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                                                                                                          Μαρούσι, 11 Σεπτεµβρίου 2018 

          Αρ. πρωτ.: 2773     

ΑΠΟΦΑΣΗ 

  αριθµ: 9/2018  

  

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

 

Θέµα: «Απόφαση επί της από 15.02.2017 ακρόασης της εταιρείας ‘……..’, µε αντικείµενο τον έλεγχο 

της ενδεχόµενης παραβάσεως της κείµενης νοµοθεσίας σε σχέση µε το απόρρητο των επικοινωνιών». 

 

 

Η ΑΡΧΗ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Α∆ΑΕ) 
κατά τη συνεδρίαση της 17

ης
 Ιανουαρίου 2018 

 

 

 

Σήµερα, την 17
η
 Ιανουαρίου 2018, η Ολοµέλεια της Αρχής ∆ιασφάλισης του Απορρήτου των 

Επικοινωνιών, παρισταµένου του Προέδρου της Αρχής κ. Χρήστου Ζαµπίρα, του Αντιπροέδρου της 

Αρχής κ. Μιχαήλ Σακκά, των τακτικών µελών κ.κ. Γεωργίου Μπακάλη, Παναγιώτη Ριζοµυλιώτη,  

Αικατερίνης Παπανικολάου και Μιχαήλ Γεωργιακόδη, ο οποίος έχει οριστεί εισηγητής για την 

παρούσα υπόθεση, και του αναπληρωµατικού µέλους κ. ∆ηµοσθένη Βουγιούκα, ο οποίος παρέστη σε 

αναπλήρωση του τακτικού µέλους κ.Ιωάννη Ασκοξυλάκη, ο οποίος δεν παρέστη λόγω κωλύµατος αν 

και είχε νοµίµως και εµπροθέσµως προσκληθεί, συνήλθε σε συνεδρίαση, προκειµένου να αποφασίσει 

αναφορικά µε τη διαδικασία ακρόασης της εταιρείας «.............», η οποία πραγµατοποιήθηκε την 

15.02.2017 µε αντικείµενο τον έλεγχο ενδεχόµενης παραβάσεως της κείµενης νοµοθεσίας περί 

απορρήτου των επικοινωνιών. 

Τα τακτικά µέλη κ.κ. Παναγιώτης Ριζοµυλιώτης και Αικατερίνη Παπανικολάου και το 

αναπληρωµατικό µέλος κ. ∆ηµοσθένης Βουγιούκας, που δεν παρίσταντο κατά την Ακρόαση της 

εταιρείας «.............» ενώπιον της Αρχής, που έλαβε χώρα την 15.02.2017, µε τις από 17.01.2018 

έγγραφες ∆ηλώσεις τους ενηµέρωσαν την Ολοµέλεια ότι µελέτησαν το από 15.02.2017 Πρακτικό 

Ακρόασης της εταιρείας, καθώς και όλα τα σχετικά του φακέλου και έχουν λάβει πλήρη γνώση της 

µέχρι τούδε διαδικασίας και του περιεχοµένου των προηγούµενων σχετικών µε το θέµα συνεδριάσεων.   

 

 

Ειδικότερα, προκύπτουν τα ακόλουθα: 
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Α. Στην Α∆ΑΕ κοινοποιήθηκε η µε αρ.πρωτ.Α∆ΑΕ ΑΠΡ 440/6-2-2012 επιστολή της εταιρείας 

............. προς την Υποδιεύθυνση ∆ίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος µε θέµα «Παραβίαση ………», 

µε την οποία η εταιρεία ............. απέστειλε τεχνικές πληροφορίες σχετικά µε την παραβίαση που 

πραγµατοποιήθηκε στις 3-2-2012 στην ιστοσελίδα του …………………..που φιλοξενείται στους 

εξυπηρετητές της. Επίσης, έγινε γνωστό από τα µέσα ενηµέρωσης ότι στις 22-2-2012 

πραγµατοποιήθηκε εκ νέου παραβίαση της ιστοσελίδας του …………. Και τα δύο περιστατικά 

αφορούσαν στην αλλαγή του περιεχόµενου της εισαγωγικής ιστοσελίδας στην οποία συνδέονται οι 

διαδικτυακοί επισκέπτες του ιστοχώρου του …………... 

