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                                                                                                          Μαρούσι, 20 Φεβρουαρίου 2018 

          Αρ. πρωτ.: 545     

ΑΠΟΦΑΣΗ 

  αριθµ: 249/2017  

  

                  ((ΑΑΝΝΑΑΡΡΤΤΗΗΤΤΕΕΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ  ∆∆ΙΙΑΑ∆∆ΙΙΚΚΤΤΥΥΟΟ))  

 

Θέµα: «Επιβολή κύρωσης στην εταιρεία µε την επωνυµία ‘.................’ κατόπιν της από 16.11.2016 

ακρόασης της εταιρείας µε αντικείµενο τον έλεγχο της παραβάσεως της κείµενης νοµοθεσίας σε σχέση 

µε το απόρρητο των επικοινωνιών». 

 

 

Η ΑΡΧΗ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Α∆ΑΕ) 
κατά τη συνεδρίαση της 12

ης
 Ιουλίου 2017 

 

 

 

Σήµερα, την 12
η
 Ιουλίου 2017, η Ολοµέλεια της Αρχής ∆ιασφάλισης του Απορρήτου των 

Επικοινωνιών, παρισταµένου του Αντιπροέδρου της Αρχής κ. Μιχαήλ Σακκά, των τακτικών µελών 

κ.κ. Γεωργίου Μπακάλη, Παναγιώτη Ριζοµυλιώτη, και Ιωάννη Ασκοξυλάκη, ο οποίος έχει οριστεί 

εισηγητής για την παρούσα υπόθεση, του αναπληρωµατικού µέλους κ. Γεώργιου Μισαηλίδη, ο οποίος 

παρέστη σε αναπλήρωση του τακτικού µέλους κας Αικατερίνης Παπανικολάου, η οποία δεν παρέστη 

λόγω κωλύµατος αν και είχε νοµίµως και εµπροθέσµως προσκληθεί, καθώς και του αναπληρωµατικού 

µέλους κ. Σπυρίδωνα  Παντελή, ο οποίος παρέστη σε αναπλήρωση του τακτικού µέλους κ. Μιχαήλ 

Γεωργιακόδη, ο οποίος δεν παρέστη  λόγω κωλύµατος, αν και είχε νοµίµως και εµπροθέσµως 

προσκληθεί, και απόντος του Προέδρου της Αρχής κ. Χρήστου Ζαµπίρα, συνήλθε σε συνεδρίαση, 

προκειµένου να αποφασίσει αναφορικά µε τη διαδικασία ακρόασης της εταιρείας µε την επωνυµία 

«.................», η οποία πραγµατοποιήθηκε την 16.11.2016 µε αντικείµενο τον έλεγχο ενδεχόµενης 

παραβάσεως της κείµενης νοµοθεσίας περί απορρήτου των επικοινωνιών. 

Ειδικότερα, προκύπτουν τα ακόλουθα: 

 

Α. Η Α∆AΕ, 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 
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λόγω νοµοθετική εξουσιοδότηση εκδόθηκε η υπ’ αριθµ. 165/2011 Απόφαση της Α∆ΑΕ «Κανονισµός 

για την ∆ιασφάλιση 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∆ΑΕ προς έγκριση …Πολιτική Ασφάλειας για τη ∆ιασφάλιση 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∆ΑΕ 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 17
η
 Μαΐου 2012. 

Προς τον σκοπό αυτό, η Α∆ΑΕ 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΄αριθµ 2048/25.11.2011 έγγραφο, µε το οποίο αφενός µεν τις 

ενηµέρωσε για την υποχρέωση υποβολής Πολιτικής Ασφάλειας για τη ∆ιασφάλιση του Απορρήτου 

των Επικοινωνιών, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 165/2011 Απόφαση της Α∆ΑΕ, και αφετέρου τις 

κάλεσε να δηλώσουν εντός 2 µηνών από τη δηµοσίευση της ως άνω Απόφασης, τις δραστηριότητες 

για τις οποίες έχουν υποβάλει ∆ήλωση Καταχώρησης στην Ε.Ε.Τ.Τ. για τη λειτουργία τους υπό 

καθεστώς Γενικής Αδείας. 

 

Β. Η εταιρεία «.................» υπέβαλε στην Α∆ΑΕ το υπ’αριθµ.πρωτ.Α∆ΑΕ 167/20.01.2012 έγγραφο, 

µε το οποίο ενηµέρωσε την Αρχή ότι η εταιρεία «.................» έχει λάβει την πιστοποίηση ISO27001 

για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών που προσφέρει παγκοσµίως και ότι η εταιρεία 

«.................» καλύπτεται από αυτήν την πιστοποίηση. Η εταιρεία συνυπέβαλε µε το ίδιο έγγραφο 

αντίγραφο της προαναφερόµενης πιστοποίησης και ανέφερε ότι «αυτό το πρότυπο για τη διαχείριση της 

ασφάλειας των ηλεκτρονικών επικοινωνιών περιλαµβάνει κατά τη γνώµη µας την Πολιτική Ασφάλειας 

για τη ∆ιασφάλιση του Απορρήτου των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, όπως αυτή καθορίζεται στον ως 

άνω Κανονισµό». Η εταιρεία ανέφερε, µεταξύ άλλων, ότι παρέχει µόνο διασυνοριακές υπηρεσίες 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε επιχειρήσεις-πελάτες και επιθυµεί να λάβει ενηµέρωση «σχετικά µε τον 

τρόπο µε τον οποίο επιθυµείτε να γνωστοποιήσουµε στην Αρχή σας παραβιάσεις αξιόπιστα και µε 

ασφάλεια».   
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Με το υπ’αριθµ.πρωτ.Α∆ΑΕ 545/07.03.2012 έγγραφο η εταιρεία «.................» επανήλθε 

υποβάλλοντας συµπληρωµατικά στοιχεία αναφορικά µε τις κατηγορίες υπηρεσιών που ήταν σε χρήση 

εκείνη την περίοδο από την ................. στην Ελλάδα και οι οποίες, σύµφωνα µε την εταιρεία, ήταν οι 

ακόλουθες:  

                          

Β0103-

Σ 

Παροχή Εικονικού Ιδιωτικού ∆ικτύου (VPN)  

Β0201-

Σ 

Μετάδοση δεδοµένων  

Β0601-

Σ 

Λειτουργία ∆ικτύου για Κλειστές Οµάδες Χρηστών 

 

Η εταιρεία παρείχε επίσης πληροφορίες αναφορικά µε υπηρεσίες για τις οποίες έχει γίνει κοινοποίηση 

στην ΕΕΤΤ αλλά οι οποίες δεν ήταν σε χρήση εκείνη την περίοδο και δήλωσε, µεταξύ άλλων, ότι 

«υποβάλλουµε τις κοινοποιηµένες υπηρεσίες µας σε τακτικούς ελέγχους και κάνουµε τις απαραίτητες 

ενηµερώσεις και αλλαγές όποτε χρειάζεται να προσθέσουµε ή να διαγράψουµε κάποιες κατηγορίες». 

Με το υπ’αριθµ.πρωτ.Α∆ΑΕ 822/17.04.2012 έγγραφο η εταιρεία «.................» επανήλθε αναφερόµενη 

εκ νέου στην πιστοποίησή της ISO 27001:2005 και επεσήµανε ότι το κυριότερο έγγραφο που 

υποβλήθηκε από την ................. στον ∆ιεθνή Οργανισµό Τυποποίησης (ISO) και στον οποίο 

βασίσθηκε η έκδοση της εν λόγω πιστοποίησης ήταν το «Υπόµνηµα Εφαρµογών». Η εταιρεία δήλωσε 

ότι «κατά την άποψή µας…το έγγραφο πιστοποίησης ISO σε συνδυασµό µε το υποστηρικτικό έγγραφο 

«Υπόµνηµα Εφαρµογών» της εταιρείας µας εµπεριέχουν την άποψή µας η πολιτική ασφάλειας της 

εταιρείας µας είναι σε απόλυτη συµφωνία µε τις απαιτήσεις πολιτικής ασφάλειας που θεσπίζονται στον 

Κανονισµό» και αναφέρθηκε στα κεφάλαια του Κανονισµού της Α∆ΑΕ σχετικά µε τα οποία, σύµφωνα 

µε την εταιρεία, η πολιτική ασφάλειας της εταιρείας αντικατοπτρίζεται στα προαναφερόµενα έγγραφα. 

