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                                                                                                                                              Μαξνύζη, 4 Γεθεκβξίνπ 2019 

    Αξ. πξση.: 3801 

     ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

 

ΑΠΟΦΑΖ 

 (αριθμ: 362/2019)  

 

Θέμα:   
Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «…….» κε αληηθείκελν ηνλ 

έιεγρν ελδερόκελεο παξαβάζεσο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί απνξξήηνπ ησλ 

επηθνηλσληώλ. 

 
 

 

Σελ Σεηάξηε, 4
ε
 Γεθεκβξίνπ 2019, ε Οινκέιεηα ηεο Αξρήο Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ 

Δπηθνηλσληώλ, παξηζηακέλσλ ηνπ Πξνέδξνπ θ. Υξήζηνπ Ράκκνπ, ηνπ Αληηπξνέδξνπ θ. Μηραήι 

αθθά, θαζώο θαη ησλ ηαθηηθώλ κειώλ θ.θ. Γεσξγίνπ Μπαθάιε θαη Αηθαηεξίλεο Παπαληθνιάνπ, 

ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη επί ηεο ελδερόκελεο θιήζεο ζε αθξόαζε ηεο 

εηαηξείαο «……...» κε αληηθείκελν ηνλ έιεγρν ηεο ελδερόκελεο παξαβάζεσο ηεο θείκελεο 

λνκνζεζίαο πεξί πξνζηαζίαο ηνπ απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληώλ.  

Δηδηθόηεξα: 

Α. ηελ Α.Γ.Α.Δ. ππεβιήζε ε κε αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 729/07.03.2018 θαηαγγειία ηνπ …….., ζηελ 

νπνία ν θαηαγγέιισλ αλαθέξεη όηη ζηηο 2.3.2018 πξαγκαηνπνηήζεθε αθύξσζε ηεο sim θάξηαο ηνπ, 

ρσξίο εθείλνο λα ην έρεη δεηήζεη. Δπηπξόζζεηα, ηελ ίδηα κέξα, από ην ζηαζεξό ηνπ ηειέθσλν 

κπνξνύζε λα πξαγκαηνπνηήζεη θιήζεηο, αιιά όρη λα δερζεί. Όηαλ ελεξγνπνηήζεθε εθ λένπ ε sim 

θάξηα ηνπ θαηαγγέιινληνο, είρε ηνλ αξηζκό ηεο ζπδύγνπ ηνπ θαη ε sim ηεο ζπδύγνπ ηνπ ηε δηθή ηνπ 

ζύλδεζε, ε νπνία εληνύηνηο, παξέκελε αλελεξγή. Δπηζεκαίλεηαη όηη θαη νη δύν σο άλσ ζπλδέζεηο 

είλαη ζην όλνκα ηνπ θαηαγγέιινληνο. Ο θαηαγγέιισλ αλαθέξεη επίζεο όηη ε δηθή ηνπ ζύλδεζε 

πξέπεη λα είρε ελεξγνπνηεζεί ζε δηαθνξεηηθή sim θάξηα, ηελ νπνία είρε παξαιάβεη άγλσζην άηνκν 

πνπ πξνέβε επίζεο ζε αθαίξεζε κεγάισλ ρξεκαηηθώλ πνζώλ από ηνλ ηξαπεδηθό ηνπ ινγαξηαζκό, 

ρξεζηκνπνηώληαο θσδηθό (PIN) πνπ απέζηεηιε ε ηξάπεδα ζηε ζύλδεζή ηνπ θηλεηήο ηειεθσλίαο.  

Γηα ηε δηεξεύλεζε ηεο ελ ιόγσ θαηαγγειίαο απνθαζίζηεθε, κε ηελ ππ’ αξηζκ. 137/2018 Απόθαζε 

ηεο Οινκέιεηαο ηεο Α.Γ.Α.Δ., ε ζύζηαζε νκάδαο ειέγρνπ, ε νπνία δηελήξγεζε ην ζρεηηθό έιεγρν 

ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ εηαηξεηώλ «…….» θαη «……..». Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ, όπσο απηά 

απνηππώζεθαλ ζηελ από 17.09.18 «Έθζεζε Γηελέξγεηαο Δθηάθηνπ Διέγρνπ ζε ζπλέρεηα ηεο ππ’ 

αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 729/07.03.2018 θαηαγγειίαο» θαη εγθξίζεθαλ από ηελ Οινκέιεηα ηεο Αξρήο, 
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θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο 17
εο

 Οθησβξίνπ 2018 ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 320/2018 Απόθαζή ηεο, 

έρνπλ σο εμήο: 

