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Μαρούσι, 28 Αυγούστου 2018 

                                                                                                                                 Αρ. πρωτ. : 2659  

         

ΑΠΟΦΑΣΗ 

(αριθμ.: 70/2018) 

Θέμα: Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «…..» με αντικείμενο τον έλεγχο ενδεχόμενης 
παράβασης της κείμενης νομοθεσίας περί απορρήτου των επικοινωνιών. 
 
 

Την Τετάρτη, 28η Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 10.30 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση η Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε., 

παρισταμένων του Προέδρου της Αρχής, κ. Χρήστου Ζαμπίρα, του Αντιπροέδρου της Αρχής, κου Μιχαήλ 

Σακκά, καθώς και των τακτικών μελών κ.κ. Γεωργίου Μπακάλη, Παναγιώτη Ριζομυλιώτη, Αικατερίνης 

Παπανικολάου, Μιχαήλ Γεωργιακόδη και Ιωάννη Ασκοξυλάκη.  

Η Α.Δ.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. 

 

A. Στην Α.Δ.Α.Ε. υποβλήθηκαν οι με αριθ. πρωτ. ΑΔΑΕ 1349/16.06.2016 και 1379/22.06.2016  καταγγελίες 

……, στις οποίες αναφέρεται ότι ….. έθεσε σε λειτουργία, από τις 24.05.2016, ……., ενώ διαπιστευμένοι 

υπάλληλοι … έχουν οριστεί ως επιβλέποντες των εκάστοτε εργασιών με την ευθύνη της διαφύλαξης του 

απορρήτου των επικοινωνιών, χωρίς την ανάγκη συνοδείας …..  

Στη συνέχεια, υποβλήθηκαν οι καταγγελίες με αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 1695/25.07.2016 και 2516/25.10.2016 

……., στις οποίες αναφέρεται ότι εργολάβοι …… χωρίς να υπάρχει ….. και ειδικότερα αναφέρονται δύο 

περιστατικά πραγματοποίησης εργασιών ……. 

Για τη διερεύνηση των καταγγελιών αποφασίστηκε, με τις υπ’ αριθμ. 230/2016, 301/2016 και 348/2016 

Αποφάσεις του Προέδρου της ΑΔΑΕ, η σύσταση ομάδας ελέγχου, η οποία διενήργησε έλεγχο στις 

εγκαταστάσεις της εταιρείας «…..». Τα αποτελέσματα του ελέγχου, όπως αυτά αποτυπώθηκαν στην από 

24-04-2017 «Έκθεση Διενέργειας Εκτάκτου Ελέγχου κατόπιν καταγγελιών με αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 

1349/16.06.2016, 1379/22.06.2016, 1695/25.07.2016 και 2516/25.10.2016» και εγκρίθηκαν από την 

Ολομέλεια της Αρχής, κατά τη συνεδρίαση της 31ης Μαΐου 2017, έχουν ως εξής: 

 

«Γ. ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

1. ……»  

 

Β. Ενόψει των ανωτέρω αποτελεσμάτων που προέκυψαν από τους επιτόπιους ελέγχους στις εγκαταστάσεις 

της εταιρείας, τόσο για τα δύο καταγγελλόμενα περιστατικά, όσο και ευρύτερα για τον τρόπο εκτέλεσης 
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εργασιών ……, αποδίδονται οι ακόλουθες ενδεχόμενες παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας σε σχέση με το 

απόρρητο των επικοινωνιών εκ μέρους της εταιρείας «…….»: 

 

α) Παραβίαση της διαδικασίας ……. και της διάταξης του άρθρου 8.2.3 της υπ’ αριθμ. 

165/2011 Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. 

  Σχετικά με τον έλεγχο των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν την 22-06-2016 ….., η εταιρεία 

«…..» έχει ενημερώσει την Α.Δ.Α.Ε. ότι την εν λόγω ημερομηνία μετέβη …. 

 Από τα έγγραφα που προσκόμισε η εταιρεία, όπως αναλυτικά περιγράφεται στις παρ. Γ1.Ι. γ) και δ) 

της από 24 Απριλίου 2017 Έκθεσης διενέργειας εκτάκτου ελέγχου, τόσο ……, δεν προέκυπτε η εγγραφή για 

την πραγματοποίηση της εν λόγω εργασίας από το συγκεκριμένο τεχνικό. 

