ΑΔΑ: Ω44ΞΙΔ1-Ε8Ρ

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.12.04 10:49:25
EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Μαρούσι, 30.11.2018
Αρ. Πρωτ.: 3904

AΠΟΦΑΣΗ
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(ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ)

Θέμα:

Απόφαση επί της από …. Ακρόασης της εταιρείας με την επωνυμία της εταιρείας με
την επωνυμία «……..» με αντικείμενο τον έλεγχο ενδεχόμενης παραβάσεως της
κείμενης νομοθεσίας περί απορρήτου των επικοινωνιών.

Την Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση η Ολομέλεια της
ΑΔΑΕ στην οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος, κ. Χρήστος Ζαμπίρας, ο Αντιπρόεδρος, κ.
Μιχαήλ Σακκάς, τα τακτικά μέλη κ.κ. Μιχαήλ Γεωργιακόδης, Παναγιώτης Ριζομυλώτης,
Γεώργιος Μπακάλης και Αικατερίνη Παπανικολάου. Παρών ήταν επίσης και το
αναπληρωματικό μέλος κ. Δημοσθένης Βουγιούκας, ο οποίος είχε οριστεί εισηγητής της εν
θέματι υποθέσεως. Από τη συζήτηση της εν θέματι υπόθεσης απουσίαζε το τακτικό μέλος,
κ. Ιωάννης Ασκοξυλάκης, λόγω εκτέλεσης των ερευνητικών του καθηκόντων.
Ο Αντιπρόεδρος, κ. Μιχαήλ Σακκάς, καθώς και τα τακτικά μέλη κ.κ. Μιχαήλ Γεωργιακόδης
και Γεώργιος Μπακάλης, οι οποίοι απουσίαζαν λόγω κωλύματος από την Ακρόαση της
εταιρείας «…..» ενώπιον της Αρχής, που έλαβε χώρα στις ……, με τις από 06.06.2018
έγγραφες Δηλώσεις τους ενημέρωσαν την Ολομέλεια ότι μελέτησαν το από ….. Πρακτικό
Ακρόασης της εταιρείας, το υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ …. Υπόμνημά της, καθώς και
όλα τα σχετικά του φακέλου και έχουν λάβει πλήρη γνώση της μέχρι τούδε διαδικασίας και
του περιεχομένου των προηγούμενων σχετικών με το θέμα συνεδριάσεων.
Η ΑΔΑΕ ασχολήθηκε με την παράβαση της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με το απόρρητο
των επικοινωνιών από την εταιρεία με την επωνυμία «….», κατόπιν διενέργειας επιτόπιου
τακτικού ελέγχου, 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.Δ.Α.Ε,
ΦΕΚ Β΄2715), στις εγκαταστάσεις της εν λόγω εταιρείας, με σκοπό τον έλεγχο εφαρμογής
της υπ΄αριθμ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. ΕΜΠ ….. Πολιτικής Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του
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Απορρήτου των Επικοινωνιών της εταιρείας …., η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ. ….
Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε (αριθ. Έκθ. Επίδοσης …..).
Η συζήτηση της υποθέσεως έλαβε χώρα αυθημερόν, καθώς και η λήψη της σχετικής
απόφασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ), με την υπ’ αριθμ. ….
απόφασή της κάλεσε σε ακρόαση την εταιρεία με την επωνυμία …. την ….., ημέρα Τετάρτη
και ώρα 13:00, με αντικείμενο τον έλεγχο ενδεχόμενης παραβάσεως της κείμενης νομοθεσίας
περί απορρήτου των επικοινωνιών. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. ….. Κλήση μετά της
συνημμένης σε αυτήν Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. με αριθμό ….. επεδόθη στην εταιρεία νομίμως
και εμπροθέσμως, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ….. Έκθεση Επίδοσης της Δικαστικής
Επιμελήτριας του Εφετείου ……….
Μετά από έγγραφο αίτημα αναβολής της εταιρείας (αριθμ. Πρωτ. ΑΔΑΕ …) η Ολομέλεια της
Αρχής κατά τη συνεδρίασή της την …….. αποφάσισε την αναβολή της Ακροάσεως και όρισε
νέα ημερομηνία Ακρόασης της εταιρείας, την ….., παραδίδοντας στην …, δικηγόρο της
εταιρείας, η οποία παρέστη στην εν λόγω συνεδρίαση εκπροσωπώντας την εταιρεία δυνάμει
της υπ΄αριθμ. Πρωτ. ...

