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                                                                                                                                              Μαξνύζη, 4 Γεθεκβξίνπ 2019 

    Αξ. πξση.: 3803 

     ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

 

ΑΠΟΦΑΖ 

 (αριθμ: 364/2019)  

 

Θέμα:   
Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «…….» (εθεμήο «…...») 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 ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 971/26-03-2018 θαηαγγειία ησλ θ.θ. ……, 

δηα ηεο πιεξεμνπζίαο ηνπο δηθεγόξνπ, ……... πγθεθξηκέλα, νη θαηαγγέιινληεο θνηλνπνίεζαλ δηα 

ηνπ αλσηέξσ εγγξάθνπ ηνπο εμώδηθε δήισζε – δηακαξηπξία ηνπο πξνο ηελ εηαηξεία «………», κε 

ηελ νπνία δηακαξηύξνληαλ γηα δπζιεηηνπξγίεο ζηε γξακκή ηνπ ζηαζεξνύ ηειεθώλνπ ηνπο. 

Δηδηθόηεξα, δηακαξηύξνληαλ γηα έλα πεξηζηαηηθό θαηά ην νπνίν νη εηζεξρόκελεο θιήζεηο ηνπο 

πξνσζνύληαλ ζε άιιε ηειεθσληθή ζύλδεζε, θαζώο θαη γηα έηεξν πεξηζηαηηθό θαηά ην νπνίν θαηά ηε 

δηάξθεηα ζπλνκηιίαο ηνπο άθνπγαλ θαη άιιεο ηειεθσληθέο ζπλδηαιέμεηο. 

Γηα ηε δηεξεύλεζε ηεο ελ ιόγσ θαηαγγειίαο απνθαζίζηεθε, κε ηελ ππ’ αξηζκ. 139/2018 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 

απνηππώζεθαλ ζηελ από 21.09.18 «Έθζεζε Γηελέξγεηαο Δθηάθηνπ Διέγρνπ θαηόπηλ θαηαγγειίαο κε 

αξηζκό πξσηνθόιινπ ΑΓΑΔ 971/26.03.18» θαη εγθξίζεθαλ από ηελ Οινκέιεηα ηεο Αξρήο, θαηά ηε 

ζπλεδξίαζε ηεο 14
εο

 Ννεκβξίνπ 2018 ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 351/2018 Απόθαζή ηεο.  

Αθνινύζσο ηεο έγθξηζεο ηεο πξναλαθεξζείζαο έθζεζεο ειέγρνπ, απόζπαζκα ηεο ππ’ αξηζκ. 

351/2018 Απόθαζεο ηεο Αξρήο, κεηά ηνπ ζπλεκκέλνπ αληηζηνίρνπ απνζπάζκαηνο ηεο έθζεζεο 
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ειέγρνπ παξαδόζεθε ζηηο εηαηξείεο «……..» θαη «…….», όπσο πξνθύπηεη από ηηο ππ’ αξηζκ. πξση. 

ΑΓΑΔ 639/12-02-2019 θαη 500/04-02-2019 απνδείμεηο παξάδνζεο – παξαιαβήο αληηζηνίρσο.   

 

Β. Δλόςεη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ελ ιόγσ Έθζεζεο Γηελέξγεηαο Δθηάθηνπ Διέγρνπ, πξνθύπηεη ε 

αθόινπζε ελδερόκελε παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί πξνζηαζίαο ηνπ απνξξήηνπ ησλ 

επηθνηλσληώλ εθ κέξνπο ηεο εηαηξείαο «…...»: 

Γιακινδύνεσζη ηοσ απορρήηοσ ηων επικοινωνιών ζσνδρομηηή καηά παράβαζη ηης κείμενης 

νομοθεζίας περί προζηαζίας ηοσ απορρήηοσ ηων επικοινωνιών. 