Η εταιρεία δήλωσε επίσης ότι οι απαιτήσεις ασφάλειας αντίστοιχων διοικητικών αρχών σε άλλα κράτη 

έχουν ικανοποιηθεί µε την υποβολή από πλευράς της εταιρείας της πιστοποίησης ISO και ότι κατ’ 

επέκταση, δεν τους έχει ζητηθεί η υποβολή λοιπών εγγράφων υποστηρικτικών της πολιτικής 

ασφάλειας που ακολουθεί η εταιρεία. Τέλος, η εταιρεία ανέφερε ότι «προς διευκόλυνση της έρευνάς 

σας, στο παρόν γράµµα έχουµε επισυνάψει την πιστοποίηση ISO καθώς και το υποστηρικτικό αυτής 

έγγραφο µε τον τίτλο ‘Υπόµνηµα Εφαρµογών’».      
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Γ. Με την υπ’αριθµ. 121/2012 Απόφασή της, η Α∆ΑΕ, αφού έλαβε υπόψη ιδίως το γεγονός ότι, όπως 

προκύπτει από τα διαλαµβανόµενα στα προαναφερόµενα έγγραφα της εταιρείας «.................» α) η 

εταιρεία λειτουργεί υπό καθεστώς Γενικής Άδειας και ασκεί εν τοις πράγµασι δραστηριότητες, οι 

οποίες εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της υπ’ αριθµ. 165/2011 Απόφασης της Α∆ΑΕ, β) η εταιρεία 

δεν υπέβαλε στην Α∆ΑΕ προς έγκριση την προβλεπόµενη Πολιτική Ασφάλειας για τη ∆ιασφάλιση του 

Απορρήτου των Επικοινωνιών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 1.2 της υπ’ αριθµ. 165/2011 

Απόφασης της Α∆ΑΕ, και, γ) το υποβληθέν από την εταιρεία «Υπόµνηµα Εφαρµογών» δεν αποτελεί 

το προβλεπόµενο στο άρθρο 3.2.2. της υπ’ αριθµ. 165/2011 Απόφασης της Α∆ΑΕ αρχείο 

αντιστοίχισης, το οποίο οφείλουν να υποβάλουν τα υπόχρεα πρόσωπα σε περίπτωση που η Πολιτική 

Ασφάλειας για τη ∆ιασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών είναι ενταγµένη και 

συµπεριλαµβάνεται σε ευρύτερη πολιτική ασφάλειας πληροφοριών και επικοινωνιών, δεδοµένου ότι 

δεν περιλαµβάνει αναλυτική αντιστοίχιση της δοµής της ευρύτερης πολιτικής ασφάλειας πληροφοριών 

και επικοινωνιών της εταιρείας µε  τις απαιτήσεις του Κανονισµού της Α∆ΑΕ, αποφάσισε να 

ενηµερωθεί η εταιρεία  ότι το υποβληθέν από την εταιρεία µε το υπ’αριθµ.πρωτ.Α∆ΑΕ 822/17.04.2012 

έγγραφό της «Υπόµνηµα Εφαρµογών» δεν αποτελεί το προβλεπόµενο στο άρθρο 3.2.2. της υπ’ αριθµ. 

165/2011 Απόφασης της Α∆ΑΕ αρχείο αντιστοίχισης, το οποίο οφείλουν να υποβάλουν τα υπόχρεα 

πρόσωπα σε περίπτωση που η Πολιτική Ασφάλειας για τη ∆ιασφάλιση του Απορρήτου των 

Επικοινωνιών είναι ενταγµένη και συµπεριλαµβάνεται σε ευρύτερη πολιτική ασφάλειας πληροφοριών 

και επικοινωνιών, και ότι, εφόσον, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στο εν λόγω έγγραφό της, θεωρεί 

ότι η πολιτική ασφάλειάς της είναι σε συµφωνία µε τις απαιτήσεις πολιτικής ασφάλειας που 

θεσπίζονται στην υπ’ αριθµ.165/2011 Απόφαση της Α∆ΑΕ, η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην 

Α∆ΑΕ εντός προθεσµίας ενός (1) µήνα από την παραλαβή της εν λόγω απόφασης το προαναφερόµενο 

αρχείο αντιστοίχισης µαζί µε την ευρύτερη πολιτική ασφάλειας πληροφοριών και επικοινωνιών της 

εταιρείας, στην ελληνική γλώσσα, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα άρθρα 1, 3, 17 και 18 της υπ’ 

αριθµ.165/2011 Απόφασης της Α∆ΑΕ. 

 

∆. Η εταιρεία «.................» παρέλαβε την προαναφερόµενη υπ’αριθµ.121/2012 Απόφαση της Α∆ΑΕ 

την 02.07.2012 (υπ’αριθµ.πρωτ.Α∆ΑΕ 1295/02.07.2012 απόδειξη παράδοσης-παραλαβής) και άρα η 

ορισθείσα στην υπ’αριθµ.121/2012 Απόφαση της Α∆ΑΕ προθεσµία για την υποβολή των 

προβλεπόµενων σε αυτή εγγράφων έληγε την 02.08.2012.   

Με το από 02.08.2012 υπ’αριθµ.πρωτ.Α∆ΑΕ 1543/03.08.2012 έγγραφο, η εταιρεία «.................», 

αφού διατύπωσε αναλυτικά τις απόψεις της, δήλωσε ότι εµµένει στην άποψή της ότι η πιστοποίηση 
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ISO27001 που  έχει λάβει παρέχει επαρκείς αποδείξεις σχετικά µε τη συµµόρφωση της εταιρείας στο 

πλαίσιο που έχει θεσπίσει ο Κανονισµός της Α∆ΑΕ, και κατέληξε αναφέροντας ότι «…στο βαθµό που 

η Α∆ΑΕ εξακολουθεί να διατηρεί την αρχική της θέση, παρά των όσων θέσαµε υπόψη της στην εν λόγω 

επιστολή-συµπεριλαµβανοµένου του επισυνηµµένου υλικού- η ................. προτείνει τη διοργάνωση µίας 

συνάθροισης στην Αθήνα, µετά το πέρας της θερινής περιόδου, όπου θα παρευρίσκονται αφενός η Α∆ΑΕ 

και αφετέρου η ................., µε σκοπό τη πραγµατοποίηση µιας λεπτοµερούς συζήτησης και την επίτευξη 

συµφωνίας σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο τα µέτρα που έχουν ληφθεί από την ................. µπορούν 

να προσαρµοστούν στις διατάξεις της Απόφασης της Α∆ΑΕ, δεδοµένου ότι οι τελευταίες πρέπει να είναι 

σύµφωνες µε το Ευρωπαϊκό θεσµικό πλαίσιο…». 