Για την εξέταση των ως άνω περιστατικών παραβίασης της ιστοσελίδας του……………., τεχνικές 

επιτροπές της Α∆ΑΕ πραγµατοποίησαν έκτακτες έρευνες στις εµπλεκόµενες εταιρείες. Η ανάλυση των 

έκτακτων ερευνών που πραγµατοποιήθηκαν και των ευρηµάτων των οµάδων έρευνας καθώς και τα 

τελικά συµπεράσµατα, αναφέρονται διεξοδικά στην από 24 Οκτωβρίου 2012 Έκθεση ∆ιενέργειας 

Έκτακτης Έρευνας στις εταιρείες «.............» και «............. A.E», η οποία εγκρίθηκε από την 

Ολοµέλεια της Α∆ΑΕ, σύµφωνα µε το Πρακτικό της από 31 Οκτωβρίου 2012 συνεδρίασης.  

Σύµφωνα µε το κεφάλαιο 5 της εν λόγω Έκθεσης («Τεχνική Ανάλυση Περιστατικού»), προκύπτουν τα 

ακόλουθα:  

«5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ  

Α. Εξέταση του αρχείου καταγραφής της πλατφόρµας διαχείρισης ……… 

……………………………………………………………..  

Η εν λόγω Έκθεση ∆ιενέργειας Έκτακτης Έρευνας στις εταιρείες «.............» και «............. A.E», όπως 

εγκρίθηκε από την Ολοµέλεια της Α∆ΑΕ, σύµφωνα µε το Πρακτικό της από 31 Οκτωβρίου 2012 

συνεδρίασης, συνιστά αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας απόφασης. 

Σε εκτέλεση της από 31 Οκτωβρίου 2012 Απόφασης της Ολοµέλειας της Αρχής, η Α∆ΑΕ µε το υπ’ 

αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ 195/25.01.2013 έγγραφό της κάλεσε την εταιρεία να παραλάβει την από 24 

Οκτωβρίου 2012 Έκθεση ∆ιενέργειας Έκτακτης Έρευνας στις εταιρείες «.............» και «............. A.E» 

και να συµµορφωθεί µε τα διαλαµβανόµενα στην εν λόγω Έκθεση, µε την υποχρέωση να ενηµερώσει 

την Α∆ΑΕ µε αναλυτικό χρονικό προγραµµατισµό αναφορικά µε την υλοποίηση των παρατηρήσεων 

που διατυπώνονται στην ενότητα 6 της Έκθεσης αυτής µε τίτλο «Αποτελέσµατα Ελέγχου». Σε 

απάντηση στο ως άνω έγγραφο της Α∆ΑΕ, η  εταιρεία «.............» µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ ΑΠΡ 
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937/08.03.2013 έγγραφό της, το οποίο ετέθη υπόψη της Ολοµέλειας της Αρχής, συνηµµένο στην 

υπ’αριθµ.92/2016 εισήγηση, απάντησε στα ευρήµατα, όπως αυτά είχαν διατυπωθεί στην Έκθεση 

∆ιενέργειας Έκτακτης Έρευνας. Ειδικότερα, επί εκάστου κεφαλαίου των αποτελεσµάτων ελέγχου της 

Έκθεσης Ελέγχου, οι απαντήσεις της εταιρείας έχουν ως εξής : 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

B. Ακολούθησε η έκδοση των διατάξεων των άρθρων 26 παρ.7 του ν.4325/2015 (ΦΕΚ Α’ 47/2015), 

55 παρ.10 του ν.4339/2015 (ΦΕΚ Α’ 133/2015), 73 του ν.4369/2016 (ΦΕΚ Α΄ 33/2016), καθώς και η 

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.  