«Γ. ΕΞΕΣΑΗ ΣΩΝ ΣΟΙΥΕΙΩΝ – ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΣΟΤ ΕΛΕΓΥΟΤ 
Από ηελ εμέηαζε ηνπ ζπλόινπ ησλ εγγξάθσλ θαη ζηνηρείσλ ηεο ππόζεζεο, πξνέθπςαλ ηα 

αθόινπζα: 

1. Τελ 02.03.2018, πεξί ώξα 15:32, θάπνηνο θάιεζε ζηελ εμππεξέηεζε πειαηώλ ηεο 

εηαηξείαο ……θαη δήηεζε εθηξνπή ησλ εηζεξρόκελσλ θιήζεσλ ηεο ζύλδεζεο ζηαζεξήο 

ηειεθσλίαο …….. ηνπ θαηαγγέιινληνο πξνο κία ζύλδεζε θηλεηήο ηειεθσλίαο κε ηελ 

αηηηνινγία βιάβεο. 

2. Τελ ίδηα κέξα πξαγκαηνπνηήζεθαλ επαλεηιεκκέλεο ηειεθσληθέο θιήζεηο πξνο ηελ 

εμππεξέηεζε πειαηώλ ηεο εηαηξείαο ….. γηα αληηθαηάζηαζε ηεο θάξηαο SIM 

(αληηζηνίρηζε ηνπ αξηζκνύ ζύλδεζεο θηλεηήο ηειεθσλίαο ηνπ θαηαγγέιινληνο …… ζε 

άιιε θάξηα SIM), ε νπνία ηειηθά πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 02.03.2018, ώξα 19:08 

(ζπλεκκέλν 3 ηνπ Πξαθηηθνύ ηεο 7/5/2018).  

Η ηαπηνπνίεζε ηνπ θαηαγγέιινληνο πξνθεηκέλνπ γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο θάξηαο 

SIM, πέξαλ από ηηο εξσηήζεηο επηβεβαίσζεο ησλ πξνζσπηθώλ ζηνηρείσλ, 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε θιήζε ζε άιιε ζύλδεζε ηνπ ηδίνπ, θαη πην ζπγθεθξηκέλα, κε 

θιήζε ζηε ζύλδεζή ηνπ ζηαζεξήο ηειεθσλίαο, γηα ηελ νπνία είρε ήδε 

πξαγκαηνπνηεζεί εθηξνπή, ζύκθσλα κε ην ζεκείν 1. Από ην ζπλεκκέλν 1 ηεο 

ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 125/04.06.2018 επηζηνιήο, επηβεβαηώλεηαη ε 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο ελ ιόγσ θιήζεο από ηελ εμππεξέηεζε πειαηώλ ……. (ηει. ……) 

πξνο ηε ζηαζεξή ζύλδεζε ηνπ θαηαγγέιινληνο, ηελ 02.03.2018 θαη ώξα 19:07:29 .  

Σε απάληεζε ηνπ εξσηήκαηνο ηεο Ο.Δ. εάλ ειέγρζεθε αλ ε λέα SIM ήηαλ ήδε ελεξγή 

πξηλ από ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο αληηθαηάζηαζεο θαη εάλ είλαη δπλαηή ε αγνξά 

αλελεξγώλ SIM από θαηάζηεκα ηεο εηαηξείαο, ε εηαηξεία δήισζε ζηελ  ππ΄αξηζκ. 

πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 125/04.06.2018 επηζηνιή ηεο, όηη «… ε δηαδηθαζία πινπνίεζεο 

αηηήκαηνο αληηθαηάζηαζεο παιαηάο θάξηαο sim κε λέα νινθιεξώλεηαη κόλν εάλ ε 

θάξηα είλαη αλελεξγή» θαη όηη «… ε αγνξά αλελεξγώλ SIM από θαηάζηεκα ηεο 

εηαηξείαο δελ είλαη εθηθηή από 01.08.2017». Πιελ όκσο, από ηηο ερνγξαθεκέλεο 

ζπλνκηιίεο πνπ απέζηεηιε ε …….. (ζπλεκκέλν 6 ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 

125/04.06.2018 επηζηνιήο ηεο …..) δελ επηβεβαηώλεηαη ε δήισζε ηεο εηαηξείαο όηη «… 

ε αγνξά αλελεξγώλ SIM από θαηάζηεκα ηεο εηαηξείαο δελ είλαη εθηθηή από 

01.08.2017», δεδνκέλνπ όηη ν άγλσζηνο άληξαο αλαδεηνύζε πιεξνθνξίεο γηα ην πώο 

κπνξεί λα πξνκεζεπηεί αλελεξγή SIM από θαηάζηεκα ηεο ……., ρσξίο νη εθπξόζσπνη 

ηεο εηαηξείαο ηειεθσληθά λα ηνπ αξλεζνύλ απηή ηε δπλαηόηεηα.  
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3. Γελ ππάξρεη δηάηαμε άξζεο απνξξήηνπ γηα ηηο ππό εμέηαζε ζπλδέζεηο ζηαζεξήο θαη 

θηλεηήο ηειεθσλίαο γηα ην δηάζηεκα από 01.03.2018 έσο θαη 31.03.2018 (ζπλ. 2 ηεο 

ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 125/04.06.2018 επηζηνιήο). 

