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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΡΧΗ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Μαρούσι, 18 Σεπτεµβρίου 2018
Αρ. πρωτ. : 2854
ΑΠΟΦΑΣΗ
(αριθµ.: 207/2018)
Θέµα: Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας µε την επωνυµία «….» µε αντικείµενο
τον έλεγχο ενδεχόµενης παράβασης της κείµενης νοµοθεσίας περί απορρήτου
των επικοινωνιών.

Την Τετάρτη, 20η Ιουνίου 2018 και ώρα 10.30 π.µ. συνήλθε σε συνεδρίαση η
Ολοµέλεια της Α.∆.Α.Ε., παρισταµένων του Προέδρου της Αρχής, κ. Χρήστου
Ζαµπίρα, του Αντιπροέδρου της Αρχής, κου Μιχαήλ Σακκά, των τακτικών µελών
κ.κ. Γεωργίου Μπακάλη, Παναγιώτη Ριζοµυλιώτη, Αικατερίνης Παπανικολάου και
Μιχαήλ Γεωργιακόδη, καθώς και του αναπληρωµατικού µέλους κου ∆ηµοσθένη
Βουγιούκα, ο οποίος προσήλθε προς αναπλήρωση του τακτικού µέλους κου Ιωάννη
Ασκοξυλάκη, ο οποίος δεν προσήλθε λόγω κωλύµατος, αν και είχε νοµίµως και
εµπροθέσµως προσκληθεί.
Η Α.∆.Α.Ε. ασχολήθηκε µε την Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας µε την επωνυµία
«………...» µε αντικείµενο τον έλεγχο ενδεχόµενης παράβασης της κείµενης
νοµοθεσίας περί απορρήτου των επικοινωνιών.
Η συζήτηση της υποθέσεως έλαβε χώρα αυθηµερόν, καθώς και η λήψη της
σχετικής απόφασης.

Α. Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 19 του Συντάγµατος,
2. Τις διατάξεις του Ν.3115/2003 «Αρχή ∆ιασφάλισης του Απορρήτου των
Επικοινωνιών» (ΦΕΚ Α’ 47) και ιδίως τα άρθρα 1 παρ. 1, 6 και 11 αυτού,
3. την Οδηγία 2002/58 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
12ης Ιουλίου 2002, η οποία τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2009/136/ΕΚ, σχετικά
µε την επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία
της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την
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προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες), και ενσωµατώθηκε µε
τον Ν. 3471/2006 «Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της
ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του
Ν. 2472/1997» (ΦΕΚ Α 133), ο οποίος τροποποιήθηκε µε το Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ
Α 82),
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

Α΄133/28.6.2006),

ο

οποίος

τροποποιήθηκε µε το Ν. 4070/2012 και ιδίως το άρθρο 4 του νόµου αυτού,
5. Τις διατάξεις του Π.∆. 47/2005 «∆ιαδικασίες καθώς και τεχνικές και
οργανωτικές εγγυήσεις για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών και για τη
διασφάλισή του» (ΦΕΚ Α΄ 64/2005),
6. Τις διατάξεις του ν. 3431/2006 (ΦΕΚ Α’ 13), ο οποίος αντικαταστάθηκε από το
ν. 4070/2012 «Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ∆ηµοσίων
Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 82),
7. Τις διατάξεις του ν.2225 /1994 «Για την προστασία της ελευθερίας της
ανταπόκρισης και
επικοινωνίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 121),
8. Τις διατάξεις του ν. 3674/2008 «Ενίσχυση του θεσµικού πλαισίου διασφάλισης
του απορρήτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 136),
9. Τις διατάξεις της υπ' αριθµ. 165/2011 Απόφασης της Α.∆.Α.Ε. «Κανονισµός για
τη ∆ιασφάλιση του Απορρήτου των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (ΦΕΚ Β'
2715/2011),
10.