Κατόπιν των παραπάνω,  η Αρχή αποφάσισε, µε την υπ’αριθµ. 168/2016 Απόφασή της, την κλήση σε 

ακρόαση της εταιρείας µε την επωνυµία «……………..» µε αντικείµενο τον έλεγχο της ενδεχόµενης 

παραβάσεως των υπ’ αριθµ. 630
α
/2004 «Κανονισµός για τη ∆ιασφάλιση Απορρήτου κατά την Παροχή 

Σταθερών Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών» (ΦΕΚ Β΄ 87/26.1.2005), 631
α
/2004 «Κανονισµός για τη 

∆ιασφάλιση Απορρήτου κατά την Παροχή  Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών µέσω Ασυρµάτων 

∆ικτύων» (ΦΕΚ Β΄ 87/26.1.2005), 632
α
/2005 «Κανονισµός για την ∆ιασφάλιση του Απορρήτου στις 

∆ιαδικτυακές Επικοινωνίες και τις συναφείς Υπηρεσίες και Εφαρµογές» (ΦΕΚ Β΄ 88/26.1.2005), 633
α 

/2005 «Κανονισµός για την ∆ιασφάλιση του Απορρήτου ∆ιαδικτυακών Υποδοµών» (ΦΕΚ Β΄ 

88/26.1.2005) και 634
α
/2005 «Κανονισµός για την ∆ιασφάλιση του Απορρήτου Εφαρµογών και 

Χρήστη ∆ιαδικτύου» (ΦΕΚ Β΄ 88/26.1.2005) Αποφάσεων της Α∆ΑΕ, αναφορικά µε τις αποκλίσεις 

από την εγκεκριµένη µε την υπ’ αριθµ.97/2006 απόφαση της Α∆ΑΕ Πολιτική Ασφάλειας για τη 

∆ιασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών της εταιρείας, όπως αυτές αναφέρονται στην από 24 

Οκτωβρίου 2012 Έκθεση ∆ιενέργειας Έκτακτης Έρευνας στην εν λόγω εταιρεία, ενόψει και των 

απαντήσεων που έχει δώσει η εν λόγω εταιρεία στο υπ’ αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ ΑΠΡ 937/08.03.2013 

έγγραφό της.   

Η υπ’αριθµ πρωτ.Α∆ΑΕ 3132/20.12.2016 Κλήση, µετά της συνηµµένης σε αυτήν υπ’αριθµ. 168/2016 

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

10644/12.01.2017 Έκθεση Επίδοσης του ∆ικαστικού Επιµελητή στο Εφετείο Πειραιώς Κων/νου 

Μπελογιάννη. Η εταιρεία «.............» παρέστη κατά την ακρόαση της 15
ης

 Φεβρουαρίου 2017, όπως 
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προκύπτει από το υπ’αριθµ. 16/2017 πρακτικό της από 15.02.2017 συνεδρίασης της Ολοµέλειας της 

Α∆ΑΕ.  

Το υπ’αριθµ. 16/2017 πρακτικό της διεξαχθείσης την 15
η
 Φεβρουαρίου 2017 ακρόασης της εταιρείας 

«.............» επεδόθη νοµίµως στην εταιρεία την 1
η
 Ιουνίου 2017, όπως προκύπτει από την υπ’αριθµ. 

υπ’αριθµ.Ε-853/01.06.2017 Έκθεση Επίδοσης του ∆ικαστικού Επιµελητή στο Εφετείο Πειραιά 

Κωνσταντίνου Μπελογιάννη, και µε το  υπ’αριθµ.πρωτ. Α∆ΑΕ 1418/10.05.2017 διαβιβαστικό 

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

και τα στοιχεία που τυχόν επιθυµούσε να υποβάλει, σύµφωνα µε όσα ειπώθηκαν κατά την εν λόγω 

ακρόαση.  