4. Από ην ζπλεκκέλν 1 ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 125/04.06.2018 επηζηνιήο, 

πξνθύπηεη όηη γηα ην δηάζηεκα πνπ ίζρπε ε εθηξνπή θιήζεσλ (από 02.03.2018, ώξα 

15:00 έσο 03.03.2018, ώξα 15:00), ε ζηαζεξή ζύλδεζε ηνπ θαηαγγέιινληνο δέρζεθε 

7 εηζεξρνκέλεο θιήζεηο, από ηηο νπνίεο ε κία πξνέξρεηαη από ηελ εμππεξέηεζε 

πειαηώλ ……. (ηει. …….).  

5. Από ηα ζπλεκκέλα 3, 4 ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 125/04.06.2018 επηζηνιήο, 

πξνθύπηεη όηη από 02.03.2018 θαη ώξα 19:10 έσο 03.03.2018, ώξα 08:40, δηάζηεκα 

δειαδή πνπ ε ζύλδεζε θηλεηήο ηειεθσλίαο ηνπ θαηαγγέιινληνο ήηαλ αληηζηνηρηζκέλε 

ζηελ άγλσζηε SIM (…….., ζπλεκκέλν 8 ηνπ Πξαθηηθνύ ηεο 7/5/2018), έιαβαλ ρώξα 1 

εηζεξρόκελε θιήζε, 2 εηζεξρόκελα sms θαη  11 εμεξρόκελεο θιήζεηο.  

6. Από ην ζπλεκκέλν 3 ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 125/04.06.2018 επηζηνιήο, 

πξνθύπηεη όηη από 03.03.2018 θαη ώξα 08:40 έσο 03.03.2018, ώξα 11:01 δηάζηεκα 

δειαδή πνπ ε ζύλδεζε ηνπ θαηαγγέιινληνο ήηαλ αληηζηνηρηζκέλε ζηελ SIM ηεο 

ζπδύγνπ ηνπ (…….., ζπλεκκέλν 9 ηνπ Πξαθηηθνύ ηεο 7/5/2018), έιαβαλ ρώξα 3 

εηζεξρόκελεο θιήζεηο θαη 15 εμεξρόκελεο θιήζεηο.  

7. Σε απάληεζε ζρεηηθνύ εξσηήκαηνο ηεο Ο.Δ. ζην πιαίζην ηνπ από 7/5/2018 επηηόπηνπ 

ειέγρνπ, ε εηαηξεία …… δήισζε όηη δελ ππάξρνπλ αξρεία θαηαγξαθήο ελεξγεηώλ από 

ηα θέληξα ηεο εηαηξείαο ….., δεδνκέλνπ όηη πξόθεηηαη γηα ζύλδεζε VOIP, ε νπνία 

εμππεξεηείηαη από IMS, ην νπνίν δηαζέηεη αξρεία θαηαγξαθήο γηα δηάζηεκα 1 κελόο.  

Σεκεηώλεηαη όηη ζην πιαίζην ηνπ ηαθηηθνύ ειέγρνπ πνπ δηεμήρζε από ηελ ΑΓΑΔ ζηελ 

εηαηξεία ……. θαηά ην έηνο 2014, ε εηαηξεία είρε δειώζεη ηελ ελ ιόγσ αδπλακία 

ζπκκόξθσζεο κε ζρεηηθό Έληππν θαηαγξαθήο εμαηξέζεσλ (ζπλεκκέλν 3 ηνπ από 

07.02.2014 πξαθηηθνύ ειέγρνπ). Σηελ από 10.02.2015 Έθζεζε Γηελέξγεηαο Ταθηηθνύ 

Διέγρνπ ζηελ εηαηξεία ……(παξ. Γ2, ζει. 26), ε νπνία εγθξίζεθε ζηελ από 23 Ινπιίνπ 

2015 ζπλεδξίαζε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 209/2015 Απόθαζε ηεο ΑΓΑΔ θαη παξαδόζεθε 

ζηελ εηαηξεία (ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 2241/14-10-2015 απόδεημε παξάδνζεο – 

παξαιαβήο θαη ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 2308/06.10.2016 απόδεημε παξάδνζεο – 

παξαιαβήο), αλαθνξηθά κε ηηο εμαηξέζεηο, νη νπνίεο παξαδόζεθαλ ζηελ Ο.Δ., 

ζεκεηώλεηαη όηη:  

    « Δελ ππάξρεη επαξθήο ηεθκεξίωζε ηωλ αηηηνινγήζεωλ. 