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,
11. Το ν. 4055/2012 «∆ίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής» (ΦΕΚ Α’51/2012),
όπως ισχύει, και ιδίως τα άρθρα 61 και 110 παρ. 12 αυτού,
12. Την υπ’ αριθµ. 97Α/2012 Απόφαση της Α.∆.Α.Ε. «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.∆.Α.Ε.)
(ΦΕΚ1642/Β/7.11.2003)”, όπως ισχύει» (ΦΕΚ 1650/Β/11-05-2012 και 1751/Β/25-
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05-2012),
13. Τις διατάξεις της υπ’αριθµ. 44/31.10.2003 Απόφασης της Α.∆.Α.Ε.
«Κανονισµός Εσωτερικής Λειτουργίας της Αρχής ∆ιασφάλισης του Απορρήτου
των Επικοινωνιών (Α.∆.Α.Ε.)» (ΦΕΚ Β’ 1642/7.11.2003), όπως ισχύει,
14. Το άρθρο 20 παρ. 2 του Συντάγµατος, περί δικαιώµατος προηγούµενης
ακρόασης του διοικουµένου,
15. Τη διάταξη του άρθρου 26 παρ.7 του ν.4325/2015 «Εκδηµοκρατισµός της
∆ιοίκησης – Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση.
Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 47/2015),
16. Τη διάταξη του άρθρου 55 παρ.10 του ν.4339/2015
«Αδειοδότηση

παρόχων

περιεχοµένου

επίγειας

(ΦΕΚ Α’ 133/2015)

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»,
17. Τη διάταξη του άρθρου 73 του ν. 4369/2016 (ΦΕΚ Α΄ 33/2016) «Εθνικό
Μητρώο Επιτελικών Στελεχών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση
θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταµένων
(διαφάνεια – αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης) και
άλλες διατάξεις»,
18. 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,
19. Τις διατάξεις του άρθρου εικοστού τρίτου του Ν. 4411/2016 (ΦΕΚ Α΄
142/03-08-2016),
20. Τις υπ’ αριθµ. 3319/2010 και 1361/2013 αποφάσεις του Συµβουλίου της
Επικρατείας,
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21. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ ΕΜΠ 146/18-07-2013 Πολιτική Ασφάλειας για τη
∆ιασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών της εταιρείας «……..», όπως
εγκρίθηκε µε την υπ’αριθµ. 294/2013 Απόφαση της Α.∆.Α.Ε.,
22. Την Οδηγία Εργασίας της εταιρείας «…….» µε τίτλο «…….,
23. Το υπ’ αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ ΕΜΠ 79/06-05-2016 έγγραφο της εταιρείας «…….»
προς την Α.∆.Α.Ε. µε θέµα «Έκθεση αναφοράς περιστατικού ασφάλειας» µετά
των συνηµµένων αυτού,
24. Το υπ’ αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ ΑΠΡ 2412/11-05-2016 έγγραφο της εταιρείας
«……» προς την Α.∆.Α.Ε.,
25. Την Απόφαση 228/2016 του Προέδρου της Α.∆.Α.Ε.,
26. Το υπ’ αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ 1525/07-07-2016 έγγραφο της Αρχής προς την
εταιρεία «……»,
27. Το υπ’ αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ ΕΜΠ 155/26-07-2016 έγγραφο της εταιρείας
«…….» µετά των συνηµµένων αυτού,
28. Το υπ’ αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ ΕΜΠ 188/27-09-2016 έγγραφο της εταιρείας
«…….» µετά των συνηµµένων αυτού,
29. Το υπ’ αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ 2553/31-10-2016 έγγραφο της Αρχής προς την
εταιρεία «…..»,
30. Το υπ’ αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ ΕΜΠ 239/24-11-2016 έγγραφο της εταιρείας
«……..» µετά των συνηµµένων αυτού,
31. Το υπ’ αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ ΕΜΠ 6/26-01-2017 έγγραφο της εταιρείας «…...»
µετά των συνηµµένων αυτού,
32. Την από 15.02.17 «Έκθεση ∆ιενέργειας Ελέγχου στην εταιρεία «……»,
αναφορικά µε το Περιστατικό Ασφάλειας µε αριθµό πρωτοκόλλου Α∆ΑΕ ΕΜΠ79/06.05.16»,
33. Την υπ’ αριθµ. 143/2017 εισήγηση προς την Ολοµέλεια της Α.∆.Α.Ε.,
34. Το πρακτικό της από 05.04.2017 συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Α.∆.Α.Ε.,
35. Την υπ’ αριθµ. 137/2017 Απόφαση της Ολοµέλειας της Α.∆.Α.Ε., µε την οποία
εγκρίθηκε η από 15.02.17 «Έκθεση ∆ιενέργειας Ελέγχου στην εταιρεία «….»,
αναφορικά µε το Περιστατικό Ασφάλειας µε αριθµό πρωτοκόλλου Α∆ΑΕ ΑΠΡ79/06.05.16», η οποία παρελήφθη από την εταιρεία, µετά της συνηµµένης
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έκθεσης ελέγχου, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ 3248/15-112017 απόδειξη παράδοσης – παραλαβής,
36. Την υπ’ αριθµ. 203/2018 Εισήγηση προς την Ολοµέλεια της Α.∆.Α.Ε.,
37. Το υπ’ αριθµ. 31 Πρακτικό της από 20 Ιουνίου 2018 συνεδρίασης της
Ολοµέλειας της Α.∆.Α.Ε.,
38. Την ανάγκη διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών.