 

Ε. Σε απάντηση του εν λόγω εγγράφου, η Α∆ΑΕ απέστειλε το υπ’αριθµ.πρωτ.Α∆ΑΕ 1860/05.10.2012 

έγγραφο, µε το οποίο, αφού προέβη σε αναλυτικές επισηµάνσεις αναφορικά µε την ισχύουσα 

νοµοθεσία, ενηµέρωσε την εταιρεία ότι παρά την υπ’αριθµ.121/2012 Απόφαση, την οποία είχε 

παραλάβει η εταιρεία, και την παρέλευση της ορισθείσας στην Απόφαση προθεσµίας, η Αρχή δεν είχε 

παραλάβει τα αναφερόµενα σε αυτήν έγγραφα. Επισηµάνθηκε επίσης στην εταιρεία ότι διατηρεί πάντα 

το δικαίωµα, να θέσει υπόψη της Α∆ΑΕ κάθε παράγοντα που ενδεχοµένως την εµποδίζει να 

ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της υπ’ αριθµ. 165/2011 Απόφασης της Α∆ΑΕ, σύµφωνα µε το 

άρθρο 3.2.3. της αυτής Απόφασης, εφόσον όµως συµµορφώνεται µε τις γενικότερες υποχρεώσεις της, 

όπως απορρέουν από την εν λόγω Απόφαση και εξειδικεύονται για την εταιρεία µε την 

υπ’αριθµ.121/2012 Απόφαση της Αρχής (υποβολή αρχείου αντιστοίχισης µαζί µε την ευρύτερη 

πολιτική ασφάλειας πληροφοριών και επικοινωνιών της εταιρείας στην ελληνική γλώσσα). Κατόπιν 

των παραπάνω, η Α∆ΑΕ µε το ίδιο έγγραφο ενηµέρωσε την εταιρεία «.................» ότι εµµένει στην 

υπ’αριθµ.121/2012 Απόφασή της, µε την οποία η εταιρεία εκλήθη να συµµορφωθεί. Σε κάθε 

περίπτωση, η Αρχή δήλωσε ότι παρέµενε στη διάθεση της εταιρείας για την πραγµατοποίηση της 

συνάντησης, την οποία είχε αιτηθεί η τελευταία µε το  υπ’αριθµ.πρωτ.Α∆ΑΕ 1543/03.08.2012 

έγγραφό της.     

 

ΣΤ. Την 20.11.2012 πραγµατοποιήθηκε στην έδρα της Α∆ΑΕ συνάντηση µεταξύ στελεχών της Α∆ΑΕ 

και εκπροσώπων της εταιρείας «.................», κατά την οποία παρουσιάστηκαν οι δραστηριότητες της 

εταιρείας «.................», υπεβλήθη ο υπ’αριθµ.πρωτ. Α∆ΑΕ ΕΜΠ 268/20.11.2012 πίνακας και 

παρασχέθηκαν διευκρινίσεις αναφορικά µε την υπ’ αριθµ. 165/2011 Απόφαση της Α∆ΑΕ και τις 

υποχρεώσεις της εταιρείας βάσει αυτής. Στη συνέχεια, η εταιρεία «.................» απέστειλε το από 
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20.11.2012 υπ’αριθµ.πρωτ. Α∆ΑΕ 2213/23.11.2012 έγγραφο, καθώς και το από 21.12.2012 µήνυµα 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στην αγγλική γλώσσα µε θέµα «………….».  

Πλην όµως, όπως ενηµέρωσε η Α∆ΑΕ την εταιρεία «.................», προς αποφυγήν παρερµηνειών, µε 

το υπ’αριθµ.πρωτ. Α∆ΑΕ 296/01.02.2013 έγγραφό της, εκκρεµούσε ακόµα η συµµόρφωση της 

εταιρείας µε τις υπ’αριθµ. 165/2011 και 121/2012 Αποφάσεις της Α∆ΑΕ αναφορικά µε την υποβολή 

της Πολιτικής ∆ιασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών. Με το ίδιο έγγραφο η Α∆ΑΕ 

σηµείωσε εκ νέου ότι τα έγγραφα που υποβάλλονται στην Αρχή από τους παρόχους υπηρεσιών και 

δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών θα πρέπει να είναι διατυπωµένα στην ελληνική γλώσσα. 

Ζ. ∆εδοµένου ότι η εταιρεία «.................» δεν είχε υποβάλει  στην Α∆ΑΕ Πολιτική Ασφάλειας για τη 

∆ιασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην υπ’ 

αριθµ.165/2011 και την υπ’αριθµ. 121/2012 Απόφαση της Α∆ΑΕ, η Αρχή αποφάσισε, µε την 

υπ’αριθµ. 319/2013 Απόφασή της, την κλήση σε ακρόαση της εταιρείας «.................», µε αντικείµενο 

τον έλεγχο ενδεχόµενης παραβάσεως της κείµενης νοµοθεσίας περί απορρήτου των επικοινωνιών δια 

της  µη υποβολής στην Α∆ΑΕ Πολιτικής Ασφάλειας για τη ∆ιασφάλιση του Απορρήτου των 

Επικοινωνιών, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 165/2011 Απόφαση της Α∆ΑΕ «Κανονισµός για την 

∆ιασφάλιση Απορρήτου των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (ΦΕΚ B’ 2715/17-11-2011) και την 

υπ’αριθµ. 121/2012 Απόφαση της Α∆ΑΕ. 

Η απόφαση υπ’αριθµ. 319/2013 δηµοσιεύτηκε την  9
η
 Σεπτεµβρίου 2016, κατόπιν: α) της υπ΄αριθµ. 

81/18.05.2016 Εισηγήσεως, β) του Πρακτικού της από 25.05.2016 συνεδρίασης της Ολοµέλειας της 

Αρχής, κατά την οποία ορίστηκε εισηγητής της υπόθεσης το τακτικό µέλος της Αρχής κ.Ιωάννης 

Ασκοξυλάκης και χρόνος διεξαγωγής της ακρόασης η 3
η
 Οκτωβρίου 2016, και δυνάµει των 

διατάξεων: α) του άρθρου 55 παρ.10 του ν.4339/2015  (ΦΕΚ Α’ 133/29.10.2015), β) του άρθρου 73 

του ν. 4369/2016 (ΦΕΚ Α΄ 33/2016) και γ) της υπ’ αριθµ. 16887/17-03-2016 Απόφασης του 

Υπουργού ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων (ΦΕΚ Υ.Ο.∆.∆. 151/21-03-2016), 

περί συγκρότησης της Αρχής ∆ιασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών. 

Η υπ’αριθµ πρωτ.Α∆ΑΕ 2080/20.09.2016 Κλήση, µετά της συνηµµένης σε αυτήν υπ’αριθµ. 319/2013 

Απόφασης επεδόθη στην εταιρεία νοµίµως και εµπροθέσµως, σύµφωνα µε την υπ’αριθµ.Α-

7952/22.09.2016 Έκθεση Επίδοσης της ∆ικαστικής Επιµελήτριας στο Πρωτοδικείο Αθηνών Γεωργίας 

Γιωτοπούλου. Με το υπ’αριθµ.πρωτ. Α∆ΑΕ 2238/30.09.2016 έγγραφο, η εταιρεία «.................» 

αιτήθηκε την αναβολή της ακρόασης κατά ένα εύλογο χρονικό διάστηµα τουλάχιστον ενός µηνός, 

ώστε να παρασχεθεί στην εταιρεία η δυνατότητα να µελετήσει πλήρως τα στοιχεία του φακέλου και 
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να προετοιµαστεί καταλλήλως για την ακρόαση. Κατόπιν τούτου, η Ολοµέλεια της Α∆Ε, κατά τη 

συνεδρίαση της 3
ης

 Οκτωβρίου 2016, αποφάσισε την ικανοποίηση του αιτήµατος της εταιρείας και 

όρισε ως νέα ηµεροµηνία ακρόασης την 16
η
 Νοεµβρίου 2016, ενηµέρωσε δε περί αυτού τους 

εκπροσώπους της εταιρείας, όπως προκύπτει από το πρακτικό υπ’αριθµ.30 της από 03.10.2016 

συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Α∆ΑΕ. Η υπ’αριθµ.πρωτ. Α∆ΑΕ 2496/21.10.2016 Κλήση µετά από 

αναβολή επεδόθη στην εταιρεία νοµίµως και εµπροθέσµως την 26.10.2016, σύµφωνα µε την 

υπ’αριθµ.∆-10309/26.10.2016 Έκθεση Επίδοσης του ∆ικαστικού Επιµελητή στο Εφετείο Πειραιά 

Κωνσταντίνου Μπελογιάννη.   

