χρέωσης. 

3. Να περιγραφεί αναλυτικά η υπηρεσία κατασκευής ιστοσελίδων. 

Η εταιρεία .................. απάντησε στο αίτημα της Α.Δ.Α.Ε. με το υπ’ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 1487/20.07.2012 

έγγραφο. Με το έγγραφο αυτό η εταιρεία .................. δήλωσε ότι παρέχει τις υπηρεσίες για τις οποίες έχει 

υποβάλει σχετική δήλωση καταχώρισης στην ΕΕΤΤ για την παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικού καταλόγου και ότι 

«για την παροχή των υπηρεσιών τηλεφωνικού καταλόγου από την εταιρεία μας, πραγματοποιείται επεξεργασία 

δεδομένων εν συνόλω για το πλήθος των κλήσεων που διεκπεραιώνονται σε μηνιαία βάση, για λόγους 

χρέωσης». Επίσης, η εταιρεία παρείχε τις ζητηθείσες διευκρινίσεις αναφορικά με την υπηρεσία κατασκευής 

ιστοσελίδων.    

 Κατόπιν των ανωτέρω, με την Απόφαση υπ’ αριθ. 199/2012, η Α.Δ.Α.Ε. ενημέρωσε την εταιρεία 

..................  ότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της υπ’ αριθ.165/2011 Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. και κάλεσε 

την εταιρεία να υποβάλει στην Α.Δ.Α.Ε. Πολιτική Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των 

Επικοινωνιών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εν λόγω Απόφαση, εντός προθεσμίας 3 μηνών από την 

παραλαβή της Απόφασης 199/2012. 

Δ. Η εταιρεία .................. παρέλαβε την προαναφερόμενη υπ’ αριθ. 199/2012 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε. την 

05.11.2012 (υπ’ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 2065/05.11.2012 απόδειξη παράδοσης-παραλαβής) και άρα η 

προβλεπόμενη στην υπ’ αριθ. 199/2012 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε. τρίμηνη προθεσμία για την υποβολή στην Αρχή 

Πολιτικής Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών έληγε την 05.02.2013.   

Με το από 17.01.2013 υπ’ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 129/17.01.2013 έγγραφο η εταιρεία .................. ανέφερε 

ότι για την παροχή των υπηρεσιών τηλεφωνικού καταλόγου (……….) δεν πραγματοποιείται από την εταιρεία 

οποιασδήποτε μορφής επεξεργασία (συλλογή, διατήρηση, αποθήκευση, διαβίβαση) σε δεδομένα επικοινωνίας 

των χρηστών των πιο πάνω υπηρεσιών, για τις κλήσεις που διεκπεραιώνονται, και για κανένα σκοπό, όπως  

εκ παραδρομής είχε διατυπώσει στο από 20.07.2012 (υπ’ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε.) έγγραφό της προς την 

Α.Δ.Α.Ε.. Η εταιρεία επανήλθε σε προηγούμενες επιστολές της, με τις οποίες είχε ενημερώσει την Αρχή ότι 

δυνάμει σύμβασης έργου έχει αναθέσει στην εταιρεία «…………..» (Ανάδοχο) την παροχή υπηρεσιών 

τηλεφωνικής εξυπηρέτησης call center για κάθε εισερχόμενη κλήση που θα καλύπτει τον παρεχόμενο στην 

εταιρεία σύντομο κωδικό «……..» και διευκρίνισε ότι η ανάδοχος εταιρεία αποστέλλει στην εταιρεία τους μόνο 

στατιστικά στοιχεία που σκοπό έχουν αποκλειστικά την στατιστική παρακολούθηση της εν λόγω υπηρεσίας, 

και γενικά στοιχεία της κίνησης των κλήσεων (συνολική χρονική διάρκεια κλήσεων, συνολικός αριθμός 

κλήσεων) που σκοπό έχουν τη συνολική χρέωση των υπηρεσιών της Αναδόχου, και όχι την καταγραφή των 