 Ομοίως, από την εξέταση …., χωρίς να υφίσταται σχετική καταγραφή στο …., όπως αναλυτικά 

περιγράφεται στην παρ. Γ1. ΙΙΙ της από 24 Απριλίου 2017 Έκθεσης διενέργειας εκτάκτου ελέγχου. Επίσης, 

για την ημερομηνία 15-06-2016 εμφανίζεται ……. Η εταιρεία «…..» αιτιολόγησε ……, χωρίς όμως τούτο να 

αποδεικνύεται από τα στοιχεία που προσκομίστηκαν.  

 Περαιτέρω, αναφορικά με τον έλεγχο των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν την 08-09-2016 ….. 

από τα έγγραφα που προσκόμισε η εταιρεία, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην παρ. Γ2. Ι. β) και γ) της 

από 24 Απριλίου 2017 Έκθεσης διενέργειας εκτάκτου ελέγχου, δεν προέκυψε ……..  

 Ομοίως, από την εξέταση των προσβάσεων …., διαπιστώθηκαν δύο προσβάσεις ….., όπως 

αναλυτικά αναφέρεται στην παρ. Γ2.ΙΙΙ της από 24 Απριλίου 2017 Έκθεσης διενέργειας εκτάκτου ελέγχου, 

…... 

Πλην όμως, στην παράγραφο 6 της ενότητας 6 της ……., η οποία είχε παραδοθεί στην Α.Δ.Α.Ε. από 

την εταιρεία, στο πλαίσιο του τακτικού ελέγχου που πραγματοποιήθηκε το έτος 2014, ως Διαδικασία 

εφαρμογής της Πολιτικής ….. 

Περαιτέρω, στην παρ. 8.2.3 του άρθρου 8 (Πολιτική Διαχείρισης και Εγκατάστασης ΠΕΣ) της υπ’ 

αριθμ. 165/2011 Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. (Κανονισμός για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών) προβλέπεται ότι: «για οποιαδήποτε αλλαγή υλικού ή λογισμικού ΠΕΣ, το υπόχρεο πρόσωπο 

υποχρεούται να διατηρεί αρχείο στο οποίο καταγράφεται η ημερομηνία, ο τρόπος, η αιτιολόγηση και ο 

εργαζόμενος ή συνεργάτης που πραγματοποίησε τις αλλαγές. Το αρχείο ενημερώνεται και διατηρείται από 

συγκεκριμένη διοικητική οντότητα ή εργαζόμενο του υπόχρεου προσώπου.».  

Από τα ανωτέρω, προκύπτει ότι ……. συνιστά παραβίαση της ανωτέρω Διαδικασίας της εταιρείας 

και περαιτέρω της διάταξης της παρ. 8.2.3 του άρθρου 8 της υπ’ αριθμ. 165/2011 Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε., 

δεδομένου ότι, όπως προκύπτει, η εταιρεία …….  

 

β) Παραβίαση της Οδηγίας Εργασίας …… της Πολιτικής Φυσικής Ασφάλειας της εταιρείας 

«…….» (άρθρο 5 της υπ’ αριθμ. 165/2011 Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε.). 

Όπως προκύπτει από την παρ. Γ1.Ι.ε) της από 24 Απριλίου 2017 Έκθεσης διενέργειας εκτάκτου 

ελέγχου, ….. Πλην όμως, στην παράγραφο 4.1.3 με τίτλο …. 
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Επισημαίνεται ότι η εν λόγω … είχε παραδοθεί στην Α.Δ.Α.Ε. από την εταιρεία κατά τον τακτικό 

έλεγχο του έτους 2014 ως εφαρμογή της Πολιτικής Φυσικής Ασφάλειας της εταιρείας.  

 

γ) Παραβίαση της παρ. 2.2 της Πολιτικής Αποδεκτής Χρήσης της εταιρείας «…….» και 

περαιτέρω της παρ. 4.3.2 του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 165/2011 Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. 

Όπως προκύπτει αναλυτικά από τις παρ. Γ1.Ι.στ) και Γ2.Ι.ε) της από 24 Απριλίου 2017 Έκθεσης 

διενέργειας εκτάκτου ελέγχου, … Σχετικά δε με τη Δήλωση εμπιστευτικότητας, μη αποκάλυψης και τήρησης 

του απορρήτου για τον εν λόγω τεχνικό, η εταιρεία …..  

Πλην όμως, όπως προκύπτει από τη σύμβαση που έχει συνάψει η εταιρεία … στο πλαίσιο της 

συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της παρ. 4.3.2 της Απόφασης 165/2011 της ΑΔΑΕ και όπως προβλέπεται 

στην παρ. 2.2 της εγκεκριμένης Πολιτικής Αποδεκτής Χρήσης της εταιρείας «…..», η οποία εγκρίθηκε με την 

υπ’ αριθμ. 294/2013 Απόφαση της Αρχής. ……. Επομένως, από τα ως άνω ευρήματα προκύπτει ότι δεν 

εφαρμόζεται η σχετική παρ. 2.2 της Πολιτικής Αποδεκτής Χρήσης της εταιρείας ….. και συνακόλουθα η 

παράγραφος 4.3.2 της Απόφασης 165/2011 της Α.Δ.Α.Ε.. 