 

H. Η εταιρεία «.................» παρέστη κατά την ακρόαση της 16
ης

 Νοεµβρίου 2016, όπως προκύπτει 

από το υπ’αριθµ. 46/2016 πρακτικό της από 16.11.2016 συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Α∆ΑΕ. 

Κατά την εν λόγω ακρόαση, οι εκπρόσωποι της εταιρείας ενηµέρωσαν την Αρχή ότι «…Σήµερα, πριν 

ξεκινήσει η ακρόαση, καταθέσαµε µία, κατά την κρίση µας, πληρέστερη και εκτενή πολιτική ασφάλειας, η 

οποία θεωρούµε ότι καλύπτει το σύνολο των διατάξεων της απόφαση 165/2011. Έχουµε µείνει όσο το 

δυνατόν πιο κοντά και στη διατύπωση και στην ουσία της απόφασης, λαµβάνοντας βέβαια υπόψη 

κάποιες ιδιαιτερότητες που έχουνε να κάνουνε µε τη δοµή ενός διεθνούς Οµίλου» (σελ.2 του υπ’αριθµ. 

46/2016 πρακτικού της από 16.11.2016 συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Α∆ΑΕ). Αφού περιέγραψαν 

το περιεχόµενο της υποβληθείσας Πολιτικής Ασφάλειας, οι εκπρόσωποι της εταιρείας αναφέρθηκαν 

στο ιστορικό της υπόθεσης, ισχυριζόµενοι ότι «…Η εταιρεία είχε λάβει γνώση του Κανονισµού, όταν 

ενηµερώθηκε ότι πρέπει να ετοιµάσει µία πολιτική, έδειξε αµέσως ενδιαφέρον» (σελ.3 του υπ’αριθµ. 

46/2016 πρακτικού της από 16.11.2016 συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Α∆ΑΕ).  Οι εκπρόσωποι της 

εταιρείας αναφέρθηκαν στην «ιδιαιτερότητα ενός Οµίλου, ο οποίος ναι µεν είναι ένας τεράστιος Όµιλος 

αλλά µε πολύ µικρή παρουσία και µε πολύ λίγες λειτουργίες τεχνικές να εκτελούνται πραγµατικά στην 

Ελλάδα»,  αλλά αποδέχτηκαν το γεγονός ότι «Είχανε υποβληθεί µετά από αυτές τις συναντήσεις και 

κάποιες πολιτικές, από τις υφιστάµενες πολιτικές της ‘………’, οι οποίες προφανώς δεν κάλυπταν και 

αυτό προέκυψε, και απαντήθηκε από την Α∆ΑΕ, είχε διατυπωθεί και εγγράφως» (σελ.3 του υπ’αριθµ. 

46/2016 πρακτικού της από 16.11.2016 συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Α∆ΑΕ). Σύµφωνα µε την 

εταιρεία, υπήρξε παρερµηνεία εκ µέρους της ως προς την εξέλιξη της υπόθεσης, καθώς « Για κάποιο 

διάστηµα µετά δεν υπήρξε ανταλλαγή emails, εκεί προφανώς χάθηκε κάπου η επικοινωνία, όχι µε 

υπαιτιότητα της Α∆ΑΕ, δεν λέµε αυτό, αλλά στις αρχές του 2014, η Α∆ΑΕ άνοιξε ένα νέο θέµα, το οποίο 

αφορούσε το ποιες υπηρεσίες, παρέχονται από το εξωτερικό και ποιες είναι οι σχέσεις µας µε τους 

συνεργάτες µας εκεί. Αυτό αφορούσε στην πραγµατικότητα κάτι τελείως διαφορετικό. Το πρόβληµα είναι 
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ότι από την πλευρά της ‘…….’, αυτό εξελήφθη ως µία συνέχεια της συζήτησης που είχε προηγηθεί, διότι 

ένα βασικό επιχείρηµα είναι ότι πολλές υπηρεσίες παρέχονται από το εξωτερικό και για αυτό σας 

στέλνουµε τις διαδικασίες του εξωτερικού και δεν έχουµε ελληνική πολιτική. Παρερµηνεύτηκε, δεν 

θεωρούµε, παρερµηνεύτηκε εν πάση περιπτώσει αυτή η επιστολή. Απάντησε φυσικά η ‘…..’ σε αυτήν την 

επιστολή. Έστειλε µία επιστολή και σε αυτήν την επιστολή έχει επισυνάψει και αναλυτικά την διοµηλική 

συµφωνία που διέπει την ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ των εταιρειών του Οµίλου, και τη συµφωνία που 

υπογράφει οποιοσδήποτε νέος εισέρχεται σε αυτό το πλέγµα των εταιρειών των συνδεδεµένων. Σε αυτήν 

την επιστολή δεν υπήρξε συνέχεια. Υποθέτω ότι καλύφθηκε η Α∆ΑΕ ως προς το ζήτηµα αυτό βεβαίως. 

Όµως το γεγονός ότι δεν υπήρξε συνέχεια, θεωρήθηκε ότι το ζήτηµα είχε κλείσει. Εποµένως, 

αντιλαµβανόµαστε ότι δεν είναι έτσι τα πράγµατα. Ότι δεν είχε κλείσει η εκκρεµότητα αυτού του 

Κανονισµού, ότι αυτό που είχε κλείσει είναι το τι αφορά τις σχέσεις, και τις υπηρεσίες που παρέχονται 

από το εξωτερικό» (σελ. 3-4 του υπ’αριθµ. 46/2016 πρακτικού της από 16.11.2016 συνεδρίασης της 

Ολοµέλειας της Α∆ΑΕ). Η εταιρεία, δια των εκπροσώπων της, αποδέχτηκε ότι «Υπήρξε µία 

παρανόηση για την οποία αναγνωρίζει ότι έχει και την ευθύνης της» και ότι «Πράγµατι από το 2012 που 

κάνουµε αυτήν τη συζήτηση µέχρι τώρα δεν υπάρχει η ελληνική πολιτική έτσι όπως τη θέλει ο 

Κανονισµός. Αυτό είναι αδιαµφισβήτητο» (σελ.4 του υπ’αριθµ. 46/2016 πρακτικού της από 16.11.2016 

συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Α∆ΑΕ) αλλά διαβεβαίωσε την Αρχή ότι «Όταν ενηµερώθηκε φέτος, 

το Σεπτέµβριο του 2016, σχετικά µε την υπόθεση αυτή και το γεγονός ότι εκκρεµεί, και ότι από το 2013 

είχε κληθεί, είχε αποφασιστεί µάλλον να κληθεί σε ακρόαση, αµέσως υπήρξε αντίδραση και θέλω να σας 

πω ότι αυτό τον µήνα που µεσολάβησε ουσιαστικά από την παράταση που µας δώσατε για τη διενέργεια 

αυτής της ακρόασης, έγινε πάρα πολύ εντατική δουλειά, από όλα τα αρµόδια τµήµατα της εταιρείας..», 

και ότι  « η έλλειψη του κειµένου δεν έχει σε τίποτα επηρεάσει την ασφάλεια αυτήν καθαυτή, την 

ασφάλεια των επικοινωνιών, η οποία και διασφαλιζόταν και σήµερα διασφαλίζεται και θα 

εξακολουθήσει να διασφαλίζεται, ανεξαρτήτως του πως διατυπώνεται η πολιτική» (σελ.4 του υπ’αριθµ. 

46/2016 πρακτικού της από 16.11.2016 συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Α∆ΑΕ).  