κλήσεων αυτών καθ’ εαυτών. Η εταιρεία επίσης δήλωσε ότι η ανάδοχος εταιρεία «……..», δυνάμει της μεταξύ 

τους σύμβασης, υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα διασφάλισης του απορρήτου των 

ηλεκτρονικών (τηλεφωνικών) επικοινωνιών των χρηστών που καλούν την υπηρεσία «……», σύμφωνα με τους 

Κανονισμούς της Α.Δ.Α.Ε., επισυνάπτοντας σχετική βεβαίωση της αναδόχου εταιρείας, στην οποία πιστοποιεί 

ότι δεν γίνεται καμία συλλογή, διατήρηση, αποθήκευση ή προώθηση στοιχείων επικοινωνίας των χρηστών της 
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υπηρεσίας «…..». Η εταιρεία .................. κατέληξε ζητώντας την εξαίρεσή της από την υποχρέωση 

υποβολής Πολιτικής Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών, άλλως τη χορήγηση νέας 

προθεσμίας υποβολής.      

Ε. Κατόπιν τούτου, και λαμβάνοντας υπόψη ιδίως το γεγονός ότι η εταιρεία .................. λειτουργεί υπό 

καθεστώς Γενικής Άδειας και ασκεί εν τοις πράγμασι δραστηριότητες, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής της υπ’ αριθ. 165/2011 Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε., η Αρχή αποφάσισε την αποστολή στην εταιρεία 

του υπ’ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 724/20.03.2013 εγγράφου με θέμα «Απάντηση στο από 17.01.2013 υπ’ αριθ. 

πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 129/17.01.2013 έγγραφό σας» με το οποίο επισημάνθηκε ότι: α) η εταιρεία  εμπίπτει στο πεδίο 

εφαρμογής της Απόφασης υπ’ αριθ. 165/2011 της Α.Δ.Α.Ε. και, κατά συνέπεια, υποχρεούται να υποβάλει στην 

Α.Δ.Α.Ε. προς έγκριση Πολιτική Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών, β) η 

βεβαίωση αναφορικά με τη συμβατική υποχρέωση της Αναδόχου εταιρείας «………» για τη λήψη μέτρων 

διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών των χρηστών που καλούν την υπηρεσία «……» σύμφωνα με 

τους Κανονισμούς της Α.Δ.Α.Ε., συνάδει μεν προς τις διατάξεις του άρθρου 4.3 της υπ’ αριθ. 165/2011 

Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε., πλην όμως δεν απαλλάσσει την εταιρεία από την υποχρέωση υποβολής στην Αρχή 

Πολιτικής Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών, σύμφωνα με το άρθρο 1 της αυτής 

απόφασης, γ) δεν απαλλάσσει την εταιρεία από την υποχρέωση υποβολής στην Αρχή Πολιτικής Ασφάλειας για 

τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών η δήλωση που περιλαμβάνεται στην εν λόγω βεβαίωση της 

εταιρείας «……….» ότι, στο πλαίσιο της μεταξύ τους σύμβασης, δεν πραγματοποιείται οποιασδήποτε μορφής 

επεξεργασία σε δεδομένα επικοινωνίας των χρηστών των πιο πάνω υπηρεσιών για τις κλήσεις που 

διεκπεραιώνονται.  Με το ίδιο έγγραφο η Α.Δ.Α.Ε. ενημέρωσε τη εταιρεία .................. ότι εμμένει στην υπ’ 

αριθ. 199/2012 Απόφασή της, την οποία η εταιρεία παρέλαβε την 05.11.2012, και με την οποία καλείται να 

συμμορφωθεί εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα από την παραλαβή του υπ’ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 

724/20.03.2013 εγγράφου.  