Η εταιρεία υπέβαλε εµπροθέσµως το υπ’αριθµ.πρωτ. Α∆ΑΕ ΕΜΠ 116/23.06.2017 έγγραφο υπόµνηµα. 

 Γ. Όπως προκύπτει από το υπ’αριθµ. 16/2017 πρακτικό της διεξαχθείσης την 15
η
 Φεβρουαρίου 2017 

ακρόασης της εταιρείας «.............», αλλά και από το υπ’αριθµ.πρωτ. Α∆ΑΕ ΕΜΠ 116/23.06.2017 

έγγραφο υπόµνηµα, η εταιρεία «.............» προέβαλε τους ακόλουθους ισχυρισµούς αναφορικά µε το 

αντικείµενο της ακρόασης: 

……………………………………………………………………………………………………………..

Τέλος, η εταιρεία επισηµαίνει ότι το συγκεκριµένο περιστατικό ασφάλειας αποτελεί µεµονωµένο 

περιστατικό, το οποίο αντιµετωπίστηκε άµεσα από την εταιρεία , σύµφωνα µε την εγκεκριµένη τότε 

ισχύουσα Πολιτική Ασφαλείας και έκτοτε δεν έχει υπάρξει άλλο περιστατικό , που να αφορά είτε την 

συγκεκριµένη κατηγορία Υπηρεσιών, είτε και άλλες υπηρεσίες της εταιρείας (σελ.6 του υπ’αριθµ. 

16/2017 πρακτικού της διεξαχθείσης την 15
η
 Φεβρουαρίου 2017 ακρόασης και σελ.7 του 

υπ’αριθµ.πρωτ. Α∆ΑΕ ΕΜΠ 116/23.06.2017 έγγραφου υποµνήµατος).        

∆. Επί των ως άνω ισχυρισµών της εταιρείας «.............», όπως διατυπώθηκαν κατά την ακρόαση της 

15.02.2017, αλλά και µε το υπ’αριθµ.πρωτ. Α∆ΑΕ ΕΜΠ 116/23.06.2017 έγγραφο υπόµνηµα,  

διαπιστώνονται τα ακόλουθα: 

H εταιρεία αποδέχεται ότι πραγµατοποιήθηκαν τα κρίσιµα περιστατικά παραβίασης στην ιστοσελίδα 

του ………………..την 3
η
 και 22

η
 Φεβρουαρίου 2012, ότι η συγκεκριµένη ιστοσελίδα φιλοξενούταν 

τότε σε υποδοµή της εταιρείας, στο πλαίσιο της υπηρεσίας …………………… και ότι στην 

προκειµένη περίπτωση, την υπηρεσία που λάµβανε το …………….., είχε µεταπωλήσει η εταιρεία 

............., η υποδοµή όµως ήταν της εταιρείας ............. (σελ.3 του υπ’αριθµ. 16/2017 πρακτικού της 
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διεξαχθείσης την 15
η
 Φεβρουαρίου 2017 ακρόασης της εταιρείας «.............» και σελ.3 του 

υπ’αριθµ.πρωτ. Α∆ΑΕ ΕΜΠ 116/23.06.2017 έγγραφου υποµνήµατος της εταιρείας). 

Επίσης, η εταιρεία αποδέχεται ότι η παραβίαση σηµειώθηκε µετά από ευπάθεια στο λογισµικό 

………….(σελ.3-4 του υπ’αριθµ. 16/2017 πρακτικού της διεξαχθείσης την 15
η
 Φεβρουαρίου 2017 

ακρόασης της εταιρείας «.............» και σελ.3 του υπ’αριθµ.πρωτ. Α∆ΑΕ ΕΜΠ 116/23.06.2017 

έγγραφου υποµνήµατος). 