 

δ) Παραβίαση της παρ. ……και συνακόλουθα της Πολιτικής Φυσικής Ασφάλειας της εταιρείας 

(άρθρο 5 της υπ’ αριθμ. 165/2011 Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε.). 

Όπως αναφέρεται στην παρ. Γ1.Ι.ζ) της από 24 Απριλίου 2017 Έκθεσης διενέργειας εκτάκτου 

ελέγχου, ……… Συνεπώς, σύμφωνα με το απόσπασμα του ….  

Πλην όμως, στην παράγραφο … 

 

ε) Παραβίαση … και συνακόλουθα της Πολιτικής Φυσικής Ασφάλειας (άρθρο 5 της υπ’ αριθμ. 

165/2011 Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε.). 

Όπως αναλυτικά περιγράφεται στις παρ. Γ1.Ι.η) και Γ2.Ι.ζ) της από 24 Απριλίου 2017 Έκθεσης 

διενέργειας εκτάκτου ελέγχου, … 

Πλην όμως, όπως προκύπτει από … 

 

στ) Παραβίαση της παρ. 2.2 της Πολιτικής Αποδεκτής Χρήσης της εταιρείας «…» και 

συνακόλουθα της παρ. 4.3.2 της υπ’ αριθμ. 165/2011 Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε.. 

Στην παράγραφο …  

Η Α.Δ.Α.Ε. κατά την εξέταση του καταγγελλόμενου περιστατικού, … 

 

Γ. Κατόπιν τούτου και έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 19 του Συντάγµατος, 

2. Τις διατάξεις του Ν.3115/2003 «Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών» (ΦΕΚ Α’ 47) και 

ιδίως τα άρθρα 1 παρ. 1, 6 και 11 αυτού,  

3. Τις διατάξεις του ν. 3674/2008 «Ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου διασφάλισης του απορρήτου της 
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τηλεφωνικής επικοινωνίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 136),   

4. Τις διατάξεις της υπ' αριθµ. 165/2011 Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. «Κανονισµός για τη Διασφάλιση του 

Απορρήτου των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (ΦΕΚ Β' 2715/2011),  

5. Τις διατάξεις του 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. Τις διατάξεις του Ν. 4055/2012 «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής» (ΦΕΚ Α’51/2012), όπως ισχύει, 

και ιδίως τα άρθρα 61 και 110 παρ. 12 αυτού,  

7. Την υπ’ αριθμ. 97Α/2012 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε. «Τροποποίηση της απόφασης της ΑΔΑΕ 44/31-10-2003 

Απόφασης της ΑΔΑΕ “Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των 

Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) (ΦΕΚ1642/Β/7.11.2003)”, όπως ισχύει» (ΦΕΚ 1650/Β/11-05-2012 και 1751/Β/25-

05-2012),  

8. Τις διατάξεις της υπ’αριθμ. 44/31.10.2003 Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. «Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας 

της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.)» (ΦΕΚ Β’ 1642/7.11.2003), όπως 

ισχύει,  

9. Το άρθρο 20 παρ. 2 του Συντάγματος, περί δικαιώματος προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου, 

10. Τη διάταξη του άρθρου 26 παρ.7 του ν.4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση 

Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 

47/2015), 

11. 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 Διπλωματίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών 

Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης - Τροποποίηση 

διατάξεων του Ν. 4070/2012 (Α' 82) και άλλες διατάξεις», 

12. Τη διάταξη του άρθρου 73 του ν. 4369/2016 (ΦΕΚ Α΄ 33/2016) «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών 

Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής 

προϊσταμένων (διαφάνεια – αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες 

διατάξεις», 

13. Την υπ’ αριθμ. 16887/17-03-2016 Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 151/21-03-2016), περί συγκρότησης της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου 

των Επικοινωνιών, 

14. Τις διατάξεις του άρθρου εικοστού τρίτου του Ν. 4411/2016 (ΦΕΚ Α΄ 142/03-08-2016),  

15. Τις υπ’ αριθμ. 3319/2010 και 1361/2013 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, 
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16. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 146/18-07-2013 Πολιτική Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του 