ΣΤ. Η  εταιρεία .................. παρέλαβε το προαναφερόμενο υπ’ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 724/20.03.2013 

έγγραφο την 29.03.2013 (υπ’ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 790/29.03.2013 απόδειξη παράδοσης-παραλαβής). Με το 

από 17.04.2013 υπ’ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 928/18.04.2013 έγγραφό της η εταιρεία .................. επανήλθε 

στους ισχυρισμούς της περί μη υπαγωγής στην υπ’ αριθ. 165/2011 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε., ανέφερε ότι «άνευ 

νομίμου λόγου και αιτίας καλείται να υποστεί σε περιόδους μεγάλης οικονομικής κρίσης σοβαρές δαπάνες για 

τη διαφοροποίηση του λογισμικού και οργανωτικού της πλαισίου, ώστε να εφαρμόσει ό,τι επιτάσσει η υπ’ αριθ. 

165/2011 απόφαση… για δραστηριότητές της που σαφέστατα δεν υπάγονται στις σχετικές διατάξεις του άρθρου 

1» και κατέληξε δηλώνοντας ότι «…αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις απόψεις σας και παρακαλούμε να 

έχουμε τη δυνατότητα να σας εκφράσουμε και προφορικά τις θέσεις μας σε χρόνο που εσείς θα 

προσδιορίσετε».   

Επισημαίνεται ότι η προθεσμία που τάχθηκε με το υπ’ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 724/20.03.2013 έγγραφο της 

Α.Δ.Α.Ε. για συμμόρφωση της εταιρείας  .................. με την υπ’ αριθ. 199/2012 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε.  

έληξε την 29.04.2013. Πλην όμως, η εταιρεία δεν υπέβαλε στην Α.Δ.Α.Ε. Πολιτική Ασφάλειας για τη 
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Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθ.165/2011 

Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε.. 

Ζ. Κατόπιν των παραπάνω, με την υπ’ αριθ. 306/2013 Απόφασή της, η Α.Δ.Α.Ε. κάλεσε σε   Ακρόαση την 

εταιρεία με την επωνυμία .................. ενώπιον της Ολομέλειάς της, την 2η Απριλίου 2014, 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) και όρισε ως εισηγητή για την εν λόγω υπόθεση το 

αναπληρωματικό μέλος της Αρχής κ. Δημοσθένη Βουγιούκα. Η υπ’ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 687/10.03.2014 

κλήση, μετά της υπ’ αριθ. 306/2013 Απόφασης, επεδόθη νομίμως και εμπροθέσμως στην εταιρεία με την 

επωνυμία .................., όπως προκύπτει από την υπ’ αριθ. Α-4876/17.03.2014 Έκθεση Επίδοσης της 

Δικαστικής Επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Αθηνών Γεωργίας Γιωτοπούλου. 

 Προ της ημερομηνίας διεξαγωγής της ακρόασης,  η εταιρεία  .................. υπέβαλε το από 31.03.2014 υπ’ 

αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 910/01.04.2014 υπόμνημα, με το οποίο, αφού αρχικά επανήλθε στον ισχυρισμό της ότι η 

μη υποβολή στην Α.Δ.Α.Ε. Πολιτικής Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών 

οφείλεται στο γεγονός ότι καλόπιστα πίστευε ότι για την εταιρεία «…εξακολουθούσε να ισχύει η μηδέποτε 

ανακληθείσα υπ’ αριθ. 114/2009 απόφαση…» της Α.Δ.Α.Ε., με την οποία η εταιρεία είχε εξαιρεθεί από την 

υποχρέωση υποβολής Πολιτικής Ασφάλειας, δήλωσε ότι «…Εάν παρά ταύτα, η Αρχή επιμένει στην ανάγκη 

υποβολής Κανονισμού Πολιτικής Ασφαλείας, σας υποβάλλουμε σχετικό σχέδιο και παρακαλούμε για την 

έγκρισή του». Τέλος, με το εν λόγω υπόμνημα, με το οποίο υπεβλήθη στην Αρχή  συνημμένη η Πολιτική 

Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών της εταιρείας, η εταιρεία επανέλαβε ότι και 

για τους λόγους που αναφέρονται στην από 17.04.2013 επιστολή της αλλά και την υπ’ αριθ.114/2009 