Η εταιρεία αποδέχεται  επίσης ότι, κατόπιν του ελεγχθέντος περιστατικού, υλοποίησε ό,τι δεν είχε 

ακριβώς υλοποιήσει µε βάση την Πολιτική Ασφάλειας που είχε καταθέσει στην Α∆ΑΕ, (σελ.4 του 

υπ’αριθµ. 16/2017 πρακτικού της διεξαχθείσης την 15
η
 Φεβρουαρίου 2017 ακρόασης της εταιρείας 

«.............»). 

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στα ευρήµατα υπό σηµ. γ έως η, όπως αυτά είχαν διατυπωθεί στο Κεφάλαιο 

6 της από 24 Οκτωβρίου 2012 Έκθεσης ∆ιενέργειας Έκτακτης Έρευνας στις εταιρείες «.............» και 

«............. A.E», κατόπιν και των απαντήσεων που έδωσε η εταιρεία «.............» µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. 

Α∆ΑΕ ΑΠΡ 937/08.03.2013 έγγραφό της, αλλά και  των ισχυρισµών της εταιρείας, όπως 

διατυπώθηκαν στο πλαίσιο της διαδικασίας ακρόασης, προκύπτουν τα ακόλουθα: 

 

Η εταιρεία, κατά την ακρόαση της 15
ης

 Φεβρουαρίου 2017, αναφερόµενη στις διορθωτικές ενέργειες 

στις οποίες προέβη κατόπιν του περιστατικού ασφάλειας, αποδέχεται, δια του εκπροσώπου της, ότι 

«Αυτό που κάναµε είναι ότι υλοποιήσαµε ό,τι δεν είχαµε ακριβώς υλοποιήσει µε βάση την Πολιτική 

Ασφάλειας που είχαµε καταθέσει σε εσάς και επιπλέον επικεντρωθήκαµε σε 3 σηµαντικά σηµεία, τα 

οποία έχουµε κάνει από τότε» (σελ.4 πρακτικού). 

Πλην όµως, σύµφωνα µε το άρθρο 12 παρ. 1 της υπ’ αριθµ. 632α/2005  Απόφασης της Α.∆.Α.Ε. 

(«Κανονισµός για τη ∆ιασφάλιση του Απορρήτου στις ∆ιαδικτυακές Επικοινωνίες και τις συναφείς 

Υπηρεσίες και Εφαρµογές», ΦΕΚ Β΄88/26.1.2005), η οποία ίσχυε κατά τον χρόνο που έλαβαν χώρα τα 

κρίσιµα περιστατικά, « 1. Όλοι οι πάροχοι υποχρεούνται:  (α) Να ενηµερώσουν ως προς την 

εφαρµοζόµενη πολιτική ασφάλειας την Α∆ΑΕ εντός έξι (6) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος. (β) 

Να εφαρµόζουν την εγκριθείσα από την Α∆ΑΕ πολιτική ασφάλειας εντός ενός (1) έτους από την έγκρισή 

της». 

Η δε υπ’αριθµ.πρωτ. Α.∆.Α.Ε. ΕΜΠ 26/08-08-2005 Πολιτική Ασφάλειας για τη ∆ιασφάλιση του 

Απορρήτου των Επικοινωνιών της εταιρείας ............., όπως αναθεωρήθηκε µε το υπ’αριθµ.πρωτ. 

Α∆ΑΕ ΕΜΠ ΕΜΠ 159/26-04-2006 έγγραφο, εγκρίθηκε µε την υπ΄αριθµ. 97/14.07.2006 Απόφαση της 
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Α∆ΑΕ, και άρα η εταιρεία όφειλε να την εφαρµόζει κατά τον χρόνο που έλαβαν χώρα τα κρίσιµα 

περιστατικά.  