εξουσιοδότησης, το υπ΄αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ….. έγγραφο με τίτλο

«ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ», ενημερώνοντας με
τον τρόπο αυτόν την εταιρεία για τη νέα ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής της Ακρόασης.
Κατόπιν της διεξαγωγής της ακρόασης της εταιρείας ……, την ….., ενώπιον της Α.Δ.Α.Ε.,
κοινοποιήθηκαν στην εταιρεία τα Πρακτικά της εν λόγω ακρόασης δια του υπ’ αριθμ. πρωτ.
ΑΔΑΕ …… εγγράφου της Α.Δ.Α.Ε., όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ. ….. Έκθεση
Επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας ……., και δόθηκε στην εταιρεία προθεσμία είκοσι
ημερών από την παραλαβή των πρακτικών για την κατάθεση ενώπιον της Α.Δ.Α.Ε. εγγράφου
υπομνήματος. Η εταιρεία ….. υπέβαλε εν συνεχεία ενώπιον της Α.Δ.Α.Ε. το υπ’ αριθμ. πρωτ.
ΑΔΑΕ ΕΜΠ …… έγγραφο υπόμνημά της.
Σημειώνεται ότι ο εισηγητής της εν θέματι ακρόασης που είχε οριστεί με την υπ’αριθμ. ….
Απόφαση της ΑΔΑΕ, κ. Σπυρίδων Παντελής, αναπληρωματικό μέλος της ΑΔΑΕ,
παραιτήθηκε από την ΑΔΑΕ την 15.01.2018 και η παραίτησή του έγινε αποδεκτή από τον
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Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από την ημέρα υποβολής
της (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 84/16.02.2018). Κατόπιν τούτου, η Ολομέλεια της Αρχής κατά την από …..
συνεδρίασή της όρισε νέο εισηγητή της εν θέματι Ακρόασης τον κ. Δημοσθένη Βουγιούκα,
Αναπληρωματικό μέλος της Αρχής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Εκ των στοιχείων του φακέλου, της από … ακροάσεως των εκπροσώπων της εταιρείας ….,
μετά των δικηγόρων της, του υπ΄αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ ….. υποβληθέντος υπομνήματος
και της από …… Έκθεσης Ελέγχου των τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων της ανωτέρω
εταιρείας προέκυψε ότι η εν θέματι εταιρεία, κατά το χρόνο διεξαγωγής του τακτικού
ελέγχου, δεν εφάρμοζε συγκεκριμένες διαδικασίες και τμήματα επιμέρους πολιτικών της
εγκριθείσας με την Απόφαση …. της ΑΔΑΕ Πολιτικής Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του
Απορρήτου των Επικοινωνιών.
Ελήφθησαν υπόψη:
1. οι διατάξεις:
α) του άρθρου 19 παρ. 1 του Συντάγματος,
β) του Ν. 3115/2003 «Αρχή Διασφάλισης 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 ΑΔΑΕ «Κανονισμός για την Διασφάλιση
Απορρήτου των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (ΦΕΚ B’ 2715/17-11-2011),
δ) του Ν. 3674/2008 (ΦΕΚ Α’ 136/2008) «Ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου Διασφάλισης
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,
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ζ) του Ν. 4055/2012 «Δίκαιη 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 Διοικητικής Διαδικασίας. 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 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...»,
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η) του Ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης–Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας
και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 47
Α΄/11.05.2015), ιδίως το άρθρο 26 παρ. 7,
θ) της υπ’ αριθμ. 97Α/2012 Απόφασης της ΑΔΑΕ «Τροποποίηση της απόφασης της
ΑΔΑΕ 44/31-10-2003 Απόφασης της ΑΔΑΕ “Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας της
Αρχής

Διασφάλισης

του

Απορρήτου

των

Επικοινωνιών

(ΑΔΑΕ)