απόφαση της Α.Δ.Α.Ε., ουδέποτε παραβίασε την κείμενη νομοθεσία περί απορρήτου των επικοινωνιών, αφού, 

σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της εταιρείας, έχει πλήρως αποδειχθεί ότι δεν είναι φορέας λειτουργίας δικτύου 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

Τις ίδιες απόψεις εξέθεσε η εταιρεία διά των εκπροσώπων της και κατά την ακρόαση της 2ης Απριλίου 2014, 

όπως προκύπτει από το υπ’ αριθ. 10/2014 πρακτικό της από 02.04.2014 συνεδρίασης της Ολομέλειας της 

Α.Δ.Α.Ε.. Κατά την ακρόαση επισημάνθηκε στην εταιρεία .................. (σελ. 4  υπ’ αριθ. 10/2014 πρακτικού 

της από 02.04.2014 συνεδρίασης της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε.) ότι στην Πολιτική Ασφάλειας που κατατέθηκε 

στην Α.Δ.Α.Ε. με το από 31.03.2014 υπ’ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 910/01.04.2014 υπόμνημα, αναφέρεται ότι η 

εταιρεία λαμβάνει στοιχεία επικοινωνίας.  Ειδικότερα στην παράγραφο Ι.Β. της Πολιτικής Ασφάλειας που 

κατατέθηκε στην Α.Δ.Α.Ε. με το από 31.03.2014 υπ’ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 910/01.04.2014 υπόμνημα 

αναφέρεται ότι «…Δεν διατηρούμε κανένα στοιχείο που εμπίπτει στην κατηγορία των απόρρητων δεδομένων 

όπως, περιεχόμενο της επικοινωνίας (φωνή, εικόνα, δεδομένα), δεδομένα θέσης και κίνησης της τερματικής 

συσκευής (γεωγραφικός εντοπισμός), ταυτότητα των συμμετεχόντων στην επικοινωνία προσώπων. Πιο 

συγκεκριμένα η εταιρεία μας λαμβάνει μόνο τα παρακάτω στοιχεία: HM/NIA ΚΛΗΣΗΣ, ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΛΗΣΗΣ, 

ΩΡΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΛΗΣΗΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΛΗΣΗΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ, ΤΗΛ.ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΛΟΥΝΤΟΣ, ΚΩΔΙΚΟΔ 
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ΤΗΛΕΦ/ΤΗ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΛΗΣΗΣ.». Αφού η εταιρεία αποδέχτηκε ότι πράγματι λαμβάνει τα εν λόγω στοιχεία 

και ότι «τα στοιχεία κρατιούνται από την υπεύθυνο που είναι να ελέγξει την εγκυρότητα των στοιχείων»   (σελ. 

5  υπ’ αριθ. 10/2014 πρακτικού της από 02.04.2014 συνεδρίασης της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε.), επισημάνθηκε 

η ισχύς των διατάξεων του ν.3471/2006 αναφορικά με την προστατευτική σφαίρα του απορρήτου των 

επικοινωνιών και δόθηκαν στην εταιρεία οδηγίες αναφορικά με το περιεχόμενο, το οποίο θα πρέπει να έχει η 

Πολιτική Ασφάλειας της εταιρείας σύμφωνα με την Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε. υπ’ αριθ. 165/2011, προκείμενου να 

προβεί στις αναγκαίες συμπληρώσεις.  

Η. Το Πρακτικό της διεξαχθείσης την 2η Απριλίου 2014 ακρόασης της εταιρείας με την επωνυμία .................. 

επεδόθη νομίμως στην εταιρεία την 27η Μαΐου 2014, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθ. Α-5277/27.05.2014 

Έκθεση Επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Αθηνών Γεωργίας Γιωτοπούλου, και με το ίδιο 

υπ’ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 1344/20.05.2014 διαβιβαστικό έγγραφο, η εταιρεία εκλήθη να καταθέσει ενώπιον 

της Α.Δ.Α.Ε. έγγραφο υπόμνημα με τις απόψεις της, καθώς και την αναθεωρημένη Πολιτική Ασφάλειας για τη 

Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών της εταιρείας, σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν κατά την εν λόγω 

ακρόαση. 