Κατά την ακρόαση της 16.11.2016 η εταιρεία αναφέρθηκε στην πιστοποίηση ISO 27001, στο 

περιεχόµενο της Πολιτικής Ασφάλειάς της, καθώς και στο ζήτηµα του διορισµού Υπεύθυνου 

∆ιασφάλισης Απορρήτου, απάντησε στα ερωτήµατα που ετέθησαν από την Ολοµέλεια και 

επιφυλάχτηκε να παράσχει περισσότερες διευκρινίσεις µε το έγγραφο υπόµνηµά της.  

 

Θ.  Το υπ’αριθµ. 46/2016 πρακτικό της διεξαχθείσης την 16
η
 Νοεµβρίου 2016 ακρόασης της εταιρείας 

«.................»  επεδόθη νοµίµως στην εταιρεία την 17
η
 Φεβρουαρίου 2017, όπως προκύπτει από την 
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υπ’αριθµ. υπ’αριθµ.∆-10895/17.02.2017 Έκθεση Επίδοσης του ∆ικαστικού Επιµελητή στο Εφετείο 

Πειραιά Κωνσταντίνου Μπελογιάννη, και µε το  υπ’αριθµ.πρωτ. Α∆ΑΕ 152/19.01.2017 διαβιβαστικό 

έγγραφο, η εταιρεία εκλήθη να καταθέσει ενώπιον της Α∆ΑΕ έγγραφο υπόµνηµα µε τις απόψεις της 

και τυχόν συµπληρωµατικές απαντήσεις στα ερωτήµατα, τα οποία ετέθησαν κατά την εν λόγω 

ακρόαση.  

Η εταιρεία υπέβαλε εµπροθέσµως το υπ’αριθµ.πρωτ. Α∆ΑΕ 712/09.03.2017 έγγραφο υπόµνηµα, µε το 

οποίο επικαλέστηκε την εκ µέρους της υποβολή ενώπιον της Αρχής της υπ’αριθµ.πρωτ. Α∆ΑΕ ΕΜΠ 

230/16.11.2016 Πολιτικής Ασφάλειας για τη ∆ιασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών, η οποία 

εγκρίθηκε από την Α∆ΑΕ µε την υπ’αριθµ.37/2017 απόφαση της Αρχής. Η εταιρεία επανήλθε στον 

ισχυρισµό ότι, για τους λόγους που ήδη αναλύθηκαν κατά την ακρόαση, δεν είχε καταρτίσει ειδικό 

κείµενο που να αποτυπώνει τις πολιτικές της ελληνικής εταιρείας, καθώς είχε θεωρήσει ότι οι 

πολιτικές που εφαρµόζει παγκοσµίως καλύπτουν τη σχετική της υποχρέωση, και ότι, από τη στιγµή 

που κατέστη σαφής στις αρµόδιες διευθύνσεις η ανάγκη κατάρτισης ειδικού κειµένου που να 

αποτυπώνει την Πολιτική Ασφάλειας της ελληνικής εταιρείας, η εταιρεία εξέφρασε εµπράκτως την 

πρόθεσή της να συµµορφωθεί πλήρως µε τις υποχρεώσεις της και να συνεργαστεί προς το σκοπό αυτό 

µε τις αρµόδιες διευθύνσεις της Α∆ΑΕ. Κατά τα λοιπά, η εταιρεία παρέπεµψε στους ισχυρισµούς της 

στο πλαίσιο της ακρόασης της 16.11.2016, όπως αποτυπώθηκαν στα πρακτικά αυτής, και παρείχε τις 

διευκρινίσεις, οι οποίες είχαν ζητηθεί κατά την ακρόαση, αναφορικά µε το πεδίο εφαρµογής της 

πιστοποίησης ISO 27001 και το διορισµό Υπεύθυνου ∆ιασφάλισης Απορρήτου της εταιρείας.         

 

Ι. Επί των ισχυρισµών της εταιρείας «.................», όπως διατυπώθηκαν κατά την ακρόαση της 

16.11.2016, αλλά και µε το υπ’αριθµ.πρωτ. Α∆ΑΕ 712/09.03.2017 έγγραφο υπόµνηµα, 

διαπιστώνονται τα ακόλουθα: 

Η εταιρεία ισχυρίστηκε ότι, από τη στιγµή που κατέστη σαφής στις αρµόδιες διευθύνσεις η ανάγκη 

κατάρτισης ειδικού κειµένου που να αποτυπώνει την Πολιτική Ασφάλειας της ελληνικής εταιρείας, 

εξέφρασε εµπράκτως την πρόθεσή της να συµµορφωθεί πλήρως µε τις υποχρεώσεις της (σελ. 2 του 

υπ’αριθµ.πρωτ. Α∆ΑΕ 712/09.03.2017 έγγραφου υποµνήµατος). Μάλιστα, η ίδια η εταιρεία 

αποδέχεται (σελ.4 του υπ’αριθµ. 46/2016 πρακτικού της από 16.11.2016 ακρόασης), ότι ο χρόνος 

αυτός ήταν τον Σεπτέµβριο του 2016, όταν ενηµερώθηκε αναφορικά µε την απόφαση 319/2013 της 

Αρχής περί κλήσης της εταιρείας σε ακρόαση, για παράβαση της κείµενης νοµοθεσίας περί απορρήτου 

των επικοινωνιών (σελ.4 του υπ’αριθµ. 46/2016 πρακτικού της από 16.11.2016 ακρόασης). 
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Επιπροσθέτως, η εταιρεία επικαλέστηκε παρερµηνεία της επιστολής που είχε λάβει από την Α∆ΑΕ ως 

προς άλλο ζήτηµα, αναφέροντας ότι «… στις αρχές του 2014, η Α∆ΑΕ άνοιξε ένα νέο θέµα,………….. 

Το πρόβληµα είναι ότι από την πλευρά της ‘….’, αυτό εξελήφθη ως µία συνέχεια της συζήτησης που είχε 

προηγηθεί……………. Παρερµηνεύτηκε, δεν θεωρούµε, παρερµηνεύτηκε εν πάση περιπτώσει  αυτή η 

επιστολή. ……………Όµως το γεγονός ότι δεν υπήρξε συνέχεια, θεωρήθηκε ότι το ζήτηµα είχε κλείσει» ( 

σελ.3-4 του υπ’αριθµ. 46/2016 πρακτικού της από 16.11.2016 ακρόασης). 

 Πράγµατι, η υπ’αριθµ.πρωτ. Α∆ΑΕ ΕΜΠ 230/16.11.2016 Πολιτική Ασφάλειας για τη ∆ιασφάλιση 

του Απορρήτου των Επικοινωνιών της εταιρείας «.................» υπεβλήθη στην Α∆ΑΕ την 16.11.2016, 

ήτοι, την ηµέρα διεξαγωγής της ακρόασης, η οποία είχε ως αντικείµενο τον έλεγχο ενδεχόµενης 

παραβάσεως της κείµενης νοµοθεσίας περί απορρήτου των επικοινωνιών δια της µη υποβολής στην 

Α∆ΑΕ Πολιτικής Ασφάλειας για τη ∆ιασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών, σύµφωνα µε τα 

προβλεπόµενα στην υπ’ αριθµ.165/2011 και την υπ’αριθµ. 121/2012 Απόφαση της Α∆ΑΕ. Η εν λόγω 

Πολιτική εγκρίθηκε από την Α∆ΑΕ µε την υπ’αριθµ.37/2017 απόφαση της Αρχής. 

Πλην όµως, στην υπ’ αριθµ. 165/2011 Απόφαση της Α∆ΑΕ «Κανονισµός για την ∆ιασφάλιση 

Απορρήτου των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (ΦΕΚ B’ 2715/17-11-2011), ρητά 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∆ΑΕ προς έγκριση …Πολιτική Ασφάλειας για τη ∆ιασφάλιση 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∆ΑΕ 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 17
η
 Μαΐου 2012. Κατά συνέπεια, η υποχρέωση της 

εταιρείας «.................» για την υποβολή στην Α∆ΑΕ προς έγκριση Πολιτικής Ασφάλειας για τη 

διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών υφίστατο ήδη από τότε. 