(ΦΕΚ1642/Β/7.11.2003)”, όπως ισχύει» (ΦΕΚ 1650/Β/11-05-2012 και 1751/Β/25-052012) και ιδίως : α) το άρθρο 1 αυτής, σύμφωνα με το οποίο «Το τελευταίο εδάφιο της
διάταξης του άρθρου 4 παρ. 1 της απόφασης της ΑΔΑΕ 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 ΑΔΑΕ 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…»,
ι) της υπ’αριθμ. 44/31.10.2003 Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. «Κανονισμός Εσωτερικής
Λειτουργίας της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ)» (ΦΕΚ
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Β’ 1642/7.11.2003), όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ. 79/2006 Απόφαση της
ΑΔΑΕ (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 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»,
ιγ) 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»,
ιδ) 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»,
2. η υπ’ αριθμ. 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,
3. οι υπ’ αριθμ. 3319/2010 και 1361/2013 Αποφάσεις του Συμβουλίου της
Επικρατείας,

6

ΑΔΑ: Ω44ΞΙΔ1-Ε8Ρ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4. η από 19.12.2013 παραίτηση του τότε Προέδρου της Α.Δ.Α.Ε., κ. Α.
Λαμπρινόπουλου, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σύμφωνα με
την υπ’ αριθμ. 175/20-01-2014 Απόφασή του (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 19/22-01-2014),
5. η υπ΄αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ ….. Πολιτική Ασφάλειας για τη διασφάλιση του
Απορρήτου των Επικοινωνιών της εταιρείας …, η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ. ….
Απόφαση (Αριθμός Εκθ. Επίδοσης ……),
6. η υπ΄αριθμ. …. Απόφαση της Ολομέλειας της Αρχής,
7. η υπ΄αριθμ. …. Απόφαση του Αντιπροέδρου της Αρχής, στην οποία, εκ παραδρομής,
έχει αποδοθεί, εσφαλμένως, ο αριθμός …..,
8. το υπ΄αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ …. έγγραφο της Αρχής προς την εταιρεία,
9. το από ….. Πρακτικό Διενέργειας Τακτικού Ελέγχου στις εγκαταστάσεις της
εταιρείας,
10. το υπ΄αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ….. έγγραφο της εταιρείας,
11. το από … Πρακτικό Διενέργειας Τακτικού Ελέγχου στις εγκαταστάσεις της
εταιρείας,
12. το υπ΄αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ …… έγγραφο της εταιρείας, μετά των συνημμένων αυτού
εγγράφων,
13. το υπ΄αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ….. έγγραφο της εταιρείας, μετά του συνημμένου αυτού
εγγράφου,
14. το από …. Πρακτικό Διενέργειας Τακτικού Ελέγχου στις εγκαταστάσεις της
εταιρείας,
15. το υπ΄αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ….. έγγραφο της εταιρείας, μετά του εσωκλειόμενου cd,
16. το από …. Πρακτικό Διενέργειας Τακτικού Ελέγχου στις εγκαταστάσεις της
εταιρείας,
17. το υπ΄αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ …. έγγραφο της εταιρείας, μετά του εσωκλειόμενου cd,
18. το από … Πρακτικό Διενέργειας Τακτικού Ελέγχου στις εγκαταστάσεις της
εταιρείας,
19. το από ….. Πρακτικό Διενέργειας Τακτικού Ελέγχου στις εγκαταστάσεις της
εταιρείας,
20. το από …. Πρακτικό Διενέργειας Τακτικού Ελέγχου στις εγκαταστάσεις της
εταιρείας,
7
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21. το από …. Πρακτικό Διενέργειας Τακτικού Ελέγχου στις εγκαταστάσεις της
εταιρείας,
22. το υπ΄αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ……. έγγραφο της εταιρείας,
23. το υπ΄αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ….. έγγραφο της εταιρείας, μετά του συνημμένου αυτού
εγγράφου,
24. το υπ΄αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ ….. έγγραφο της εταιρείας, μετά του
εσωκλειόμενου cd,
25. η από …. Έκθεση Διενέργειας Τακτικού Ελέγχου στην εταιρεία …….,
26. η υπ΄αριθμ. …… Εισήγηση προς την Ολομέλεια της Αρχής, στη οποία, εκ
παραδρομής, ανεγράφη ως τίτλος «Έγκριση της από ….. Έκθεσης Διενέργειας Τακτικού
ελέγχου στην εταιρεία ….», αντί του ορθού «Έγκριση της από …. Έκθεσης Διενέργειας
Τακτικού ελέγχου στην εταιρεία ……»,
27. το πρακτικό της από …. συνεδρίασης της Ολομέλειας της Αρχής,
28. η υπ΄αριθμ. ….. Απόφαση της Ολομέλειας της Αρχής,
29. η υπ΄αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ….. Απόδειξη Παράδοσης – Παραλαβής,
30. το υπ΄αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ …. έγγραφο της εταιρείας,
31. η υπ΄αριθμ. …. Εισήγηση προς την Ολομέλεια της Αρχής,
32. το πρακτικό της …. συνεδρίασης της Ολομέλειας της Αρχής,
33. η υπ΄αριθμ. … Απόφαση της ΑΔΑΕ,
34. η υπ’ αριθμ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. …. Κλήση μετά της συνημμένης σε αυτήν Απόφασης
της Α.Δ.Α.Ε. με αριθμό ….., η οποία επεδόθη στην εταιρεία νομίμως και εμπροθέσμως,
όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ. …. Έκθεση Επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας
