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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ
(αριθµ: 325/2017)

Θέµα: Απόφαση επί της κλήσης σε ακρόαση της εταιρείας µε την επωνυµία «……...», δυνάµει της
υπ’ αριθµ. 150/2016 Απόφασης της Α.∆.Α.Ε. µε αντικείµενο τον έλεγχο ενδεχόµενης παραβάσεως
της κείµενης νοµοθεσίας περί απορρήτου των επικοινωνιών.

Την Τετάρτη, 25η Οκτωβρίου 2017, η Ολοµέλεια της Αρχής ∆ιασφάλισης του Απορρήτου των
Επικοινωνιών, παρισταµένων του Προέδρου της Αρχής κ. Χρήστου Ζαµπίρα, του Αντιπροέδρου
της Αρχής κ. Μιχαήλ Σακκά, των τακτικών µελών κ.κ. Μιχαήλ Γεωργιακόδη και Γεωργίου
Μπακάλη, καθώς και των αναπληρωµατικών µελών κ.κ. ∆ηµοσθένη Βουγιούκα, Χρήστου Καλλονιάτη
και Γεωργίου Μισαηλίδη, οι οποίοι προσήλθαν προς αναπλήρωση αντιστοίχως των τακτικών µελών
κ.κ. Ιωάννη Ασκοξυλάκη, Παναγιώτη Ριζοµυλιώτη και Αικατερίνης Παπανικολάου, οι οποίοι δεν
προσήλθαν λόγω κωλύµατος, αν και είχαν νοµίµως και εµπροθέσµως προσκληθεί, συνήλθε σε
συνεδρίαση προκειµένου να αποφασίσει σε συνέχεια της κλήσης σε ακρόαση της εταιρείας µε την
επωνυµία «………», η οποία πραγµατοποιήθηκε την 09-11-2016 κατόπιν της υπ’ αριθµ. 150/2016
απόφασης της Α.∆.Α.Ε. µε αντικείµενο τον έλεγχο ενδεχόµενης παραβάσεως της κείµενης
νοµοθεσίας περί απορρήτου των επικοινωνιών.
Τα µέλη της Ολοµέλειας δήλωσαν ότι ενηµερώθηκαν για τη µέχρι σήµερα εξέλιξη της υπόθεσης
και ότι έλαβαν πλήρη γνώση αυτής. Η συζήτηση της υπόθεσης έλαβε χώρα αυθηµερόν, καθώς και
η λήψη της σχετικής απόφασης. Ειδικότερα:

Α. Η Αρχή ∆ιασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.∆.Α.Ε.), µε την υπ’ αριθµ.
150/2016 απόφασή της, κάλεσε σε ακρόαση την εταιρεία µε την επωνυµία «………» την 12η
Οκτωβρίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 µ.µ., µε αντικείµενο τον έλεγχο ενδεχόµενης
παραβίασης του απορρήτου των επικοινωνιών εκ µέρους της ελεγχόµενης εταιρείας. Ακολούθως,
µετά την αναβολή της ακρόασης της εταιρείας κατά την ως άνω ηµεροµηνία, ορίστηκε νέα
ηµεροµηνία ακρόασης αυτής η 9η Νοεµβρίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 µ.µ.. Η υπ’
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αριθµ. 150/2016 Απόφαση κλήσης σε ακρόαση επεδόθη στην εταιρεία νοµίµως και εµπροθέσµως,
όπως προκύπτει από την υπ’ αριθµ. 7999/25-10-2016 έκθεση επίδοσης της ∆ικαστικής
Επιµελήτριας στο Πρωτοδικείο Αθηνών κας Γεωργίας Γιωτοπούλου.
Η εταιρεία παρέστη κατά την ακρόαση της 9ης Νοεµβρίου 2016 διά της κας ……….., δικηγόρου
της εταιρείας, δυνάµει της από 08-11-2016 έγγραφης εξουσιοδότησης του νοµίµου εκπροσώπου
αυτής.
Ακολούθως, τα πρακτικά της διενεργηθείσας την 9η Νοεµβρίου 2016 ακρόασης της εταιρείας
«……….» κοινοποιήθηκαν στην εταιρεία συνηµµένα στο υπ’ αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ 1812/14-062017 έγγραφο της Α.∆.Α.Ε., το οποίο επεδόθη στην εταιρεία, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθµ.
1393/05-07-2017 έκθεση επίδοσης του ∆ικαστικού Επιµελητή στο Πρωτοδικείο Πειραιά, κου
Κων/νου Μπελογιάννη. Σύµφωνα µε το εν λόγω πρακτικό ακρόασης, χορηγήθηκε στην εταιρεία
«………..» προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την ηµεροµηνία επίδοσής του, προκειµένου η
εταιρεία να καταθέσει ενώπιον της Αρχής έγγραφο υπόµνηµα, καθώς και κάθε σχετικό έγγραφο
που θα έκρινε απαραίτητο για την υποστήριξη των θέσεών της. Ακολούθως, η εταιρεία απέστειλε
το υπ’ αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ 2280/25-07-2017 έγγραφο υπόµνηµά της.

