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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Μαρούσι, 6 Δεκεμβρίου 2017
Αρ. πρωτ.: 3494
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ
( αριθμ: 362/2017 )
Θέμα: Έγκριση της από 3 Νοεμβρίου 2017 «Έκθεσης Διενέργειας Εκτάκτου Ελέγχου
κατόπιν καταγγελίας με αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΑΠΟΡ. 621/13.06.2017».

Η Ολομέλεια της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών στη συνεδρίαση της 6ης
Δεκεμβρίου 2017 παρισταμένων του Προέδρου της ΑΔΑΕ, κ. Χρήστο Ζαμπίρα, του Αντιπροέδρου
της Αρχής, κ. Μιχαήλ Σακκά, των τακτικών μελών, κ.κ. Ιωάννη Ασκοξυλάκη, Παναγιώτη
Ριζομυλιώτη, Αικατερίνης Παπανικολάου και Γεωργίου Μπακάλη καθώς επίσης και του κ.
Σπυρίδωνα Παντελή, αναπληρωτή του κ. Μιχαήλ Γεωργιακόδη, ο οποίος δεν παρευρέθη λόγω
κωλύματος αν και είχε νομίμως και εμπροθέσμως προσκληθεί έχοντας υπόψη:

1. το άρθρο 19 παρ.1 του Συντάγματος,
2. τις διατάξεις του Ν. 3115/2003 «Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών» (ΦΕΚ
47/Α/27.2.2003), όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 6, παρ. 1 και παρ. 2 αυτού, καθώς και το άρθρο 7
παρ.3, σύμφωνα με το οποίο «…Τα τηρούμενα κατά τις συνεδριάσεις πρακτικά, καθώς και οι
φάκελοι των υποθέσεων που διεκπεραιώθηκαν από την Α.Δ.Α.Ε., είναι προσιτά στους άμεσα
ενδιαφερόμενους, εκτός αν αφορούν την εθνική άμυνα ή τη δημόσια ασφάλεια. Σε κάθε
περίπτωση, η Α.Δ.Α.Ε. οφείλει να μην αποκαλύπτει πληροφορίες και δεδομένα για φυσικά ή
νομικά πρόσωπα, τα οποία ενδέχεται να προσβάλλουν την προσωπικότητά τους ή να επηρεάσουν
δυσμενώς την επαγγελματική ή την κοινωνική τους θέση, εκτός εάν προκύπτει σχετική υποχρέωσή
της από το νόμο»,
3. τις διατάξεις του Ν. 3674/08 («Ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου Διασφάλισης του Απορρήτου της
τηλεφωνικής επικοινωνίας και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ Α’ 136) όπως ισχύει,
4. 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),
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5. τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82 Α/2012),όπως ισχύει,
6. τις διατάξεις 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,
7. τις διατάξεις του Ν.4055/2012 «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής» (ΦΕΚ Α’51/2012), όπως
ισχύει, και ιδίως τα άρθρα 61 και 110 αυτού,
8. 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),
9. τη διάταξη του άρθρου 55 παρ.10 του ν.4339/2015 (ΦΕΚ Α’ 133/2015),
10. τις διατάξεις της υπ’αριθμ. 165/2011 Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. «Κανονισμός για την Διασφάλιση
του Απορρήτου των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (ΦΕΚ Β’ 2715/17.11.2011),
11. 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»,
12. τις διατάξεις 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/ΔΕΥ του Συμβουλίου, ρυθμίσεις
σωφρονιστικής και αντεγκληματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις»,
13. την υπ’ αριθμ. 16887/17.03.2016 Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 151/21.3.2016), περί συγκρότησης της Αρχής
Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών,
14. τη με αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΑΠΡ. 621/13.06.2017 καταγγελία …,
15. τη με αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 2496/4-09-2017 συμπληρωματική καταγγελία του …,