Σηµειωτέον ότι, αν και η Απόφαση 165/2011, ως κανονιστική πράξη της Α∆ΑΕ, είχε δηµοσιευτεί στην 

Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ B’ 2715/17-11-2011), και παρόλο που η εταιρεία «.................», 

ως πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όφειλε να γνωρίζει τη νοµοθεσία που διέπει τον 

κλάδο δραστηριότητάς της, η Αρχή, ήδη από το έτος 2011, είχε αποστείλει στην εταιρεία σχετική 
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ενηµέρωση αναφορικά µε την ισχύ και τις προβλέψεις της εν λόγω Απόφασης, µε το υπ΄αριθµ. πρωτ. 

Α∆ΑΕ 2048/25.11.2011 έγγραφο. 

Σε απάντηση όµως του υπ΄αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ 2048/25.11.2011 εγγράφου της Α∆ΑΕ, όπως 

προαναφέρθηκε, η εταιρεία «.................» απέστειλε τα υπ’αριθµ.πρωτ.Α∆ΑΕ 167/20.01.2012, 

545/07.03.2012 και 822/17.04.2012 έγγραφα, µε τα οποία διατύπωσε τα επιχειρήµατά της για τη µη 

υποβολή στην Α∆ΑΕ  Πολιτικής Ασφάλειας για τη ∆ιασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών, 

παρά τα προβλεπόµενα στην υπ’ αριθµ. 165/2011 Απόφαση της Αρχής. 

Συνεπεία τούτου, η Α∆ΑΕ επανήλθε µε την υπ’αριθµ. 121/2012 Απόφασή της,  καλώντας την εταιρεία 

«.................» να υποβάλει στην Αρχή, εντός προθεσµίας ενός (1) µήνα από την παραλαβή της εν λόγω 

απόφασης, το αρχείο αντιστοίχισης, µαζί µε την ευρύτερη πολιτική ασφάλειας πληροφοριών και 

επικοινωνιών της εταιρείας, στην ελληνική γλώσσα, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα άρθρα 1, 3, 17 

και 18 της υπ’ αριθµ.165/2011 Απόφασης της Α∆ΑΕ. 

Ωστόσο,  µε την εκπνοή της ορισθείσας στην υπ’αριθµ.121/2012 Απόφαση της Α∆ΑΕ προθεσµίας για 

την υποβολή των προβλεπόµενων σε αυτή εγγράφων, η εταιρεία «.................», δεν υπέβαλε στην 

Α∆ΑΕ, ως όφειλε, Πολιτική Ασφάλειας για τη ∆ιασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών, αλλά 

επανήλθε µε νέο έγγραφο (από 02.08.2012 υπ’αριθµ.πρωτ.Α∆ΑΕ 1543/03.08.2012), µε το οποίο 

δήλωσε ότι εµµένει στην άποψή της ότι η πιστοποίηση ISO27001, που έχει λάβει, παρέχει επαρκείς 

αποδείξεις σχετικά µε τη συµµόρφωση της εταιρείας στο πλαίσιο που έχει θεσπίσει ο Κανονισµός της 

Α∆ΑΕ, και πρότεινε τη διοργάνωση συνάθροισης στην Αθήνα, µε σκοπό την επίτευξη συµφωνίας 

«…σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο τα µέτρα που έχουν ληφθεί από την ................. µπορούν να 

προσαρµοστούν στις διατάξεις της Απόφασης της Α∆ΑΕ, δεδοµένου ότι οι τελευταίες πρέπει να είναι 

σύµφωνες µε το Ευρωπαϊκό θεσµικό πλαίσιο…». 

Εν όψει του προαναφερόµενου εγγράφου της εταιρείας «.................», η Α∆ΑΕ απέστειλε νέο έγγραφο 

(υπ’αριθµ.πρωτ.Α∆ΑΕ 1860/05.10.2012), µε το οποίο, αφού προέβη σε αναλυτικές επισηµάνσεις 

αναφορικά µε την ισχύουσα νοµοθεσία, ενηµέρωσε την εταιρεία ότι εµµένει στην υπ’αριθµ.121/2012 

Απόφασή της, µε την οποία η εταιρεία εκλήθη να συµµορφωθεί, επισηµαίνοντας ότι η Αρχή παρέµενε 

στη διάθεση της εταιρείας για την πραγµατοποίηση της συνάντησης, την οποία είχε αιτηθεί.  

Η εν λόγω συνάντηση πραγµατοποιήθηκε στην έδρα της Α∆ΑΕ την 20.11.2012,  κατά την οποία 

παρασχέθηκαν στην εταιρεία «.................» περαιτέρω διευκρινίσεις αναφορικά µε την υπ’ αριθµ. 

165/2011 Απόφαση της Α∆ΑΕ και τις υποχρεώσεις της εταιρείας βάσει αυτής. 
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Πλην όµως, ακόµα και µετά την εν λόγω συνάντηση, η εταιρεία δεν υπέβαλε στην Α∆ΑΕ, ως όφειλε, 

Πολιτική Ασφάλειας για τη ∆ιασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών, σύµφωνα µε την υπ’ 

αριθµ. 165/2011 Απόφαση της Α∆ΑΕ, αλλά επανήλθε µε νέο έγγραφο (το από 20.11.2012 

υπ’αριθµ.πρωτ. Α∆ΑΕ 2213/23.11.2012 έγγραφο), καθώς και µε το από 21.12.2012 µήνυµα 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, στην αγγλική γλώσσα, µε θέµα «…………».  

Κατόπιν των παραπάνω, και προς αποφυγήν παρερµηνειών, µε το υπ’αριθµ.πρωτ. Α∆ΑΕ 

296/01.02.2013 έγγραφό της, η Α∆ΑΕ ενηµέρωσε εκ νέου την εταιρεία «.................», ότι εκκρεµούσε 

ακόµα η συµµόρφωση της εταιρείας µε τις υπ’αριθµ. 165/2011 και 121/2012 Αποφάσεις  αναφορικά 

µε την υποβολή της Πολιτικής ∆ιασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, σηµειώνοντας ότι τα 

έγγραφα που υποβάλλονται στην Αρχή από τους παρόχους υπηρεσιών και δικτύων ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών θα πρέπει να είναι διατυπωµένα στην ελληνική γλώσσα. 

Από τα παραπάνω είναι προφανές ότι ουδεµία παρερµηνεία είναι δυνατό να υποστηριχτεί εκ µέρους 

της εταιρείας «.................» αναφορικά µε την ύπαρξη της υποχρέωσής της για την υποβολή Πολιτικής 

Ασφάλειας για τη ∆ιασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών στην Α∆ΑΕ, σύµφωνα µε την υπ’ 

αριθµ. 165/2011 Απόφαση της Αρχής. 

Αντιθέτως, από τα παραπάνω επάγεται, πέραν πάσης αµφιβολίας, η σύµφωνη µε την αρχή της χρηστής 

∆ιοίκησης δράση της Α∆ΑΕ, προκειµένου να ενηµερωθεί εγκαίρως και µε ακρίβεια η εταιρεία 

«.................» αναφορικά µε τις  υποχρεώσεις της, βάσει της Απόφασης 165/2011. 