Β. Στην προκειµένη περίπτωση προκύπτουν τα ακόλουθα:
Η Α.∆.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 ∆ιασφάλιση του Απορρήτου των
Επικοινωνιών, κατ΄ εφαρµογήν της διατάξεως της περ.ιβ΄ της παρ.1 του άρθρου 6 του Ν.3115/2003
(ΦΕΚ Α’ 47). Με βάση την ως άνω νοµοθετική εξουσιοδότηση εκδόθηκαν οι υπ’ αριθµ. 630α /2004
«Κανονισµός για την ∆ιασφάλιση Απορρήτου κατά την Παροχή Σταθερών Τηλεπικοινωνιακών
Υπηρεσιών» (ΦΕΚ Β΄ 87/26.1.2005), 632α/2005 «Κανονισµός για την ∆ιασφάλιση του Απορρήτου
στις ∆ιαδικτυακές Επικοινωνίες και τις συναφείς Υπηρεσίες και Εφαρµογές» (ΦΕΚ Β’
88/26.1.2005), 633α /2005 «Κανονισµός για την ∆ιασφάλιση του Απορρήτου ∆ιαδικτυακών
Υποδοµών» (ΦΕΚ Β’ 88/26.1.2005) και 634α/2005 «Κανονισµός για την ∆ιασφάλιση του
Απορρήτου Εφαρµογών και Χρήστη ∆ιαδικτύου» (ΦΕΚ Β’ 88/26.1.2005) Αποφάσεις της
Α.∆.Α.Ε..
Στο πλαίσιο της ανωτέρω αρµοδιότητας της Α.∆.Α.Ε., υπεβλήθη στην Αρχή από την εταιρεία
«………» η υπ’ αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ ΕΜΠ 21/24-01-2008 Πολιτική Ασφάλειας για τη ∆ιασφάλιση
του Απορρήτου των Επικοινωνιών, η οποία αναθεωρήθηκε µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ ΕΜΠ
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47/20-02-2009 έγγραφό της και η οποία ελέγχθηκε και εγκρίθηκε από την Α.∆.Α.Ε. µε την υπ’
αριθµ. 112/2009 Απόφαση της Αρχής.
Εν συνεχεία, µε την υπ’ αριθµ. 211/2010 Απόφαση του Προέδρου της Α.∆.Α.Ε. αποφασίσθηκε η
διενέργεια τακτικού ελέγχου στην εταιρεία «………..», µε σκοπό τον έλεγχο της εφαρµογής της
Πολιτικής Ασφάλειας για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών και την εν γένει
προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών από την εν λόγω εταιρεία. Στην από 9 ∆εκεµβρίου
2010 Έκθεση ∆ιενέργειας Τακτικού Ελέγχου στην εταιρεία «………….» αναφέρονται αναλυτικά
τα αποτελέσµατα του ελέγχου, όπως αυτά προέκυψαν τόσο από τον επιτόπιο έλεγχο της Α.∆.Α.Ε.
στις εγκαταστάσεις της εν λόγω εταιρείας, όσο και από την αξιολόγηση των παραληφθέντων από