 Όπσο πξνθύπηεη από ηελ από 21.09.18 «Έθζεζε Γηελέξγεηαο Δθηάθηνπ Διέγρνπ θαηόπηλ 

θαηαγγειίαο κε αξηζκό πξσηνθόιινπ ΑΓΑΔ 971/26.03.18», κεηαμύ ησλ δπζιεηηνπξγηώλ ζηε 

ζηαζεξή ηειεθσληθή ηνπο ζύλδεζε ηηο νπνίεο αλέθεξαλ νη θαηαγγέιινληεο ζηελ θαηαγγειία ηνπο, 

ζεκεηώλνληαη δύν πεξηπηώζεηο ζηηο νπνίεο ππήξμε ηνπιάρηζηνλ δηαθηλδύλεπζε ηνπ απνξξήηνπ ησλ 

επηθνηλσληώλ ηνπο. ηελ πξώηε (πεξηζηαηηθό πνπ θαηαγγέιζεθε ηελ 09-01-2018) νη εηζεξρόκελέο 

ηνπο θιήζεηο πξνσζνύληαλ ζε ηξίην πξόζσπν, ελώ ζηελ δεύηεξε πεξίπησζε (πεξηζηαηηθό πνπ 

θαηαγγέιζεθε ηελ 22-01-2018) θαηά ηε δηάξθεηα ζπλνκηιηώλ ηνπο αθνύγνληαλ θαη άιιεο ζπλνκηιίεο 

ζηε γξακκή ηνπο. Καη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο, όπσο πξνθύπηεη από ηελ έθζεζε, ε εηαηξεία «……» 

απνδέρζεθε όηη ηα πεξηζηαηηθά νθείινληαη ζε δηθή ηεο ππαηηηόηεηα, ήηνη ζε βιάβε ηνπ δηθηύνπ ηεο 

θαη όρη ζε ππαηηηόηεηα ηνπ παξόρνπ ηεο ηειεθσληθήο ζύλδεζεο, ήηνη ηεο εηαηξείαο «……..». Παξά 

ην γεγνλόο όκσο όηη ε βιάβε απνθαηαζηάζεθε, δελ θαηέζηε ζαθέο ζε ηί ζπλίζηαην ε ελ ιόγσ βιάβε, 

ηδίσο ζηελ πξώηε πεξίπησζε όπνπ αλαθέξεηαη σο αηηία απηήο ε θπζηνινγηθή θζνξά θαη σο εξγαζία 

απνθαηάζηαζεο ε αιιαγή, επηζθεπή θαη ξύζκηζε νξίνπ. Σν γεγνλόο κάιηζηα όηη ζηελ πεξίπησζε 

απηή νη εηζεξρόκελεο θιήζεηο ησλ θαηαγγειιόλησλ δξνκνινγνύληαλ ζε άιιε ζύλδεζε ηξίηνπ 

πξνζώπνπ, ην νπνίν κάιηζηα πξόζσπν είρε ηε δπλαηόηεηα λα ρξεζηκνπνηεί ηε ζύλδεζε ησλ 

θαηαγγειιόλησλ γηα λα πξαγκαηνπνηεί θαη εμεξρόκελεο θιήζεηο, δελ δύλαηαη λα είλαη απνηέιεζκα 

κηαο θπζηνινγηθήο θζνξάο θαισδίσλ ηεο ζύλδεζεο, όπσο επηθαιείηαη ε εηαηξεία «…..».  

Η εηαηξεία «…….» δελ παξείρε ζηνηρεία θαη δηεπθξηλίζεηο ηόζν γηα ηελ αηηία ησλ ελ ιόγσ 

δπζιεηηνπξγηώλ, όζν θαη γηα ηηο ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο πξνέβε πξνο απνθαηάζηαζή ηνπο, κε 

απνηέιεζκα λα κελ απνδεηθλύεηαη ε ηήξεζε από πιεπξάο ηεο όισλ ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ 

αζθαιείαο πξνο απνθπγήλ ηεο παξαβίαζεο ηνπ απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληώλ.    