…….,
35. το υπ΄αριθμ. Πρωτ. ΑΔΑΕ …. έγγραφο της εταιρείας,
36. το Πρακτικό της από ……. συνεδρίασης της Ολομέλειας της Αρχής,
37. το υπ΄αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ …… έγγραφο της Αρχής με τίτλο «ΑΝΑΒΟΛΗ
ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ», το οποίο παρέλαβε την ίδια
ημέρα εκπρόσωπος της εταιρείας, ενημερώνοντας με αυτόν τον τρόπο την εταιρεία για
τη νέα ημερομηνία και ώρα Ακρόασης,
38. τα Πρακτικά της από …… Ακρόασης της εταιρείας …..,
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39. το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ….. έγγραφο της Α.Δ.Α.Ε., με το οποίο κοινοποιήθηκαν
στην εταιρεία τα Πρακτικά της από …. Ακρόασης, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ.
….. Έκθεση Επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας ……,
40. το υπ΄αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ …… Υπόμνημα της εταιρείας,
41. 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 ….),
42. το γεγονός ότι ο εισηγητής της εν θέματι ακρόασης που είχε οριστεί με την
υπ’αριθμ. ….. Απόφαση της ΑΔΑΕ, παραιτήθηκε από την ΑΔΑΕ την 15.01.2018, και η
παραίτησή του έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από την ημέρα υποβολής της (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 84/16.02.2018),
43. η υπ΄αριθμ. ….. Εισήγηση προς την Ολομέλεια της Αρχής,
44. το πρακτικό της από …… συνεδρίασης της Ολομέλειας, στην οποία ορίστηκε νέος
εισηγητής της εν θέματι Ακρόασης ο κ. Δημοσθένης Βουγιούκας, Αναπληρωματικό
μέλος της Αρχής,
45. η υπ΄αριθμ. ….. Εισήγηση προς την Ολομέλεια της Αρχής,
46. ο δημοσιευμένος ισολογισμός της εταιρείας …..,
47. το πρακτικό της από ….. συνεδρίασης της Ολομέλειας της Αρχής,
48. η ανάγκη διασφάλισης τους απορρήτου των επικοινωνιών.
Ειδικότερα:
Ι. Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.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.Δ.Α.Ε, ΦΕΚ Β΄2715) προέβη, δυνάμει της υπ΄αριθμ.
….. Απόφασης της Ολομέλειας της Αρχής, στη διενέργεια επιτόπιου τακτικού ελέγχου στις
εγκαταστάσεις της εταιρείας …….. για τον έλεγχο εφαρμογής της υπ΄αριθμ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε.
ΕΜΠ ….. Πολιτικής Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών της
εταιρείας ….., η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ. ….. Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε (αριθ. Έκθ.
Επίδοσης …….).
Ο τακτικός έλεγχος της εταιρείας περιελάμβανε οκτώ (8) επισκέψεις στις εγκαταστάσεις της,
κατά τις ημερομηνίες ………. και είχε δειγματοληπτικό χαρακτήρα, δεδομένου ότι ….., δεν
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ήταν δυνατός ο πλήρης έλεγχος του συνόλου των εγκαταστάσεων και των συστημάτων της
ως προς την εφαρμογή της εγκριθείσας από την Α.Δ.Α.Ε. Πολιτικής Ασφάλειας. Αναλυτική
περιγραφή του ελέγχου και των αποτελεσμάτων αυτού εμπεριέχονται στα αντίστοιχα
Πρακτικά Διενέργειας τακτικού Ελέγχου της ……… και στην από …….. Έκθεση
Διενέργειας Τακτικού Ελέγχου στην εταιρεία ………..
Ειδικότερα, με την από ……. Έκθεση Διενέργειας Τακτικού Ελέγχου στην εταιρεία ….. η
Ομάδα Ελέγχου της Α.Δ.Α.Ε., μεταξύ άλλων, επισημαίνει:
«….Γ. ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
……………………………………………………………………………………………..»
Η Ολομέλεια της Αρχής με την υπ΄αριθμ. …. Απόφασή της ενέκρινε την από ….. Έκθεση
Τακτικού Ελέγχου στην εταιρεία ….., κοινοποιώντας την εν λόγω απόφαση μετά της
συνημμένης αυτής Έκθεσης στην εταιρεία (αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ …. Απόδειξη ΠαράδοσηςΠαραλαβής).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Η εταιρεία ………, εν συνεχεία, απέστειλε το υπ΄αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ …… έγγραφο με
τίτλο «……….» με το οποίο αφενός παραθέτει τις απόψεις της επί των διαπιστώσεων της
ΟΕ κατά τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου, αφετέρου ενημερώνει την Αρχή για τις
ενέργειες που προέβη ή που προτίθεται να προβεί αναφορικά με τις ως άνω διαπιστώσεις
της ΟΕ.
Ειδικότερα:
Η εταιρεία στο υπ΄αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ….. έγγραφό της κατ΄ αρχάς προβαίνει σε μια
συνοπτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του τακτικού ελέγχου αναφέροντας ότι:
«……………………………………………………………………………………………..»
Στη συνέχεια η εταιρεία προβαίνει σε σχολιασμό των αποτελεσμάτων του τακτικού
ελέγχου που διενεργήθηκε από την ΑΔΑΕ, ως ακολούθως:
«………………………………………………………………………………………….»
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ……
1) Η εταιρεία …………………………………….
2) Η εταιρεία ……………………………………
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3) Η εταιρεία ……………………………………
4) Η εταιρεία …………………………………….
5) Η εταιρεία …………………………………….
6) Η εταιρεία …………………………………….
7) Η εταιρεία …………………………………….