την Α.∆.Α.Ε. εγγράφων. Συγκεκριµένα, τα αποτελέσµατα του τακτικού ελέγχου έχουν ως εξής:
«Γ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
Από τους επιτόπιους ελέγχους της Ο.Ε. στις εγκαταστάσεις της ελεγχόµενης εταιρείας, όπως περιγράφονται
στην ενότητα Β της παρούσας Έκθεσης προκύπτουν τα ακόλουθα:
1) Η εταιρεία δεν έχει καταγράψει τις διαδικασίες που προβλέπονται στην πολιτική ασφάλειας στις
ενότητες 3.1.5, 3.6.1, 3.6.2, 3.13.1.
2) Η εταιρεία δεν διαθέτει σύστηµα IDS, όπως προβλέπεται στην ενότητα 3.10.2 της πολιτικής ασφάλειάς
της. Η εταιρεία οφείλει να αναθεωρήσει την πολιτική της και τον εξοπλισµό της ώστε να ικανοποιεί τις
απαιτήσεις του Άρθρου 5, της Απόφασης 633α της Α∆ΑΕ (ΦΕΚ 88Α/2005).
Επιπροσθέτως, πέραν των διαπιστώσεων που άπτονται της εφαρµογής της Πολιτικής Ασφάλειας για τη
∆ιασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών της εταιρείας………, διατυπώνονται οι ακόλουθες
παρατηρήσεις:
1) Η εταιρεία έχει προβεί σε αναθεώρηση της πολιτικής ασφάλειας µε βάση τις παρατηρήσεις που
περιλαµβάνονται στην από 17-3-2009 Έκθεση Ελέγχου Συµµόρφωσης που επισυνάπτεται στην
Απόφαση 112/2009 (περιλαµβάνεται στο Συνηµµένο 1 του Σχετικού 6), αλλά δεν την έχει καταθέσει για
έγκριση στην Α.∆.Α.Ε..
2) Η εταιρεία οφείλει να εναρµονίσει το κείµενο της πολιτικής ασφάλειας µε τις πρακτικές που ακολουθεί
και τον εξοπλισµό που διαθέτει, ιδίως τις ενότητες 3.2.2 και 3.10.2.
Σηµειώνεται ότι τα συµπεράσµατα αυτής της ενότητας προέκυψαν από τον δειγµατοληπτικό έλεγχο
εφαρµογής της Πολιτικής Ασφάλειας για τη ∆ιασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών της εταιρείας
………. και αφορούν µόνο την εφαρµογή των συγκεκριµένων διαδικασιών και µέτρων ασφάλειας στα
συγκεκριµένα συστήµατα που αναφέρονται και για τη δεδοµένη στιγµή που πραγµατοποιήθηκε ο έλεγχος.
∆. ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
Έχοντας υπόψη τα αποτελέσµατα της διενέργειας ελέγχου στην εταιρεία …….. και ειδικότερα:
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•