 Ως εκ τούτου, ο ισχυρισµός περί παρανόησης εκ µέρους της εταιρείας «.................» αναφορικά µε τις 

υποχρεώσεις της για την υποβολή  Πολιτικής Ασφάλειας για τη ∆ιασφάλιση του Απορρήτου των 

Επικοινωνιών στην Α∆ΑΕ, λόγω της λήψης, το έτος 2014, εγγράφου, µε το οποίο η Α∆ΑΕ έθεσε άλλο 

θέµα, κρίνεται αβάσιµος, όπως άλλωστε αποδέχεται και η ίδια η εταιρεία, διά των εκπροσώπων της, οι 

οποίοι δήλωσαν ότι  « … Είχανε υποβληθεί µετά από αυτές τις συναντήσεις και κάποιες πολιτικές, από 

τις υφιστάµενες πολιτικές της ‘……’ οι οποίες προφανώς δεν κάλυπταν και αυτό προέκυψε, και 

απαντήθηκε από την Α∆ΑΕ, είχε διατυπωθεί και εγγράφως» (σελ.3 του υπ’αριθµ. 46/2016 πρακτικού 

της από 16.11.2016 ακρόασης) και ότι «…Υπήρξε µία παρανόηση για την οποία αναγνωρίζει ότι έχει 

και την ευθύνης της…» (σελ.4 του υπ’αριθµ. 46/2016 πρακτικού της από 16.11.2016 ακρόασης). 

Τέλος, αλυσιτελώς προβάλλεται ο ισχυρισµός των εκπροσώπων της εταιρείας ότι  «…θέλουµε να σας 

διαβεβαιώσουµε ότι η έλλειψη του κειµένου δεν έχει σε τίποτα επηρεάσει την ασφάλεια αυτήν καθαυτή, 

την ασφάλεια των επικοινωνιών, η οποία και διασφαλιζόταν και σήµερα διασφαλίζεται και θα 
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εξακολουθήσει να διασφαλίζεται, ανεξαρτήτως του πως διατυπώνεται η πολιτική» (σελ.4 του υπ’αριθµ. 

46/2016 πρακτικού της από 16.11.2016 ακρόασης), δεδοµένου ότι η βασιµότητα του ισχυρισµού 

αυτού θα µπορούσε να κριθεί από την Α∆ΑΕ διά της έγκαιρης λήψης της Πολιτικής Ασφάλειας για τη 

∆ιασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών της εταιρείας, ώστε να καταστεί δυνατός και ο έλεγχος 

εφαρµογής της. Πλην όµως, όπως η ίδια η εταιρεία «.................», αποδέχτηκε κατά την Ακρόαση της 

16
ης

 Νοεµβρίου 2016, «… Πράγµατι από το 2012 που κάνουµε αυτήν τη συζήτηση µέχρι τώρα δεν 

υπάρχει η ελληνική πολιτική έτσι όπως τη θέλει ο Κανονισµός. Αυτό είναι αδιαµφισβήτητο» (σελ.4 του 

υπ’αριθµ. 46/2016 πρακτικού της από 16.11.2016 ακρόασης).   

   

ΙΑ. Κατόπιν των παραπάνω, και έχοντας υπόψη:  

1.   Το άρθρο 19 του Συντάγµατος, 

2.   Το ν.3115/2003 «Αρχή ∆ιασφάλισης 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 «∆ίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής» (ΦΕΚ Α’51/2012), όπως ισχύει, και 

ιδίως τα άρθρα 61 και 110 αυτού, 

7.     Την υπ’ αριθµ. 165/2011 Απόφαση της Α∆ΑΕ «Κανονισµός για την ∆ιασφάλιση Απορρήτου 

των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (ΦΕΚ B’ 2715/17-11-2011), ιδίως τα άρθρα 1, 3 και 16 

αυτής, 

8.    Την υπ’ αριθµ. 97Α/2012 Απόφαση της Α∆ΑΕ «Τροποποίηση της απόφασης της Α∆ΑΕ 44/31-

10-2003 Απόφασης της Α∆ΑΕ “Κανονισµός Εσωτερικής Λειτουργίας της Αρχής ∆ιασφάλισης 
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του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α∆ΑΕ) (ΦΕΚ1642/Β/7.11.2003)”, όπως ισχύει» (ΦΕΚ 

1650/Β/11-05-2012 και 1751/Β/25-05-2012) »,  

9.    Τις διατάξεις της υπ’αριθµ. 44/31.10.2003 Απόφασης της Α∆ΑΕ «Κανονισµός Εσωτερικής 

Λειτουργίας της Αρχής ∆ιασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α∆ΑΕ)» (ΦΕΚ Β’ 

1642/7.11.2003), όπως ισχύει,  

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

11. Την υπ’ αριθµ. 1593/2016 Απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας (∆’ Τµήµα), 

12. Την από 19-12-2013 παραίτηση του τότε Προέδρου της Α∆ΑΕ, η οποία έγινε αποδεκτή από τον 

Υπουργό ∆ικαιοσύνης, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 175/20-01-2014 Απόφασή του (ΦΕΚ 

Υ.Ο.∆.∆. 19/22-01-2014), 

13. 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), 

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 

∆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», 

15. Το πρακτικό της από 29.10.2015 συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Α∆ΑΕ, 

16. Την υπ’αριθµ.360/2015 Απόφαση της Ολοµέλειας της Α∆ΑΕ, 

17. Την υπ’αριθµ. 362/2015 Απόφαση του Αντιπροέδρου της Α∆ΑΕ,  

18. 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», 
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19. 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,   

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΄αριθµ. πρωτ.Α∆ΑΕ 2048/25.11.2011 έγγραφο της Α∆ΑΕ, 

23. Το υπ’αριθµ.πρωτ.Α∆ΑΕ 167/20.01.2012 έγγραφο της εταιρείας «.................», 

24. Το υπ’αριθµ.πρωτ.Α∆ΑΕ 545/07.03.2012 έγγραφο της εταιρείας «.................», 

25. Το υπ’αριθµ.πρωτ.Α∆ΑΕ 822/17.04.2012  έγγραφο της εταιρείας «.................», 

26. Την υπ’αριθµ. 173/11.06.2012 εισήγηση προς την Ολοµέλεια της Α∆ΑΕ, 

27.  Το πρακτικό της συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Α∆ΑΕ της 20.06.2012,  

28.  Την υπ’αριθµ. 121/2012 Απόφαση της Α∆ΑΕ, την οποία η εταιρεία «……….» παρέλαβε την 

02.07.2012 (υπ’αριθµ.πρωτ.Α∆ΑΕ 1295/02.07.2012 απόδειξη παράδοσης-παραλαβής), 

29.  Το από 02.08.2012 υπ’αριθµ.πρωτ.Α∆ΑΕ 1543/03.08.2012 έγγραφο της εταιρείας 

«.................»,  

30. Την υπ’αριθµ. 271/18.09.2012 εισήγηση προς την Ολοµέλεια της Α∆ΑΕ, 

31. Το υπ’αριθµ.πρωτ.Α∆ΑΕ 1860/05.10.2012 έγγραφο της Α∆ΑΕ προς την εταιρεία «……….», 

32. Τη συνάντηση που πραγµατοποιήθηκε την 20.11.2012 στην έδρα της Α∆ΑΕ µεταξύ στελεχών 

της Α∆ΑΕ και εκπροσώπων της εταιρείας «.................», 

33. Τον υπ’αριθµ.πρωτ. Α∆ΑΕ ΕΜΠ 268/20.11.2012 πίνακα που υπέβαλε στη Α∆ΑΕ η εταιρεία 

«.................», 

34.  Το από 20.11.2012 υπ’αριθµ.πρωτ. Α∆ΑΕ 2213/23.11.2012 έγγραφο της εταιρείας 

«.................», 

35. Το από 21.12.2012 µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου της εταιρείας «.................» µε θέµα 

«……….» µετά των συνηµµένων αυτού,  

36. Το υπ’αριθµ.πρωτ. Α∆ΑΕ 296/01.02.2013 έγγραφο της Α∆ΑΕ προς την εταιρεία «.................», 
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37. Την υπ’αριθµ. 340/2013 εισήγηση προς την Ολοµέλεια της Α∆ΑΕ,  