Δελ αλαθέξεηαη γηα όιεο ηηο εμαηξέζεηο ζηελ ελόηεηα «πξνϋπνζέζεηο άξζεο ηεο    

εμαίξεζεο» ζαθέο   ρξνλνδηάγξακκα ελεξγεηώλ αλαθνξηθά κε ηελ άξζε ή ηε 

δηεξεύλεζε γηα ηελ άξζε ηεο εμαίξεζεο».  
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   θαη όηη: 

      «Παξαηήξεζε 2: Η εηαηξεία νθείιεη λα ζπκπιεξώζεη ηηο αηηηνινγήζεηο  

παξαζέηνληαο επαξθή ηεθκεξίωζε απηώλ. 

       Παξαηήξεζε 3: Η εηαηξεία νθείιεη λα νξίζεη ζηε δηαδηθαζία PR.ERM.02.19, θαη        

λα εθαξκόζεη, όηη ζηηο πξνϋπνζέζεηο άξζεο ηεο εμαίξεζεο ζα πξέπεη λα 

θαηαγξάθεηαη θαη ην ρξνλνδηάγξακκα ελεξγεηώλ ηεο άξζεο ή ηεο δηεξεύλεζεο γηα 

ηελ άξζε».  

Δπηζεκαίλεηαη ηέινο όηη αλαθνξηθά κε ηελ από 10.02.2015 Έθζεζε Γηελέξγεηαο 

Ταθηηθνύ Διέγρνπ ζηελ εηαηξεία ……, εθθξεκεί ε νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο 

αθξόαζεο γηα ελδερόκελε παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί απνξξήηνπ ησλ 

επηθνηλσληώλ, ε νπνία απνθαζίζηεθε κε ηελ ππ’αξηζκ.41/2017 Απόθαζε ηεο 

Οινκέιεηαο ηεο ΑΓΑΔ.  

8. Σηελ Οδεγία Αληηθαηάζηαζεο SIM πνπ παξαδόζεθε ζηελ Ο.Δ. ζην πιαίζην ηνπ από 

07.05.2018 επηηόπηνπ ειέγρνπ (ζπλεκκέλν 4 ηνπ Πξαθηηθνύ ηεο 7/5/2018), 

αλαθέξεηαη όηη ζε πεξίπησζε αηηήκαηνο αληηθαηάζηαζεο θάξηαο sim, ζα πξέπεη λα 

γίλεη θιήζε από ηνλ εθπξόζσπν ηεο εηαηξείαο ζην msisdn γηα ην νπνίν δεηείηαη ε 

αληηθαηάζηαζε (Βήκα 1, Δλέξγεηεο εθπξνζώπνπ ……..). Η ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα δελ 

έιαβε ρώξα ζηελ πεξίπησζε ηεο ππό δηεξεύλεζε θαηαγγειίαο θαη ν εθπξόζσπνο ηεο 

εηαηξείαο πξνέβε ζηηο ελέξγεηεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην ζεκείν 2 ηεο Οδεγίαο (θιήζε 

ζε άιιε ελεξγή ζύλδεζε ζηα ίδηα ζηνηρεία), ρσξίο λα επηβεβαησζεί ε αδπλακία θιήζεο 

ζην ίδην ην msisdn. Δπηζεκαίλεηαη όηη ζε ζπλέρεηα ηνπ ππό εμέηαζε πεξηζηαηηθνύ, ε 

εηαηξεία ηξνπνπνίεζε ηελ ελ ιόγσ Οδεγία πξνζζέηνληαο ζην Βήκα 1 ησλ ελεξγεηώλ 

ηνπ εθπξνζώπνπ …….. ην αθόινπζν: «… βάδνπκε hold ηνλ πειάηε θαη ηνλ θαινύκε 

ζηνλ αξηζκό πνπ επηζπκεί ηελ αληηθαηάζηαζε, είηε καο αλαθέξεη όηη ην θηλεηό είλαη ζε 

ιεηηνπξγία, είηε όρη…»).  

9. Η από 31.05.2018 απάληεζε ηεο εηαηξείαο πξνο ηνλ θαηαγγέιινληα (ζπλεκκέλν 5 ηεο 

ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 125/04.06.2018 επηζηνιήο) επηβεβαηώλεη ηα αλαθεξόκελα 

ππό ζεκεία 1 θαη 2 ζηνηρεία.  