από την µελέτη της Πολιτικής Ασφάλειας, των ∆ιαδικασιών Ασφάλειας, των εγγράφων και των
λοιπών στοιχείων που εξετάστηκαν από την OE,

•

το δειγµατοληπτικό έλεγχο εφαρµογής της Πολιτικής Ασφάλειας και των ∆ιαδικασιών Ασφάλειας
της εταιρείας,

•

τo αποτέλεσµα του επιτόπιου ελέγχου,

όπως αναφέρονται στην παρούσα Έκθεση και όπως προκύπτουν από τα σχετικά έγγραφα, τα οποία είναι
στη διάθεση της Ολοµέλειας της Α.∆.Α.Ε., προκύπτει ότι η εταιρεία …… κατά το χρόνο διεξαγωγής του
τακτικού ελέγχου, δεν εφάρµοζε τµήµατα επιµέρους πολιτικών και διαδικασιών της εγκριθείσας (Απόφαση
112/2009) Πολιτικής Ασφάλειας για τη ∆ιασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών της εταιρείας.»

Η από 09-12-2010 Έκθεση ∆ιενέργειας Τακτικού Ελέγχου στην εταιρεία «………..» εγκρίθηκε από
την Ολοµέλεια της Αρχής, σύµφωνα µε το Πρακτικό της από 12 Ιανουαρίου 2011 συνεδρίασης της
Ολοµέλειας της Α.∆.Α.Ε..
Επισηµαίνεται, εν προκειµένω, ότι σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 224/2013 Απόφαση της Ολοµέλειας
της Α.∆.Α.Ε. έχει εγκριθεί η Πολιτική Ασφάλειας της εταιρείας «…………...», σύµφωνα µε το νέο
κανονιστικό πλαίσιο της Αρχής.

Γ. Από το πρακτικό της ακρόασης της 9ης Νοεµβρίου 2016 της εταιρείας «………...», αλλά και
από το υπ’ αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ 2280/25-07-2017 έγγραφό υπόµνηµά της, προκύπτουν τα
ακόλουθα:

α) Η εταιρεία «…………» υποστηρίζει (σελ. 3 του Πρακτικού της από 9 Νοεµβρίου 2016
ακρόασης και σελ. 2-3 του υπ’ αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ 2280/25-07-2017 εγγράφου υποµνήµατός της)
ότι, το έτος 2009, οπότε και εγκρίθηκε η Πολιτική Ασφάλειάς της από την Α.∆.Α.Ε., απασχολούσε
µόνο δύο υπαλλήλους και είχε περιορισµένο κύκλο εργασιών. ∆εδοµένου αυτού, «η διαδικασία
προσθήκης νέων χρηστών – υπαλλήλων δεν χρειάστηκε ποτέ να καταγραφεί εγγράφως, δεδοµένου του
µικρού αριθµού χρηστών υπαλλήλων αλλά και του γεγονότος ότι δεν προστέθηκε νέος χρήστης –
υπάλληλος, ούτε άλλαξαν τα πρόσωπα των χρηστών υπαλλήλων.». Περαιτέρω, η εταιρεία
υποστηρίζει ότι «οι παρεχόµενες τότε υπηρεσίες ίντερνετ της εταιρείας δεν αφορούσαν πελάτες
λιανικής, αλλά πελάτες επιχειρήσεις και παρέχονταν από σταθερό σηµείο µεταξύ σταθερών
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µηχανηµάτων. Ως εκ τούτου, γινόταν άµεση ενεργοποίηση των πελατών, χωρίς να χρειάζεται άλλη
ενεργοποίηση καθ’ όλη τη διάρκεια της παρεχόµενης υπηρεσίας.».
β) Σχετικά µε την έλλειψη συστήµατος IDS που διαπιστώθηκε κατά το διενεργηθέντα έλεγχο, η
εταιρεία «………...» υποστηρίζει (σελ. 3 του υπ’ αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ 2280/25-07-2017 εγγράφου
υποµνήµατός της) ότι «τούτο δεν κατέστη εφικτό να υλοποιηθεί εντός του χρόνου υποχρέωσης
υλοποίησης της Πολιτικής Ασφάλειας, λόγω του αυξηµένου κόστους για την προµήθεια εξοπλισµού
αποκλειστικής λειτουργίας ως σύστηµα IDS, το οποίο η εταιρεία αδυνατούσε να καλύψει.».
Τέλος, η εταιρεία υποστηρίζει ότι, για το σύνολο των αποκλίσεων, όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί
στην από 9 ∆εκεµβρίου 2010 Έκθεση τακτικού ελέγχου, και σε συνέχεια της αποστολής σε αυτήν
της εν λόγω Έκθεσης ελέγχου, υπέβαλε ενώπιον της Α.∆.Α.Ε. αναθεώρηση της Πολιτικής
Ασφάλειας, προκειµένου να συµµορφωθεί µε τις εν λόγω επισηµάνσεις της Αρχής. Πράγµατι, η
εταιρεία «……….» υπέβαλε ενώπιον της Α.∆.Α.Ε. την υπ’ αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ ΕΜΠ 130/02-052011 αναθεώρηση της Πολιτικής Ασφάλειάς της, κατόπιν των ευρηµάτων του τακτικού ελέγχου, η
οποία εγκρίθηκε, χωρίς παρατηρήσεις, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 100/2011 Απόφαση της Αρχής.