Η εταιρεία υπέβαλε εμπροθέσμως το υπ’ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. ΕΜΠ 145/02.06.2014 έγγραφο υπόμνημα, με το 

οποίο επανέλαβε τον ισχυρισμό ότι η μέχρι τότε μη υποβολή στην Α.Δ.Α.Ε. σχεδίου Πολιτικής Ασφάλειας της 

εταιρείας οφειλόταν στο γεγονός ότι καλόπιστα πίστευαν ότι για την εταιρία τους εξακολουθούσε να ισχύει η 

μηδέποτε ανακληθείσα υπ’ αριθ. 114/2009 απόφαση της Α.Δ.Α.Ε., με την οποία η εταιρεία είχε εξαιρεθεί από 

την υποχρέωση υποβολής πολιτικής ασφάλειας. Με το ίδιο υπόμνημα η εταιρεία υπέβαλε προς έγκριση 

αναθεωρημένη Πολιτική Ασφαλείας, η οποία, σύμφωνα με την εταιρεία, ήταν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στο Ν.3471/2006 και την υπ’ αριθ. 165/2011 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε..        

Με την υπ’ αριθ. 71/2015 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε. δεν εγκρίθηκε η Πολιτική Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του 

Απορρήτου των Επικοινωνιών της εταιρείας .................., όπως υπεβλήθη με το υπ’ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 

910/01.04.2014 έγγραφο και αντικαταστάθηκε από το υπ’ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. ΕΜΠ 145/02.06.2014 

έγγραφο, βάσει της συνημμένης στην Απόφαση  Έκθεσης Ελέγχου Συμμόρφωσης. Η εταιρεία εκλήθη να 

υποβάλει στην Α.Δ.Α.Ε. αναθεωρημένη Πολιτική Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των 

Επικοινωνιών και να συμπεριλάβει σε αυτήν τις παρατηρήσεις που διατυπώνονται στην εν λόγω  Έκθεση 

Ελέγχου Συμμόρφωσης, το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την παραλαβή της υπ’ αριθ. 71/2015 

Απόφασης.  

Η εταιρεία παρέλαβε την υπ’ αριθ. 71/2015 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε. μετά της συνημμένης στην Απόφαση  

Έκθεση Ελέγχου Συμμόρφωσης την 26.06.2015 (υπ’ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε.1286/26.06.2015 απόδειξη 

παραλαβής) και με το υπ’ αριθ. ΕΜΠ 72/07.07.2015 έγγραφο υπέβαλε προς έγκριση την αναθεωρημένη 

Πολιτική Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών, στην οποία η εταιρεία δήλωσε ότι 

είχε συμπεριλάβει τις παρατηρήσεις που διατυπώνονται στην από 15.07.2014 Έκθεση Ελέγχου Συμμόρφωσης.  

Με την  υπ’ αριθ. 280/2015 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε. εγκρίθηκε η Πολιτική Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του 

Απορρήτου των Επικοινωνιών της εταιρείας «………….», που υπεβλήθη στην Α.Δ.Α.Ε. με το αρ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 
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910/01.04.2014 έγγραφο, αντικαταστάθηκε με το με αρ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. ΕΜΠ145/02.06.2014 έγγραφο και 

αναθεωρήθηκε με το με αρ. πρωτ. ΕΜΠ 72/07.07.2015 έγγραφο. 