38. Το πρακτικό της συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Α∆ΑΕ της 06.11.2013, 

39. Την υπ’αριθµ. 319/2013 Απόφαση της Α∆ΑΕ, η οποία δηµοσιεύτηκε την  9
η
 Σεπτεµβρίου 2016, 

κατόπιν: α) της υπ΄αριθµ. 81/18.05.2016 Εισηγήσεως, β) του Πρακτικού της από 25.05.2016 

συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Αρχής, και δυνάµει των διατάξεων: α) του άρθρου 55 παρ.10 

του ν.4339/2015  (ΦΕΚ Α’ 133/29.10.2015), β) του άρθρου 73 του ν. 4369/2016 (ΦΕΚ Α΄ 

33/2016) και γ) της υπ’ αριθµ. 16887/17-03-2016 Απόφασης του Υπουργού ∆ικαιοσύνης, 

∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων (ΦΕΚ Υ.Ο.∆.∆. 151/21-03-2016), περί συγκρότησης 

της Αρχής ∆ιασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, 

40. Την υπ’αριθµ πρωτ.Α∆ΑΕ 2080/20.09.2016 Κλήση, µετά της συνηµµένης σε αυτήν υπ’αριθµ. 

319/2013 Απόφασης, η οποία επεδόθη στην εταιρεία νοµίµως και εµπροθέσµως, σύµφωνα µε 

την υπ’αριθµ.Α-7952/22.09.2016 Έκθεση Επίδοσης της ∆ικαστικής Επιµελήτριας στο 

Πρωτοδικείο Αθηνών Γεωργίας Γιωτοπούλου,  

41. Το υπ’αριθµ.πρωτ. Α∆ΑΕ 2238/30.09.2016 έγγραφο της εταιρείας «.................», 

42. Το πρακτικό υπ’αριθµ.30 της από 03.10.2016 συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Α∆ΑΕ,  

43. Την υπ’αριθµ.πρωτ. Α∆ΑΕ 2496/21.10.2016 Κλήση µετά από αναβολή, η οποία επεδόθη στην 

εταιρεία νοµίµως και εµπροθέσµως την 26.10.2016, σύµφωνα µε την υπ’αριθµ.∆-

10309/26.10.2016 Έκθεση Επίδοσης του ∆ικαστικού Επιµελητή στο Εφετείο Πειραιά 

Κωνσταντίνου Μπελογιάννη,  

44. Το υπ’αριθµ. 46/2016 πρακτικό της διεξαχθείσης την 16
η
 Νοεµβρίου 2016 ακρόασης της 

εταιρείας «.................», το οποίο  επεδόθη στην εταιρεία νοµίµως την 17
η
 Φεβρουαρίου 2017, 

όπως προκύπτει από την υπ’αριθµ. υπ’αριθµ.∆-10895/17.02.2017 Έκθεση Επίδοσης του 

∆ικαστικού Επιµελητή στο Εφετείο Πειραιά Κωνσταντίνου Μπελογιάννη, 

45. Το υπ’αριθµ.πρωτ. Α∆ΑΕ 152/19.01.2017 έγγραφο της Α∆ΑΕ,  

46. Το υπ’αριθµ.πρωτ. Α∆ΑΕ 712/09.03.2017 έγγραφο υπόµνηµα της εταιρείας «.................»,  

47. Το γεγονός ότι η εταιρεία «.................» λειτουργεί υπό καθεστώς Γενικής Άδειας και ασκεί εν 

τοις πράγµασι δραστηριότητες, οι οποίες εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της υπ’ αριθµ. 

165/2011 Απόφασης της Α∆ΑΕ, 
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48. Το γεγονός ότι η εταιρεία «.................» υπέβαλε στην Α∆ΑΕ την Πολιτική Ασφάλειας για τη 

∆ιασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών µε το υπ’ αρ. πρωτ. Α∆ΑΕ ΕΜΠ 

230/16.11.2016 έγγραφο,  

49. Τo γεγονός ότι µε την υπ’αριθµ. 37/2017 Απόφαση της Α∆ΑΕ εγκρίθηκε η υπ’αριθµ. πρωτ. 

Α∆ΑΕ ΕΜΠ 230/16.11.2016 Πολιτική Ασφάλειας για τη ∆ιασφάλιση του Απορρήτου των 

Επικοινωνιών της εταιρείας «.................»,  

50. Την υπ’αριθµ.277/04.07.2017 εισήγηση προς την Ολοµέλεια της Α∆ΑΕ, 

51. Τα πρόσφατα οικονοµικά στοιχεία της εταιρείας «.................», 

52. Το Πρακτικό της από 12.07.2017 συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Α∆ΑΕ,  

53. την ανάγκη διασφάλισης  του απορρήτου των επικοινωνιών, 

 

Και αφού όλα τα µέλη της Ολοµέλειας της Α∆ΑΕ δήλωσαν ότι ενηµερώθηκαν πλήρως για τη µέχρι 

σήµερα εξέλιξη της υποθέσεως και ότι έχουν λάβει γνώση όλων των εγγράφων αυτής,  

 

 

Η ΑΡΧΗ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Α∆ΑΕ) 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Οµοφώνως την ύπαρξη ευθύνης της εταιρείας «.................» για τη µη έγκαιρη υποβολή στην Α∆ΑΕ 

Πολιτικής Ασφάλειας για τη ∆ιασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών, σύµφωνα µε τα 

αναφερόµενα στις ενότητες Β έως Ι της παρούσας 

 

Ως προς το είδος και το ύψος της κύρωσης εις βάρος της εταιρείας,  

 

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ 

 

Κατά πλειοψηφία στην εταιρεία «.................» (ΑΦΜ ……….)  τη διοικητική κύρωση του χρηµατικού 

προστίµου ύψους είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000 €). 

Ειδικότερα, ο Αντιπρόεδρος, τα τακτικά µέλη κ.κ.Γεώργιος Μπακάλης και Παναγιώτης Ριζοµυλιώτης 

και το αναπληρωµατικό µέλος κ.Σπυρίδων Παντελής ψήφισαν υπέρ της επιβολής της διοικητικής 
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κύρωσης του χρηµατικού προστίµου ύψους είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000€), λαµβάνοντας υπόψη 

ιδίως την αρχή της αναλογικότητας, την αρχή της χρηστής ∆ιοίκησης, την αρχή της εύλογης διάρκειας 

της διαδικασίας, τη βαρύτητα της αποδιδόµενης παράβασης, καθώς και τα πρόσφατα οικονοµικά 

στοιχεία της εταιρείας. Το τακτικό µέλος κ.Ιωάννης Ασκοξυλάκης και το αναπληρωµατικό µέλος 

κ.Γεώργιος Μισαηλίδης ψήφισαν υπέρ της επιβολής της διοικητικής κύρωσης της σύστασης, µε την 

αιτιολογία ότι η εταιρεία συµµορφώθηκε µε τις απαιτήσεις της Α∆ΑΕ και έστειλε, έστω και µε 

καθυστέρηση, την πολιτική ασφάλειάς της, και δεδοµένου ότι δεν υπήρξε περιστατικό ασφάλειας 

κατά την περίοδο µη ύπαρξης πολιτικής ασφάλειας. Κατόπιν τούτου για την παράβαση αυτή 

επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο εις βάρος της ελεγχόµενης εταιρείας ύψους είκοσι χιλιάδων ευρώ 

(20.000€).  

 

Η παρούσα απόφαση να επιδοθεί στην εταιρεία µε την επωνυµία «.................» µε ∆ικαστικό 

Επιµελητή.        

 

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2017. 

 

 

  

 

 Χρήστος Ζαµπίρας 

 

 

       Πρόεδρος 
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