Επισηµαίνεται ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 17 παρ.1 της Απόφασης της Α∆ΑΕ 165/2011 «Κανονισµός 

για τη ∆ιασφάλιση του Απορρήτου των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (ΦΕΚ Β’ 2715/2011) «Οι 

υπ΄αριθµ. 629
α
/2004 («Κανονισµός για τη ∆ιασφάλιση Απορρήτου κατά την Παροχή Κινητών 

Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών» , ΦΕΚ Β’87/2005), 630
α
/2004 («Κανονισµός για τη ∆ιασφάλιση του 

Απορρήτου κατά την Παροχή Σταθερών Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών», ΦΕΚ Β’87/2005), 

631
α
/2004 («Κανονισµός για τη ∆ιασφάλιση Απορρήτου κατά την Παροχή Τηλεπικοινωνιακών 

Υπηρεσιών µέσω Ασυρµάτων ∆ικτύων», ΦΕΚ Β’87/2005), 632
α
/2005 («Κανονισµός για την 

∆ιασφάλιση του Απορρήτου στις ∆ιαδικτυακές Επικοινωνίες και τις συναφείς Υπηρεσίες και 

Εφαρµογές», ΦΕΚ Β’88/2005),  633
α
/2005 («Κανονισµός για την ∆ιασφάλιση του Απορρήτου 

∆ιαδικτυακών Υποδοµών», ΦΕΚ Β’88/2005), και 634
α
/2005 («Κανονισµός για την ∆ιασφάλιση του 

Απορρήτου Εφαρµογών και Χρήστη ∆ιαδικτύου», ΦΕΚ Β’88/2005) Αποφάσεις της Α∆ΑΕ 

παραµένουν σε ισχύ µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισµού», η δε ισχύς του Κανονισµού, 

σύµφωνα µε το άρθρο 18 αυτού, άρχισε 6 µήνες µετά τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως (ΦΕΚ B’ 2715/17-11-2011),  ήτοι, την 17
η
 Μαΐου 2012. Σε εκπλήρωση των 

υποχρεώσεών της βάσει της υπ’ αριθµ. 165/2011 Απόφασης της Α.∆.Α.Ε. «Κανονισµός για την 

∆ιασφάλιση Απορρήτου των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (ΦΕΚ B’ 2715/17-11-2011), η εταιρεία 

«.............»  έχει υποβάλει στην Α.∆.Α.Ε. την υπ’ αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ ΕΜΠ 227/01.08.2012 Πολιτική 

Ασφάλειας για τη ∆ιασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών της εταιρείας, η οποία εγκρίθηκε µε 

την υπ’αριθµ.192/2012 Απόφαση της Ολοµέλειας της Α.∆.Α.Ε., 

 

Ε. 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), 

όπως ισχύει, 

3. Το ν.3471/2006 «Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον 

τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών», ΦΕΚ Α’133, όπως ισχύει, 

4. Το ν.3674/2008 «Ενίσχυση του θεσµικού πλαισίου διασφάλισης του απορρήτου της τηλεφωνικής 

επικοινωνίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 136/10.07.2008), όπως ισχύει, 
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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. Τις διατάξεις α) του Κανονισµού «για τη ∆ιασφάλιση του Απορρήτου κατά την παροχή Σταθερών 

Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών» (υπ’ αριθµ. 630α/2004 Απόφαση της Α.∆.Α.Ε., ΦΕΚ 

Β΄87/2005), β) του Κανονισµού «για τη ∆ιασφάλιση Απορρήτου κατά την Παροχή  

Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών µέσω Ασυρµάτων ∆ικτύων» (υπ’ αριθµ. 631α/2004 Απόφαση της 

Α.∆.Α.Ε., ΦΕΚ Β΄ 87/26.1.2005), γ) του Κανονισµού «για τη ∆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), δ) του Κανονισµού «για τη ∆ιασφάλιση του 