Δ. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 
Από ηνλ έιεγρν πνπ δηελεξγήζεθε ζην δίθηπν ησλ παξόρσλ πνπ εμππεξεηνύλ ηηο ππό εμέηαζε 

ζπλδέζεηο ζηαζεξήο θαη θηλεηήο ηειεθσλίαο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππό δηεξεύλεζε 

θαηαγγειία θαη ηελ εμέηαζε ηνπ ζπλόινπ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θαθέινπ δηαπηζηώζεθαλ ηα 

αθόινπζα: 

1. Γελ εθαξκόζηεθε ε Οδεγία Αληηθαηάζηαζεο SIM πνπ παξαδόζεθε ζηελ Ο.Δ. ζην 

πιαίζην ηνπ από 07.05.2018 επηηόπηνπ ειέγρνπ (ζπλεκκέλν 4 ηνπ Πξαθηηθνύ ηεο 

ΑΔΑ: ΨΥΦΩΙΔ1-ΧΧ7



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΡΥΗ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 

 

5 
 

7/5/2018), κε απνηέιεζκα ηελ ιαλζαζκέλε αληηθαηάζηαζε ηεο θάξηαο sim ηνπ 

θαηαγγέιινληνο θαη ηελ παξαβίαζε ηνπ απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληώλ ηνπ. 

2. Πξαγκαηνπνηήζεθε εθηξνπή εηζεξρνκέλσλ θιήζεσλ ηνπ ζηαζεξνύ ηειεθώλνπ ηνπ 

θαηαγγέιινληνο ζε θηλεηό ηξίηνπ κε απνηέιεζκα ηελ παξαβίαζε ηνπ απνξξήηνπ ησλ 

επηθνηλσληώλ ηνπ. 

3. Η εηαηξεία δελ δηαζέηεη αξρεία θαηαγξαθήο ελεξγεηώλ από ην ζύζηεκα IMS (γηα 

ζπλδέζεηο VOIP) πέξαλ ηνπ 1 κελόο ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ από 

10.02.2015 Έθζεζε Γηελέξγεηαο Ταθηηθνύ Διέγρνπ.» 

Αθνινύζσο ηεο έγθξηζεο ηεο πξναλαθεξζείζαο έθζεζεο ειέγρνπ, ε ππ’ αξηζκ. 320/2018 Απόθαζε 

ηεο Οινκέιεηαο ηεο Αξρήο, κεηά ηεο ζπλεκκέλεο έθζεζεο ειέγρνπ παξαδόζεθε ζηελ ειεγρόκελε 

εηαηξεία, όπσο πξνθύπηεη από ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 1234/26-03-2019 απόδεημε παξάδνζεο – 

παξαιαβήο.   

 

Β. Δλόςεη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο από 17.09.18 «Έθζεζεο Γηελέξγεηαο Δθηάθηνπ Διέγρνπ ζε 

ζπλέρεηα ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 729/07.03.2018 θαηαγγειίαο», πξνθύπηεη ε αθόινπζε 

ελδερόκελε παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί πξνζηαζίαο ηνπ απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληώλ 

εθ κέξνπο ηεο εηαηξείαο «……….»: 

Παραβίαζη ηοσ απορρήηοσ ηων επικοινωνιών ζσνδρομηηή καηά παράβαζη ηης κείμενης 

νομοθεζίας περί προζηαζίας ηοσ απορρήηοσ ηων επικοινωνιών. 

 Όπσο πξνθύπηεη από ηελ από 17.09.18 έθζεζε εθηάθηνπ ειέγρνπ γηα ηε δηεξεύλεζε ηεο 

επίκαρεο θαηαγγειίαο, ε εηαηξεία «……...», ηελ 02-03-2018 θαη ώξα 19:08 κ.κ., πξαγκαηνπνίεζε 

αληηθαηάζηαζε ηεο θάξηαο SIM ηνπ θαηαγγέιινληνο, δειαδή αληηζηνίρηζε ηνπ αξηζκνύ θηλεηήο 

ηειεθσλίαο ηνπ θαηαγγέιινληνο ζε άιιε θάξηα SIM, ε νπνία, όπσο πξνέθπςε ήηαλ ζηελ θαηνρή 

ηξίηνπ αγλώζηνπ πξνζώπνπ.  