∆. Κατόπιν τούτων και 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. 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,
4. Τις διατάξεις του ν. 3674/2008 «Ενίσχυση του θεσµικού πλαισίου διασφάλισης του απορρήτου
της τηλεφωνικής επικοινωνίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 136),
5. Τις διατάξεις: α) του Κανονισµού για την ∆ιασφάλιση Απορρήτου κατά την Παροχή Σταθερών
Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών (υπ’ αριθµ. 630α/2004 Απόφαση της Α.∆.Α.Ε., ΦΕΚ Β’
87/26.1.2005), β) του Κανονισµού για την ∆ιασφάλιση του Απορρήτου στις ∆ιαδικτυακές
Επικοινωνίες και τις συναφείς Υπηρεσίες και Εφαρµογές (υπ’ αριθµ 632α/2005 Απόφαση της
Α.∆.Α.Ε, ΦΕΚ Β’ 88/26.1.2005), γ) του Κανονισµού για την ∆ιασφάλιση του Απορρήτου
∆ιαδικτυακών Υποδοµών (υπ’ αριθµ 633α /2005 Απόφαση της Α.∆.Α.Ε, ΦΕΚ Β’ 88/26.1.2005)
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και δ) του Κανονισµού για την ∆ιασφάλιση του Απορρήτου Εφαρµογών και Χρήστη ∆ιαδικτύου
(υπ’ αριθµ 634α /2005 Απόφαση της Α.∆.Α.Ε, ΦΕΚ Β’ 88/26.1.2005), οι οποίοι αντικαταστάθηκαν
από την υπ’ αριθµ. 165/2011 Απόφαση της Α.∆.Α.Ε. («Κανονισµός για τη διασφάλιση του
απορρήτου των ηλεκτρονικών επικοινωνιών», ΦΕΚ Β΄ 2715/2011),
6. 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,
7. 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,
8. 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/25-05-2012),
9. 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,
10. Τις υπ’ αριθµ. 3319/2010 και 1361/2013 Αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας,
11. Την από 19-12-2013 παραίτηση του τότε Προέδρου της Α.∆.Α.Ε. κου Α. Λαµπρινόπουλου, 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),
12. Το άρθρο 20 παρ. 2 του Συντάγµατος, περί δικαιώµατος προηγούµενης ακρόασης του
διοικουµένου,
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
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(Α' 82) και άλλες διατάξεις»,
15. 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»,
16. 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,
17. Τις διατάξεις του άρθρου εικοστού τρίτου του Ν. 4411/2016 (ΦΕΚ Α΄ 142/03-08-2016),
18. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ ΕΜΠ 21/24-01-2008 Πολιτική ∆ιασφάλισης του Απορρήτου
των Επικοινωνιών της εταιρείας «………...», όπως αυτή αναθεωρήθηκε µε το υπ’ αριθµ. πρωτ.
Α∆ΑΕ ΕΜΠ 47/20-02-2009 έγγραφο και η οποία τελικώς εγκρίθηκε ως προς το περιεχόµενο µε
την υπ’ αριθµ. 112/2009 Απόφαση της Α.∆.Α.Ε.,
19. Την υπ’ αριθµ. 211/2010 Απόφαση του Προέδρου της Α.∆.Α.Ε. για τη διενέργεια τακτικού
ελέγχου στην εταιρεία «………...» και τον ορισµό σχετικής Οµάδας Ελέγχου,
20. Την από 9 ∆εκεµβρίου 2010 Έκθεση ∆ιενέργειας Τακτικού Ελέγχου στην εταιρεία
«…………….», αναφορικά µε την εφαρµογή της πολιτικής διασφάλισης του απορρήτου των
επικοινωνιών,
21. Την υπ’ αριθµ. 242/2010 Εισήγηση προς την Ολοµέλεια της Α.∆.Α.Ε.,
22. Το υπ’ αριθµ. 2 πρακτικό της από 12-01-2011 συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Α.∆.Α.Ε.,
23. Την υπ’ αριθµ. 100/2011 Απόφαση της Α.∆.Α.Ε. µε την οποία εγκρίθηκε η αναθεωρηµένη
Πολιτική Ασφάλειας της εταιρείας «……………»,
24. Την υπ’ αριθµ. 224/2013 Απόφαση της Α.∆.Α.Ε. µε την οποία εγκρίθηκε η Πολιτική
Ασφάλειας για τη ∆ιασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών της εταιρείας «……….»,
σύµφωνα µε το νέο κανονιστικό πλαίσιο της Α.∆.Α.Ε.,
25. Την υπ’ αριθµ. 72/2016 εισήγηση προς την Ολοµέλεια της Α.∆.Α.Ε.,
26. Το πρακτικό της από 25-05-2016 συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Α.∆.Α.Ε.,
27. Την υπ’ αριθµ. 150/2016 Απόφαση της Α.∆.Α.Ε. για την κλήση σε ακρόαση της εταιρείας
«………..» την 12η Οκτωβρίου 2016, η οποία επεδόθη στην εταιρεία «…………..», όπως
προκύπτει από την υπ’ αριθµ. 7969/07-10-2016 έκθεση επίδοσης της ∆ικαστικής Επιµελήτριας
στο Πρωτοδικείο Αθηνών, κας Γεωργίας Γιωτοπούλου,
28. Το υπ’ αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ 2451/18-10-2016 έγγραφο της Αρχής, σχετικά µε τον ορισµό νέας