Απορρήτου των Επικοινωνιών της εταιρείας «…..», όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 294/2013 Απόφαση 

της Α.Δ.Α.Ε., 

17. την Οδηγία Εργασίας ….., 

18. τη Διαδικασία ….., 

19. την Οδηγία Εργασίας .., 

20. τη Διαδικασία …., 

21. την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 1349/16.06.2016 καταγγελία ….., 

22. την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 1379/22.06.2016 καταγγελία …., 

23. την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 1695/25.07.2016 καταγγελία ……., 

24. την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 2516/25.10.2016 καταγγελία ….., 

25. τις υπ’ αριθμ. 153/2016, 223/2016 και 275/2016 εισηγήσεις προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε., 

26. τις υπ’ αριθμ. 230/2016, 301/2016 και 348/2016 Αποφάσεις του Προέδρου της Α.Δ.Α.Ε. για τη σύσταση 

Ομάδας Ελέγχου κατόπιν των καταγγελιών με αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 1349/16.06.2016, 1379/22.06.2016, 

1695/25.07.2016 και 2516/25.10.2016, 

27. το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 196/06.10.2016 Πρακτικό Διενέργειας Επιτόπιου Ελέγχου στις 

εγκαταστάσεις …… μετά των συνημμένων αυτού, 

28. το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 245/29.11.2016 Πρακτικό Διενέργειας Επιτόπιου Ελέγχου στις 

εγκαταστάσεις ….. μετά των συνημμένων αυτού, 

29. το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 261/09.12.2016 έγγραφο της εταιρείας …… μετά των συνημμένων 

αυτού, 

30. την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 24/17.02.2017 επιστολή της Α.Δ.Α.Ε. προς την εταιρεία ….., 

31. το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 35/07.03.2017 έγγραφο της εταιρείας ….. μετά των συνημμένων αυτού, 

32. την από 24.04.2017 «Έκθεση Διενέργειας Εκτάκτου Ελέγχου κατόπιν καταγγελιών με αριθμ. πρωτ. 

ΑΔΑΕ 1349/16.06.2016, 1379/22.06.2016, 1695/25.07.2016 και 2516/25.10.2016», 

33. Την υπ’ αριθμ. 215/2017 εισήγηση προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε., 

34. Το υπ’ αριθμ. 44 Πρακτικό της από 31 Μαΐου 2017 συνεδρίασης της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε., 

35. Την υπ’ αριθμ. 182/2017 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε. περί έγκρισης της από 24 Απριλίου 2017 «Έκθεσης 

Διενέργειας Εκτάκτου Ελέγχου κατόπιν καταγγελιών με αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 1349/16.06.2016, 

1379/22.06.2016, 1695/25.07.2016 και 2516/25.10.2016», 

36. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 248/06-11-2017 επιστολή της Α.Δ.Α.Ε. προς την εταιρεία «…..», 

37. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 3248/15-11-2017 απόδειξη παράδοσης – παραλαβής, από την οποία 

προκύπτει ότι η εταιρεία «…...» παρέλαβε την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 248/06-11-2017 επιστολή της Αρχής, 

μετά της συνημμένης υπ’ αριθμ. 182/2017 Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. και της ως άνω έκθεσης ελέγχου, 

38. Την υπ’ αριθμ. 80/2018 Εισήγηση προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε.,  

39. Το υπ’ αριθμ. 10 Πρακτικό της από 28 Φεβρουαρίου 2018 συνεδρίασης της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε., 
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40. Την ανάγκη διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών. 

 

Η ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

α) την κλήση σε Ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «………..», ενώπιον της Ολομέλειας της  Α.Δ.Α.Ε., 

την 19η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.15 μ.μ., στην έδρα της Α.Δ.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. 

β) Την ενημέρωση της καταγγέλλουσας …… για τη διενέργεια της ακρόασης, προκειμένου, εάν επιθυμεί, να 

παραστεί δια εκπροσώπου της κατά την εν λόγω συνεδρίαση.  

Εισηγητής για την εν λόγω υπόθεση ορίζεται το αναπληρωματικό μέλος της Α.Δ.Α.Ε., κος Γεώργιος 

Μισαηλίδης. 

Η παρούσα Απόφαση να επιδοθεί στην εταιρεία με την επωνυμία «……» με Δικαστικό Επιμελητή. 

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την Τετάρτη, 28η Φεβρουαρίου 2018. 

 
 
 
                                                                                        Ο Πρόεδρος 
                                                                                             κ.α.α.                  

 
  

                                                                                       Μιχαήλ Σακκάς 
                                                                                        Αντιπρόεδρος       
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