Απορρήτου ∆ιαδικτυακών Υποδοµών» (υπ’ αριθµ. 633α/2005  Απόφαση της Α.∆.Α.Ε., ΦΕΚ Β΄ 

88/26.1.2005), ε) του Κανονισµού «για τη ∆ιασφάλιση του Απορρήτου Εφαρµογών και Χρήστη 

∆ιαδικτύου» (υπ’ αριθµ. 634α/2005  Απόφαση της Α.∆.Α.Ε., ΦΕΚ Β΄ 88/26.1.2005), οι οποίες 

αντικαταστάθηκαν µε την Απόφαση της Α∆ΑΕ υπ’ αριθµ. 165/2011 (ΦΕΚ Β’ 2715/17-11-2011), 

8. Την Απόφαση της Α.∆.Α.Ε. υπ’ αριθµ. 165/2011 (ΦΕΚ Β’ 2715/17-11-2011), 

9. 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∆ΑΕ) (ΦΕΚ1642/Β/7.11.2003)”, όπως ισχύει» (ΦΕΚ 

1650/Β/11-05-2012 και 1751/Β/25-05-2012) και ιδίως τα άρθρα 1 και 2 αυτής,  

10. 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,  

11. Τις υπ’ αριθµ. 3319/2010, 1361/2013, 4309/2015 και 1593/2016 Αποφάσεις του Συµβουλίου της 

Επικρατείας, 

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

διοικουµένου,  

13. Την υπ’αριθµ.πρωτ. Α.∆.Α.Ε. ΕΜΠ 26/08-08-2005 Πολιτική Ασφάλειας για τη ∆ιασφάλιση του 

Απορρήτου των Επικοινωνιών της εταιρείας «.............», όπως αναθεωρήθηκε µε το 

υπ’αριθµ.πρωτ. Α∆ΑΕ ΕΜΠ ΕΜΠ 159/26-04-2006 έγγραφο, 

ΑΔΑ: ΨΞ4ΓΙΔ1-ΦΚΨ



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΡΧΗ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 

 

 

 

8

14. Την υπ΄αριθµ. 97/14.07.2006 Απόφαση της Α∆ΑΕ µε την οποία εγκρίθηκε η Πολιτική Ασφάλειας 

για τη ∆ιασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών της εταιρείας «.............», που υπεβλήθη 

στην Α∆ΑΕ µε το µε αρ.Πρωτ Α∆ΑΕ: ΕΜΠ 26/08-08-2005 έγγραφο και αναθεωρήθηκε µε το µε 

αρ.Πρωτ Α∆ΑΕ: ΕΜΠ 159/26-04-2006 έγγραφο, 

15. Την υπ.αριθµ.πρωτ.Α∆ΑΕ ΑΠΡ 440/6-2-2012 επιστολή της εταιρείας .............προς την ∆ίωξη 

Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος που κοινοποιήθηκε στην Α.∆.Α.Ε., µε θέµα «Παραβίαση»…………, 

16. Την υπ΄αριθµ. 24/2012 Απόφαση του Προέδρου της Α.∆.Α.Ε. (αρ.πρωτ. 362/10-2-2012), 

17. Την υπ.αριθµ.πρωτ.Α∆ΑΕ ΑΠΡ 490/10-2-2012 επιστολή της εταιρείας ............., µε τα συνηµµένα 

αυτής,  

18. Το µε αρ.πρωτ.Α∆ΑΕ ΑΠΡ493/13-2-2012 Πρακτικό ∆ιεξαγωγής Έκτακτης Έρευνας στις 

Εγκαταστάσεις της Εταιρείας ………, µετά των συνηµµένων αυτού,  

19. Την υπ΄αριθµ. 26/2012 Απόφαση του Προέδρου της Α.∆.Α.Ε. (αρ.πρωτ. 393/14-2-2012), 