7

ΑΔΑ: Ψ11ΚΙΔ1-4ΗΦ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΡΧΗ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ηµεροµηνίας για την ακρόαση της εταιρείας, το οποίο επεδόθη στην εταιρεία «…………..»
νοµίµως και εµπροθέσµως, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθµ. 7999/25-10-2016 έκθεση επίδοσης
της ∆ικαστικής Επιµελήτριας στο Πρωτοδικείο Αθηνών κας Γεωργίας Γιωτοπούλου,
29. Τους ισχυρισµούς της εταιρείας «……….» κατά την Ακρόαση της 9ης Νοεµβρίου 2016, όπως
αποτυπώνονται στο υπ’ αριθµ. 44 πρακτικό της διεξαχθείσης ακρόασης, το οποίο κοινοποιήθηκε
στην εν λόγω εταιρεία συνηµµένο στην υπ’ αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ 1812/14-06-2017 επιστολή της
Αρχής, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθµ. 1393/05-07-2017 έκθεση επίδοσης του ∆ικαστικού
Επιµελητή στο Πρωτοδικείο Πειραιά, κου Κων/νου Μπελογιάννη,
30. Το υπ’ αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ 2280/25-07-2017 έγγραφο υπόµνηµα της εταιρείας
«……………..» προς την Α.∆.Α.Ε.,
31. Τα πρόσφατα οικονοµικά στοιχεία της εταιρείας «………….», όπως αυτά αποτυπώνονται
στον τελευταίο δηµοσιευµένο ισολογισµό της εταιρείας,
32. Την υπ’ αριθµ. 380/2017 εισήγηση προς την Ολοµέλεια της Α.∆.Α.Ε.,
33. Το υπ’ αριθµ. 85 Πρακτικό της από 25 Οκτωβρίου 2017 συνεδρίασης της Ολοµέλειας της
Α.∆.Α.Ε.,
34. Την ανάγκη διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τη µη επιβολή διοικητικής κύρωσης εις βάρος της εταιρείας µε την επωνυµία «……….» για τις
αποδιδόµενες σε αυτήν παραβάσεις, όπως αναλύεται ανωτέρω στις ενότητες Β και Γ της
παρούσας, λαµβανοµένων υπόψη του επουσιώδους χαρακτήρα αυτών, της αρχής της
αναλογικότητας, καθώς και των πρόσφατων οικονοµικών στοιχείων της εταιρείας.
Η παρούσα απόφαση της Α.∆.Α.Ε. να επιδοθεί στην εταιρεία «……….» µε ∆ικαστικό Επιµελητή.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε την Τετάρτη, 25 Οκτωβρίου 2017.

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Ζαµπίρας
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