Β. Ενόψει των ανωτέρω και µε βάση τα πραγµατικά περιστατικά, όπως αυτά
εκτίθενται από την εταιρεία «…...» στο υπ’ αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ ΕΜΠ 79/06-052016 έγγραφό της, αποδίδονται οι ακόλουθες ενδεχόµενες παραβάσεις της
κείµενης νοµοθεσίας σε σχέση µε το απόρρητο των επικοινωνιών εκ µέρους της
εταιρείας «ΟΤΕ Α.Ε.»:
i) Ελλιπή µέτρα ασφάλειας για την αποφυγή παραβίασης του απορρήτου των
επικοινωνιών, δεδοµένου ότι η εταιρεία «…….»:
αποδέχεται ότι «……..». Σχετικά µε το συµβάν, η εταιρεία απέστειλε, συνηµµένα
στο υπ’ αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ ΕΜΠ 6/26-01-2017 έγγραφό της, και την υπ’ αριθµ.
1020/109694/2-β΄/25-01-2017 βεβαίωση ….., από την οποία προκύπτει το
περιστατικό, καθώς επίσης και το γεγονός ότι ……..
ii) Παραβίαση της Οδηγίας Εργασίας της εταιρείας µε τίτλο «……. και
συνακόλουθα της εγκεκριµένης Πολιτικής Ασφάλειας της εταιρείας.
Στην παράγραφο 4.4. της Οδηγίας Εργασίας της εταιρείας «…….» µε τίτλο ………,
αναφέρεται ότι: «….».
Από το υπ’ αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ ΕΜΠ 79/06-05-2016 έγγραφο της εταιρείας «……..»,
µε το οποίο γνωστοποιήθηκε το εν λόγω περιστατικό, αλλά και από το σύνολο των
συλλεχθέντων στοιχείων προκύπτει ότι …….
Η ανωτέρω δε ενδεχόµενη παράβαση της εν λόγω Οδηγίας Εργασίας της εταιρείας
συνιστά παράβαση της εγκεκριµένης Πολιτικής Ασφάλειας αυτής, ενόψει του ότι
αυτή υλοποιεί την Πολιτική Ασφάλειας, ο δε έλεγχος της εφαρµογής της αποτελεί
αντικείµενο του ελέγχου εκ µέρους της Α.∆.Α.Ε., όπως προκύπτει από τις διατάξεις
της υπ’ αριθµ. 165/2011 Απόφασης της Αρχής «Κανονισµός για τη ∆ιασφάλιση του
Απορρήτου των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (άρθρα 3, 14 και 15).
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΡΧΗ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Κατόπιν αυτών,

Η ΑΡΧΗ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

την κλήση σε Ακρόαση της εταιρείας µε την επωνυµία «……..», ενώπιον της
Ολοµέλειας της Α.∆.Α.Ε., την 31η Οκτωβρίου 2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα
13.00 µ.µ., στην έδρα της Α.∆.Α.Ε., Ιερού Λόχου 3, Μαρούσι, για παράβαση των
διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας περί απορρήτου των επικοινωνιών, όπως αυτή
αναλυτικά εκτίθεται ανωτέρω στο σηµείο Β της παρούσας.
Εισηγητής για την εν λόγω υπόθεση ορίζεται το αναπληρωµατικό µέλος της
Α.∆.Α.Ε., κος Γεώργιος Μισαηλίδης.
Η παρούσα Απόφαση να επιδοθεί στην εταιρεία µε την επωνυµία «……..» µε
∆ικαστικό Επιµελητή.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε την Τετάρτη, 20η Ιουνίου 2018.
Ο Πρόεδρος
Χρήστος Ζαµπίρας

6