Θ. 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, 

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…»,  
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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 υπ’ αριθ. 1593/2016 Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (Δ’ Τμήμα), 

12. 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), 

13. 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), 

14. 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», 

15. Το πρακτικό της από 29.10.2015 συνεδρίασης της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε., 

16. Την υπ’ αριθ. 360/2015 Απόφαση της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε., 

17. Την υπ’ αριθ.  362/2015 Απόφαση του Αντιπροέδρου της Α.Δ.Α.Ε.,  

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», 

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, με την οποία ο κ. Δημοσθένης Βουγιούκας διορίστηκε ως 

αναπληρωματικό μέλος της Α.Δ.Α.Ε.,  

20. Το ν. 4411/2016 (ΦΕΚ Α΄ 142/03-08-2016), 

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

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

23. Το υπ’ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε.24/05.01.2012 έγγραφο της εταιρείας «..................» με θέμα 
«Ενημέρωση για τον Κανονισμό της Α.Δ.Α.Ε.», 
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24. Το υπ’ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 1301/02.07.2012 έγγραφο της Α.Δ.Α.Ε. προς την εταιρεία 
«..................», 

25. Το υπ’ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε.1487/20.07.2012 έγγραφο της εταιρείας «..................» με θέμα 
«Παροχή διευκρινίσεων επί του από 04.01.2012 υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου Α.Δ.Α.Ε. 24/05.01.2012 
εγγράφου μας»,  

26. Την υπ’ αριθ. 266/14.09.2012 εισήγηση προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε., 

27. Το πρακτικό της συνεδρίασης της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε. της 19.09.2012,    

28. Την υπ’ αριθ. 199/2012 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε. με θέμα «Απόφαση επί της δήλωσης της εταιρείας 
.................. περί μη υπαγωγής στην υποχρέωση υποβολής Πολιτικής Ασφάλειας για τη Διασφάλιση 
του Απορρήτου των Επικοινωνιών», την οποία παρέλαβε η εταιρεία «..................» την 05.11.2012 
(υπ’ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε.2065/05.11.2012 απόδειξη παράδοσης-παραλαβής), 

29. Το από 17.01.2013 υπ’ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε.129/17.01.2013 έγγραφο της εταιρείας «..................» 
με θέμα «Παροχή διευκρινίσεων επί του από 18.07.2012 υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου Α.Δ.Α.Ε. 
1487/20.07.2012 εγγράφου μας/Αίτημα εξαίρεσης/παράτασης υποβολής Πολιτικής Ασφάλειας», μετά 
του συνημμένου αυτού,  

30. Την υπ’ αριθ. 80/21.02.2013 εισήγηση προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε., 

31. Το πρακτικό της συνεδρίασης της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε. της 27.02.2013,    

32. Το υπ’ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 724/20.03.2013 έγγραφο της Α.Δ.Α.Ε. με θέμα «Απάντηση στο από 
17.01.2013 υπ’ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε.129/17.01.2013 έγγραφό σας», το οποίο η εταιρεία 
«..................» παρέλαβε  την 29.03.2013 (υπ’ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε.790/29.03.2013 απόδειξη 
παράδοσης-παραλαβής), 

33. Το από 17.04.2013 υπ’ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε.928/18.04.2013 έγγραφο της εταιρείας «..................» 
προς την Α.Δ.Α.Ε., 

34. Το γεγονός ότι η εταιρεία «..................» λειτουργεί υπό καθεστώς Γενικής Άδειας και ασκεί εν τοις 
πράγμασι δραστηριότητες, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της υπ’ αριθ. 165/2011 
Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε., 

35. Το γεγονός ότι η εταιρεία «..................» δεν είχε υποβάλει μέχρι την 23.10.2013 στην Α.Δ.Α.Ε. 
Πολιτική Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην υπ’ αριθ.165/2011 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε., 

36. Την υπ’ αριθ. 330/2013 εισήγηση προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε., 

37. Το πρακτικό της συνεδρίασης της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε. της 23.10.2013, 

38. Την υπ’ αριθ. 306/2013 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε,  

39. Την υπ’ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε.687/10.03.2014 κλήση, η οποία επεδόθη νομίμως και εμπροθέσμως στην 
εταιρεία «..................», όπως προκύπτει από την υπ’ αριθ. Α-4876/17.03.2014 Έκθεση Επίδοσης 
της Δικαστικής Επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Αθηνών Γεωργίας Γιωτοπούλου,  