 Πιελ όκσο, όπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 3674/2008, «ο πάροτος 

εσζύλεηαη γηα ηελ αζθάιεηα ηφλ σπό ηελ εποπηεία ηοσ τώρφλ, εγθαηαζηάζεφλ, ζσλδέζεφλ θαη ηφλ 

ζσζηεκάηφλ σιηθού ιογηζκηθού. Προς ηούηο έτεη ηελ σποτρέφζε λα ιακβάλεη ηα θαηάιιεια ηετληθά θαη 
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οργαλφηηθά κέηρα θαη λα τρεζηκοποηεί ζσζηήκαηα σιηθού θαη ιογηζκηθού, ηα οποία δηαζθαιίδοσλ ηο 

απόρρεηο ηες επηθοηλφλίας θαη επηηρέποσλ ηελ αποθάισυε ηες παραβίαζες ή απόπεηρας παραβίαζες 

ηοσ απορρήηοσ ηες επηθοηλφλίας.». Δπίζεο, ζηελ παξ. 2 ηνπ σο άλσ άξζξνπ πξνβιέπεηαη όηη «ο 

πάροτος σποτρεούηαη λα δηαζθαιίδεη ηελ ηήρεζε ηφλ προβιεπόκελφλ ζηελ προεγούκελε παράγραθο 

κέηρφλ, λα προβαίλεη ζε ηαθηηθό έιεγτο ηφλ ζσζηεκάηφλ σιηθού θαη ιογηζκηθού ποσ βρίζθοληαη ζηελ 

εποπηεία ηοσ θαη λα έτεη πιήρε γλώζε ηφλ ηετληθώλ δσλαηοηήηφλ ηοσς.».  

 

 

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. 3674/2008 «Δλίζρπζε ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ δηαζθάιηζεο ηνπ απνξξήηνπ ηεο 

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

3. 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, 

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. 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, 

6. 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, 

7. Σελ κε αξηζκό πξσηνθόιινπ ΑΓΑΔ 971/26.03.2018 θαηαγγειία, 

8. Σελ Απόθαζε 139/2018 ηεο Οινκέιεηαο ηεο Α.Γ.Α.Δ., 

9. Σν κε αξηζκό πξσηνθόιινπ ΑΓΑΔ ΔΜΠ-120/29.05.18 Πξαθηηθό δηελέξγεηαο επηηόπηνπ ειέγρνπ 

ζηελ εηαηξεία «……….», 

10. Σν κε αξηζκό πξσηνθόιινπ ΑΓΑΔ ΔΜΠ-130/11.06.18 Πξαθηηθό δηελέξγεηαο επηηόπηνπ ειέγρνπ 

ζηελ εηαηξεία «……»,  

11. Σν κε αξηζκό πξσηνθόιινπ ΑΓΑΔ ΔΜΠ-187/09.07.18 έγγξαθν ηεο εηαηξείαο «…….», 
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12. Σελ από 21.09.18 Έθζεζε κε ηίηιν «Έθζεζε Γηελέξγεηαο Δθηάθηνπ Διέγρνπ θαηόπηλ 

θαηαγγειίαο κε αξηζκό πξσηνθόιινπ ΑΓΑΔ 971/26.03.18», 

13. Σελ ππ’ αξηζκ. 352/2018 εηζήγεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα ηεο Α.Γ.Α.Δ., 

14. Σν πξαθηηθό ηεο από 14.11.2018 ζπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο Α.Γ.Α.Δ., 

15. Σελ ππ’ αξηζκ. 351/2018 Απόθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηεο Α.Γ.Α.Δ., κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε από 

21.09.18 «Έθζεζε Γηελέξγεηαο Δθηάθηνπ Διέγρνπ θαηόπηλ θαηαγγειίαο κε αξηζκό πξσηνθόιινπ 

ΑΓΑΔ 971/26.03.18», απόζπαζκα ηεο νπνίαο παξειήθζε από ηελ εηαηξεία «…….», κεηά ηεο 

ζπλεκκέλεο έθζεζεο ειέγρνπ, όπσο πξνθύπηεη από ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 639/12-02-2019 

απόδεημε παξάδνζεο – παξαιαβήο, θαζώο θαη αληίζηνηρν απόζπαζκα από ηελ εηαηξεία «……..», 

όπσο πξνθύπηεη από ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. ΑΓΑΔ 500/04-02-2019 απόδεημε παξάδνζεο – παξαιαβήο, 

16. Σελ ππ’ αξηζκ. 274/2019 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 12.00 μ.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., θα Αηθαηεξίλε 

Παπαληθνιάνπ. 

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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