16. την Απόφαση 203/2017 (αρ. πρωτ. ΑΔΑΕ 1815/14.6.2017) της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ,
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17. το με αρ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 112/20.6.2017 Πρακτικό Διενέργειας Επιτόπιου Ελέγχου στις
Εγκαταστάσεις της …,
18. το με αρ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 117/23.6.2017 Πρακτικό Διενέργειας Επιτόπιου Ελέγχου στις
Εγκαταστάσεις της ….,
19. την με αρ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΑΠΡ. 623/21.6.2017 επιστολή της εταιρείας …,
20. την με αρ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 115/22.6.2017 επιστολή της ΑΔΑΕ προς την εταιρεία …., με την
οποία ζητήθηκε από την εταιρεία να διατηρήσει, και να μην διαγράψει από τα σχετικά συστήματα,
τα δεδομένα της ……… για τον αριθμό …, αποκλειστικά για τους σκοπούς του παρόντος ελέγχου,
και προκειμένου να χορηγηθούν στην Ομάδα Ελέγχου της ΑΔΑΕ,
21. την με αρ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 1827/15.06.2017 επιστολή της ΑΔΑΕ προς την ΕΕΤΤ,
22. την με αρ. πρωτ. ΑΔΑΕ 3140/03.11.2017 επιστολή της ΕΕΤΤ, με συνημμένη την από 24
Οκτωβρίου 2017 Τεχνική Έκθεση της ΕΕΤΤ με θέμα «Τεχνικός Έλεγχος για πιθανή χρήση μη
αδειοδοτημένων συσκευών»,
23. το με αρ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ161/6.9.2017 Πρακτικό Διενέργειας Επιτόπιου Ελέγχου στις
Εγκαταστάσεις της …,
24. το με αρ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 163/7.9.2017 Πρακτικό Διενέργειας Επιτόπιου Ελέγχου στις
Εγκαταστάσεις της ….,
25. τις με αρ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΑΠΡ. 638/20.9.2017 και ΑΠΡ 642/28.9.207 επιστολές της εταιρείας …,
26. την με αρ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΑΠΡ. 2604/14.9.2017 επιστολή της εταιρείας ….,
27. την από 3 Νοεμβρίου 2017 «Έκθεση Διενέργειας Εκτάκτου Ελέγχου κατόπιν καταγγελίας με
αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΑΠΟΡ. 621/13.06.2017»,
28. την υπ’ αριθμ. 428/2017 εισήγηση προς την Ολομέλεια της ΑΔΑΕ,
29. το πρακτικό της από 06.12.2017 συνεδρίασης της Ολομελείας της ΑΔΑΕ,
30. την ανάγκη διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A. Την έγκριση της από 3 Νοεμβρίου 2017 «Έκθεσης Διενέργειας Εκτάκτου Ελέγχου κατόπιν
καταγγελίας με αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΑΠΟΡ. 621/13.06.2017», (συνημ.1).
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Β. Να κληθούν οι εταιρείες … και …. να παραλάβουν από την έδρα της ΑΔΑΕ απόσπασμα της
παρούσας Απόφασης, μετά του αντίστοιχου αποσπάσματος της από 3 Νοεμβρίου 2017 «Έκθεσης
Διενέργειας

Εκτάκτου

Ελέγχου

κατόπιν

καταγγελίας

με

αριθμ.

πρωτ.

ΑΔΑΕ

ΑΠΟΡ.

621/13.06.2017», κατά το μέρος που αφορά εκάστη εξ αυτών.
Γ. Να κληθεί η εταιρεία … να προβεί στη διακοπή διατήρησης των δεδομένων της ……… για τους
αριθμούς … και …, η οποία είχε ζητηθεί από την ΑΔΑΕ, αποκλειστικά για τους σκοπούς του
παρόντος ελέγχου, με το Πρακτικό διενέργειας επιτόπιου ελέγχου της 16.6.2017 με αριθμ. πρωτ.
ΑΔΑΕ ΕΜΠ 112/20.6.2017 και την υπ’αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 115/22.6.2017 επιστολή.
Δ. Την έγκριση και αποστολή της συνημμένης στην παρούσα απόφαση απαντητικής επιστολής προς
τον κ. … (συνημ. 2).

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 06.12.2017

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Ζαμπίρας
Εσωτερική διανομή: ΔΥΑΤΥ και ΔΥΑΕΔ