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Επί της αποδιδόμενης στην εταιρεία …….. παράβασης της κείμενης νομοθεσίας περί
απορρήτου των επικοινωνιών, αναφορικά με τους ισχυρισμούς της εταιρείας όπως αυτοί
διατυπώνονται τόσο στο υποβληθέν Υπόμνημά της όσο και στα Πρακτικά Ακρόασης
επισημαίνονται τα ακόλουθα:
Η εταιρία ισχυρίζεται ότι: «…………».
Επί των ανωτέρω δηλώσεων της εταιρείας διαπιστώνεται ότι η εταιρεία ………………..
Επίσης, η εταιρεία ισχυρίζεται ότι: «…………. (βλ. σελ.5-6 του υπ΄αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ
…… Υπομνήματος της εταιρείας και σχετική αναφορά στη σελ. 3 του από …..
Πρακτικού Ακρόασης).
Ως προς τον ανωτέρω ισχυρισμό επισημαίνεται ότι ……………………………………..

Ι. ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ
i.

………….

Η εταιρεία κατά δήλωσή της …………
ii.

…………

Η εταιρεία …………
iii.

………….

Η εταιρεία …………
Πλην όμως, από τις ανωτέρω δηλώσεις της εταιρείας ……….

iv.

…………

Η εταιρεία, …………
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v.

………….

Η εταιρεία, ………
vi.

…………

Οι ισχυρισμοί της εταιρείας …………
vii.

……….

Οι ισχυρισμοί της εταιρείας ……….
viii.

………….

Η εταιρεία …………………..
ix.

…………

Οι ισχυρισμοί της εταιρείας ……….
x.

……….

Οι ισχυρισμοί της εταιρείας ………
xi.

………….