 ύκθσλα κε ηελ Οδεγία αληηθαηάζηαζεο SIM ηεο εηαηξείαο «……..», ε νπνία ήηαλ ζε ηζρύ 

θαηά ην ρξόλν εκθάληζεο ηνπ πεξηζηαηηθνύ, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί αληηζηνίρηζε 

ηειεθσληθνύ αξηζκνύ ζε άιιε θάξηα SIM ζε πεξίπησζε ηειεθσληθνύ αηηήκαηνο ηνπ πειάηε, ε 

εηαηξεία «……..» πξνβαίλεη ζε ηαπηνπνίεζή ηνπ κε πιήξε επηβεβαίσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ. Μεηαμύ 

ησλ ελεξγεηώλ ηεο εηαηξείαο γηα ηελ νξζή ηειεθσληθή ηαπηνπνίεζε ηνπ πειάηε θαη ηελ πεξαηηέξσ 

πινπνίεζε ηνπ αηηήκαηόο ηνπ, ε εηαηξεία πξνβαίλεη ζε θιήζε ζηνλ ηειεθσληθό αξηζκό γηα ηνλ νπνίν 

ν πειάηεο έρεη δεηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο θάξηαο SIM. ε πεξίπησζε αδπλακίαο θιήζεο ζε 

απηόλ ηνλ ηειεθσληθό αξηζκό, πξνβαίλεη ζε θιήζε ζε άιιν αξηζκό είηε θηλεηήο είηε ζηαζεξήο 
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ηειεθσλίαο πνπ έρεη ζην όλνκά ηνπ ν πειάηεο θαη εάλ δελ πθίζηαηαη ηέηνηνο, ηνλ παξαπέκπεη λα 

κεηαβεί ζε θαηάζηεκα ν ίδηνο πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεζεί.  

Δλ πξνθεηκέλσ, παξά ην γεγνλόο όηη ε ελ ιόγσ Γηαδηθαζία ηεο εηαηξείαο αλαθέξεη σο πξώην 

βήκα ηελ θιήζε ζηνλ αξηζκό γηα ηνλ νπνίν ν θαιώλ είρε δεηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο θάξηαο 

SIM, ε εηαηξεία «……...» δελ πξνέβε ζηελ ελ ιόγσ ελέξγεηα, αιιά πξνέβε ζε θιήζε ζην ζηαζεξό 

ηειέθσλν ηνπ πειάηε, ηνπ νπνίνπ ν θαθόβνπινο ηξίηνο είρε πξνεγνπκέλσο θαηαθέξεη λα δεηήζεη 

ηελ εθηξνπή ζε δηθό ηνπ θηλεηό ηειέθσλν. Η παξάιεηςε απηή ηεο εηαηξείαο λα εθαξκόζεη πηζηά ηε 

Γηαδηθαζία πνπ ίζρπε θαηά ην ρξόλν εκθάληζεο ηνπ πεξηζηαηηθνύ είρε σο απνηέιεζκα λα 

αληηζηνηρεζεί ε ζύλδεζε θηλεηήο ηειεθσλίαο ηνπ θαηαγγέιινληνο ζε άιιε θάξηα SIM θαη ζπλεπώο 

όιεο νη εηζεξρόκελεο θιήζεηο θαη ηα κελύκαηά ηνπ λα δξνκνινγνύληαη ζε άιιν πξόζσπν, θαηά 

παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί πξνζηαζίαο ηνπ απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληώλ.  

Πιελ όκσο, ζύκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 3471/2006, «οποηαδήποηε τρήζε 

ηωλ σπερεζηώλ ειεθηροληθώλ επηθοηλωληώλ ποσ παρέτοληαη κέζω δεκοζίοσ δηθηύοσ επηθοηλωληώλ θαη 

ηωλ δηαζέζηκωλ ζηο θοηλό σπερεζηώλ ειεθηροληθώλ επηθοηλωληώλ, θαζώς θαη ηωλ ζσλαθώλ 

δεδοκέλωλ θίλεζες θαη ζέζες… προζηαηεύεηαη από ηο απόρρεηο ηωλ επηθοηλωληώλ», ελώ ζύκθσλα κε 

ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 3 ηνπ Ν. 3674/2008, «ο πάροτος, ηα κέιε ηες δηοίθεζες θαη ο λόκηκος 

εθπρόζωπος ασηού, ο σπεύζσλος δηαζθάιηζες ηοσ απορρήηοσ, οη εργαδόκελοη θαη οη ζσλεργάηες ηοσ 

παρότοσ έτοσλ σποτρέωζε ετεκύζεηας γηα όια ηα ζέκαηα ποσ αθορούλ ηο απόρρεηο ηωλ 

επηθοηλωληώλ.», 

Δμάιινπ, ε δηαδηθαζία ηεο ηαπηνπνίεζεο ηνπ ζπλδξνκεηή θαηά ηελ ηειεθσληθή 

εμππεξέηεζε αηηεκάησλ ηνπ, ηδίσο όηαλ απηά αθνξνύλ ζε πξόζβαζή ηνπ ζε δεδνκέλα επηθνηλσλίαο, 