40. Το από 31.03.2014 υπ’ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 910/01.04.2014 υπόμνημα της εταιρείας «..................» 
με το οποίο υπεβλήθη στην Αρχή συνημμένη η Πολιτική Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου 
των Επικοινωνιών της εταιρείας, 
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41. Το υπ’ αριθ. 10/2014 πρακτικό της από 02.04.2014 συνεδρίασης της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε., κατά 
την οποία έλαβε χώρα η ακρόαση της εταιρείας «..................», το οποίο επεδόθη νομίμως στην 
εταιρεία την 27η Μαΐου 2014, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθ.  Α-5277/27.05.2014 Έκθεση Επίδοσης 
της Δικαστικής Επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Αθηνών Γεωργίας Γιωτοπούλου,  

42. Το υπ’ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 1344/20.05.2014 έγγραφο της Α.Δ.Α.Ε., με το οποίο η εταιρεία εκλήθη να 
καταθέσει ενώπιον της Α.Δ.Α.Ε. έγγραφο υπόμνημα με τις απόψεις της, καθώς και την αναθεωρημένη 
Πολιτική Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών της εταιρείας, 

43. Το υπ’ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. ΕΜΠ 145/02.06.2014 έγγραφο υπόμνημα της εταιρείας «..................», 
με το οποίο υπέβαλε προς έγκριση αναθεωρημένη Πολιτική Ασφαλείας της εταιρείας,  

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

45. Την υπ’ αριθ.  71/2015 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε., την οποία παρέλαβε η εταιρεία «..................» (υπ’ 
αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε.1286/26.06.2015 απόδειξη παραλαβής)  

46. Το υπ’ αριθ. ΕΜΠ 72/07.07.2015 έγγραφο, με το οποίο η εταιρεία «..................»  υπέβαλε προς 
έγκριση την αναθεωρημένη Πολιτική Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών,  

47. Την υπ’ αριθ.  229/2015 Εισήγηση προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε., 

48. Το πρακτικό της από 30.09.2015 συνεδρίασης της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε., 

49. Τo γεγονός ότι με την υπ’ αριθ.  280/2015 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε. εγκρίθηκε η Πολιτική Ασφάλειας για 
τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών της εταιρείας «…………», που υπεβλήθη στην Α.Δ.Α.Ε. 
με το αρ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 910/01.04.2014 έγγραφο, αντικαταστάθηκε με το με αρ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 
ΕΜΠ145/02.06.2014 έγγραφο και αναθεωρήθηκε με το με αρ. πρωτ. ΕΜΠ 72/07.07.2015 έγγραφο,  

50. Την υπ’ αριθ.  243/2016 Εισήγηση προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε., 

51. Το πρακτικό της από 02.11.2016 συνεδρίασης της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε., 

52. 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, 

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

Ομοφώνως α) την ευθύνη της εταιρείας με την επωνυμία «..................»  για την μη έγκαιρη υποβολή στην 

Α.Δ.Α.Ε. Πολιτικής Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στις ενότητες Γ-ΣΤ της παρούσας, και β) την επιβολή στην εταιρεία με την επωνυμία 

«..................» της διοικητικής κύρωσης της σύστασης, λαμβανομένων υπόψη ιδίως της αρχής της 

αναλογικότητας, της αρχής της χρηστής Διοίκησης, της αρχής της εύλογης διάρκειας της διαδικασίας, της 

βαρύτητας της αποδιδόμενης παράβασης, καθώς και των πρόσφατων οικονομικών στοιχείων της εταιρείας. 

   Η παρούσα απόφαση να επιδοθεί στην εταιρεία «..................»  με Δικαστικό Επιμελητή. Κρίθηκε και 

αποφασίστηκε την Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2016 και δημοσιεύτηκε την Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2017.  

 
Χρήστος Ζαμπίρας 

Πρόεδρος 
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