Η εταιρεία, ………….
Ενόψει των ανωτέρω προκύπτει παράβαση της κείμενης νομοθεσίας περί απορρήτου των
επικοινωνιών δια της μη εφαρμογής συγκεκριμένων διαδικασιών και τμημάτων επιμέρους
πολιτικών (όπως αναλυτικά αναφέρονται ανωτέρω στα Κεφάλαια Β΄, Γ΄ και Δ΄) της
εγκριθείσας με την υπ΄αριθμ. πρωτ Α.Δ.Α.Ε. ……. Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε «Πολιτικής
Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών της εταιρείας ……», κατά
το χρόνο διεξαγωγής του τακτικού ελέγχου από την Ομάδα Ελέγχου της Α.Δ.Α.Ε.,
σύμφωνα με την από ….. «Έκθεση Διενέργειας Τακτικού Ελέγχου στην εταιρεία ……» και
τα σχετικά Πρακτικά Τακτικού Ελέγχου (……….), κατά παράβαση των διατάξεων του
άρθρου 19 του Συντάγματος, του άρθρου 1 παρ.1 και 6 παρ.1του Ν. 3115/2003, όπως
ισχύει, του Ν. 3674/2008, και της υπ΄αριθμ. 165/2011
ειδικότερα:
i.

δια της μη εφαρμογής …………..
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ii. δια της μη εφαρμογής …………….
iii. δια της μη εφαρμογής ……………
iv. δια της μη εφαρμογής …………….
v. δια της μη εφαρμογής ……………
vi.δια της μη εφαρμογής …………….
vii. δια της μη εφαρμογής ……………
viii. δια της μη εφαρμογής ……………
ix. δια της μη εφαρμογής …………..
x.δια της μη εφαρμογής ……………
xi. δια της μη εφαρμογής ……………
Ενόψει των ανωτέρω, αφού ενημερώθηκαν τα μέλη της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε. για τη
μέχρι σήμερα εξέλιξη της υποθέσεως και έλαβαν γνώση του συνόλου των εγγράφων αυτής
και λαμβάνοντας υπόψη τη βαρύτητα της παράβασης, όπως ανωτέρω αναλύεται,

Η ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ομοφώνως την ευθύνη της εταιρείας με την επωνυμία «…….» για την αποδιδόμενη σε αυτήν
παράβαση, όπως αναλύεται ανωτέρω (κεφ. Β΄, Γ΄ και Δ΄ της παρούσας).

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ
Κατά πλειοψηφία τεσσάρων (4) έναντι τριών (3) στην εταιρεία με την επωνυμία «…..», τη
διοικητική κύρωση του χρηματικού προστίμου των εκατό πενήντα χιλιάδων ΕΥΡΩ (150.000,00 €),
για τους λόγους που αναλυτικά εκτίθεται ανωτέρω στα Κεφάλαια Β΄, Γ΄ και Δ΄ της παρούσας, για
το πλήθος των αποκλίσεων και για την ανάγκη επιβολής ποινής αποτρεπτικού χαρακτήρα, αφού
έλαβε υπόψη ιδίως την αρχή της αναλογικότητας, την αρχή της χρηστής Διοίκησης, την αρχή της
εύλογης διάρκειας της διαδικασίας, τη βαρύτητα της αποδιδόμενης παράβασης, καθώς και τα
πρόσφατα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας (……….).
Μειοψήφησαν οι κ.κ. Χρήστος Ζαμπίρας (Πρόεδρος ΑΔΑΕ), Μιχαήλ Σακκάς (Αντιπροέδρος
ΑΔΑΕ) και Μιχαήλ Γεωργιακόδης, τακτικό μέλος ΑΔΑΕ, οι οποίοι ψήφισαν να επιβληθεί η
διοικητική κύρωση του χρηματικού προστίμου ύψους διακοσίων χιλιάδων ΕΥΡΩ (200.000,00 €)
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λόγω της σοβαρότητας της παράβασης, καθόσον η εταιρεία ………, του μεγέθους της εταιρείας,
των οικονομικών της στοιχείων, καθώς και της ανάγκης επιβολής ποινής αποτρεπτικού χαρακτήρα.
Η παρούσα Απόφαση να επιδοθεί στην εταιρεία με την επωνυμία «….» με Δικαστικό Επιμελητή.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε την Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018 και δημοσιεύθηκε την 30.11.2018.

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Ζαμπίρας
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