όπσο ελ πξνθεηκέλσ ε αληηθαηάζηαζε θάξηαο SIM, ζα πξέπεη αθελόο λα παξέρεη όιεο ηηο εγγπήζεηο 

απνηειεζκαηηθόηεηαο σο πξνο ηε δηαθξίβσζε ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ θαινύληνο ζπλδξνκεηή, αθεηέξνπ 

ζα πξέπεη λα εθαξκόδεηαη πηζηά. Δλ πξνθεηκέλσ, ε πξόβιεςε θιήζεο ζην λνύκεξν γηα ην νπνίν ν 

ζπλδξνκεηήο αηηείηαη ηελ αληηθαηάζηαζε θάξηαο SIM απηό αθξηβώο επηδηώθεη λα επηηύρεη, ήηνη ηνλ 

απνθιεηζκό ηεο πηζαλήο εμαπάηεζεο ηνπ παξόρνπ από ηξίην πξόζσπν πνπ ππνδύεηαη ηνλ 

ζπλδξνκεηή κε ζθνπό λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ηειεθσληθή ηνπ ζύλδεζε κέζσ απηνύ ηνπ ηξόπνπ. 

Δπνκέλσο, εάλ ε εηαηξεία εθάξκνδε, γεγνλόο πνπ δελ έπξαμε, πηζηά ηελ ελ ιόγσ Γηαδηθαζία, δελ ζα 

επεξρόηαλ ην απνηέιεζκα ηεο πξνζβνιήο ηνπ απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληώλ ηνπ θαηαγγέιινληνο 

κέζσ ηεο πξνώζεζεο ησλ θιήζεσλ θαη ησλ κελπκάησλ ηνπ θαη ηελ ελ γέλεη ιεηηνπξγία ηεο γξακκήο 

ηνπ ζε άιιε θάξηα SIM ηξίηνπ πξνζώπνπ.  
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Απόδεημε εμάιινπ ηεο απνδνρήο εθ κέξνπο ηεο εηαηξείαο ηεο πιεκκεινύο εθαξκνγήο ηεο ελ 

ιόγσ Γηαδηθαζίαο ήηαλ θαη ε ηξνπνπνίεζε ηεο Γηαδηθαζίαο ηεο, κεηά ην επίκαρν πεξηζηαηηθό, κε ηελ 

πξνζζήθε ζηελ ελέξγεηα ηεο θιήζεο ζηνλ ηειεθσληθό αξηζκό γηα ηνλ νπνίν ππάξρεη αίηεκα 

αληηθαηάζηαζεο θάξηαο SIM  ηεο θξάζεο «…βάδοσκε hold ηολ πειάηε θαη ηολ θαιούκε ζηολ αρηζκό 

ποσ επηζσκεί ηελ αληηθαηάζηαζε, είηε κας αλαθέρεη όηη ηο θηλεηό είλαη ζε ιεηηοσργία, είηε ότη…».           

 

Γ. Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ θαη έρνληαο ππόςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3115/2003 «Αξρή Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ» (ΦΔΚ Α’ 

47) θαη ηδίσο ηα άξζξα 1 παξ. 1, 6 θαη 11 απηνύ,  

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3471/2006 «Πξνζηαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα θαη ηεο ηδησηηθήο 

δσήο ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 2472/1997» (ΦΔΚ 

Α΄133/28.6.2006), ν νπνίνο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 4070/2012 θαη ηδίσο ην άξζξν 4 ηνπ λόκνπ 

απηνύ, 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3674/2008 «Δλίζρπζε ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ δηαζθάιηζεο ηνπ απνξξήηνπ ηεο 

ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α’ 136), ηδίσο ηνπ άξζξνπ 11 απηνύ,  

4. Σηο δηαηάμεηο ηεο ππ' αξηζµ. 165/2011 Απόθαζεο ηεο Α.Γ.Α.Δ. «Καλνληζµόο γηα ηε Γηαζθάιηζε 

ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Ηιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ» (ΦΔΚ Β' 2715/2011),  

5. Σηο δηαηάμεηο ηεο ππ’ αξηζκ. 44/31.10.2003 Απόθαζεο ηεο Α.Γ.Α.Δ. «Καλνληζκόο Δζσηεξηθήο 

Λεηηνπξγίαο ηεο Αξρήο Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ» (ΦΔΚ Β’1642/7.11.2003), 

όπσο ηζρύεη, ηδίσο ηα άξζξα 4 θαη 6 απηήο, 

6. Σελ ππ’ αξηζκ. 16887/17-03-2016 Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Γηθαηνζύλεο, Γηαθάλεηαο θαη 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ (ΦΔΚ Τ.Ο.Γ.Γ. 151/21-03-2016), πεξί ζπγθξόηεζεο ηεο Αξρήο 

Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ, 

7. Σελ ππ’ αξηζ. 34051/29.05.2018 Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Γηθαηνζύλεο, Γηαθάλεηαο θαη 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ (ΦΔΚ Τ.Ο.Γ.Γ. 326), πεξί δηνξηζκνύ Πξνέδξνπ ηεο Αξρήο Γηαζθάιηζεο 

ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληώλ, όπσο δηνξζώζεθε ζην νξζό κε ην ΦΔΚ Τ.Ο.Γ.Γ.396/2019, 

8. Σελ θαηαγγειία κε αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 729/07.03.2018, 

9. Σελ ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 972/26.03.2018 επηζηνιή ηεο Α.Γ.Α.Δ., 

10. Σo ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 982/27.03.2018 έγγξαθν ηνπ θαηαγγέιινληνο, 

11. Σελ ππ΄αξηζκ. 137/2018 Απόθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηεο Α.Γ.Α.Δ., 

12. Σν ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 105/08.05.2018 Πξαθηηθό Γηελέξγεηαο Δθηάθηνπ Διέγρνπ ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ησλ εηαηξεηώλ ……. 
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13. Σελ ππ΄αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ ΔΜΠ 125/04.06.2018 επηζηνιή ηεο εηαηξείαο ……., 

14. Σελ από 17.09.2018 «Έθζεζε Γηελέξγεηαο Δθηάθηνπ Διέγρνπ ζε ζπλέρεηα ηεο ππ’ αξηζκ. 

πξση. ΑΓΑΔ 729/07.03.2018 θαηαγγειίαο», 

15. Σελ ππ’ αξηζκ. 320/2018 Απόθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηεο Α.Γ.Α.Δ., κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε από 

17.09.18 «Έθζεζε Γηελέξγεηαο Δθηάθηνπ Διέγρνπ ζε ζπλέρεηα ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 

729/07.03.18», ε νπνία παξειήθζε από ηελ εηαηξεία «……...», κεηά ηεο ζπλεκκέλεο έθζεζεο 

ειέγρνπ, όπσο πξνθύπηεη από ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 1234/26-03-2019 απόδεημε παξάδνζεο – 

παξαιαβήο,  

16. Σελ ππ’ αξηζκ. 270/2019 εηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο Α.Γ.Α.Δ., 

17. Σν ππ’ αξηζκ. 50 Πξαθηηθό ηεο από 4 Γεθεκβξίνπ 2019 ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο 

Α.Γ.Α.Δ., 

 

Ζ ΑΡΥΖ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΖΣΟΤ ΣΩΝ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ (ΑΓΑΔ) 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  

ηελ θιήζε ζε Αθξόαζε ηεο εηαηξείαο «……...», ελώπηνλ ηεο Οινκέιεηαο ηεο  Α.Γ.Α.Δ., ηελ 4
η
 

Φεβροσαρίοσ 2020, ημέρα Σρίηη και ώρα 11.00 π.μ., ζηελ έδξα ηεο Α.Γ.Α.Δ., Ιεξνύ Λόρνπ 3, 

Μαξνύζη, κε αληηθείκελν ηνλ έιεγρν ηεο ελδερόκελεο παξάβαζεο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί 

απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληώλ, όπσο αλαιπηηθά εθηίζεηαη αλσηέξσ ζηα ζεκεία Α θαη Β. 

Δηζεγεηήο γηα ηελ ελ ιόγσ ππόζεζε νξίδεηαη ην ηαθηηθό κέινο ηεο Α.Γ.Α.Δ., θ. Γεώξγηνο 

Μπαθάιεο. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη ζύκθσλα κε ην άξζξν 6 παξ. 3 ηεο ππ’ αξηζκ. 44/31.10.2003 Απόθαζεο ηεο 

Α.Γ.Α.Δ. «Καλνληζκόο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο ηεο Αξρήο Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ 

Δπηθνηλσληώλ» (ΦΔΚ Β’1642/7.11.2003), όπσο ηζρύεη, ν ελδηαθεξόκελνο κπνξεί λα ππνβάιεη 

αίηεκα δεκνζηόηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο.  

Η παξνύζα απόθαζε λα επηδνζεί ζηελ εηαηξεία «……..». 

Κξίζεθε θαη απνθαζίζηεθε ηελ 4
ε
 Γεθεκβξίνπ 2019.  

    

 

                                                

                                                 Ο Πξόεδξνο 

 

                                                  Υξήζηνο Ράκκνο 
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