20. Την µε αρ.πρωτ.Α∆ΑΕ 409/16-2-2012 Αναφορά ∆ιεξαγωγής Έκτακτης Έρευνας στις 

Εγκαταστάσεις της Εταιρείας ............. A.E., µε τα συνηµµένα αυτής 

21. Την υπ΄αριθµ. 50/2012 Απόφαση του Προέδρου της Α.∆.Α.Ε. (αρ.πρωτ. 476/22-2-2012), 

22. Το µε αρ.πρωτ.Α∆ΑΕ ΑΠΡ717/24-2-2012 Πρακτικό ∆ιεξαγωγής Έκτακτης Έρευνας στις 

Εγκαταστάσεις της Εταιρείας ……….., µετά των συνηµµένων αυτού, 

23. Το µε αρ.πρωτ.Α∆ΑΕ 689/22-3-2012 έγγραφο της εταιρείας .............µε θέµα «Παροχή Στοιχείων 

στο πλαίσιο διεξαγωγής της από 10-02-2012 Έκτακτης Έρευνας στις εγκαταστάσεις της εταιρείας 

………», µετά των συνηµµένων αυτού,  

24. Το µε αρ.πρωτ.Α∆ΑΕ ΕΜΠ195/22-6-2012 Πρακτικό ∆ιεξαγωγής Έκτακτης Έρευνας στις 

Εγκαταστάσεις της Εταιρείας …………, µετά των συνηµµένων αυτού, 

25. Την  µε αριθµ.πρωτ. 2803/25.06.2012 ∆ιάταξη Άρσης Απορρήτου των Επικοινωνιών του 

Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, 

26. Το µε αρ.πρωτ.Α∆ΑΕ 1360/9-7-2012 έγγραφο της εταιρείας .............µε θέµα «Παροχή Στοιχείων 

στο πλαίσιο διεξαγωγής της από 22-06-2012 Έκτακτης Έρευνας στις εγκαταστάσεις της εταιρείας 

………», µετά των συνηµµένων αυτού, 

27. Το µε αρ.πρωτ.Α∆ΑΕ ΑΠΡ2659/18-7-2012 έγγραφο της εταιρείας .............µε θέµα «Άρση 

Απορρήτου – Παροχή Στοιχείων», µετά των συνηµµένων αυτού,  

28. Το υπ’ αριθµ. πρωτ.Α∆ΑΕ 1529/2-8-2012 έγγραφο της Ε.Ε.Τ.Τ., 

29. Την υπ’αριθµ.304/2012 Εισήγηση προς την Ολοµέλεια της Α.∆.Α.Ε., 
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30. Την από 24 Οκτωβρίου 2012 Έκθεση ∆ιενέργειας Έκτακτης Έρευνας στις Εταιρείες «.............» 

και «............. Α.Ε.», όπως εγκρίθηκε από την Ολοµέλεια της Α.∆.Α.Ε. την  31.10.2012, την οποία 

η εταιρεία παρέλαβε την 08.02.2013 (υπ’αριθµ.πρωτ. Α∆ΑΕ 365/08.02.2013 Απόδειξη 

Παράδοσης-Παραλαβής), 

31. Το πρακτικό της από 31.10.2012 συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Α.∆.Α.Ε., 

32. Το υπ’ αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ 195/25.01.2013 έγγραφο της Α∆ΑΕ προς την εταιρεία «.............», 

33. Το υπ’ αριθµ. πρωτ. Α∆ΑΕ ΑΠΡ 937/08.03.2013 έγγραφο της εταιρείας «.............», 

34. Tην από 19-12-2013 παραίτηση του τότε Προέδρου της Α∆ΑΕ κ.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), 

35. 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), 

36. 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», 

37. 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», 

38. 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, 

39. Την υπ’αριθµ.92/2016 Εισήγηση προς την Ολοµέλεια της Α∆ΑΕ, 

40. Το πρακτικό της από 01.06.2016 συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Αρχής,  

41. Την υπ’αριθµ. 168/2016 Απόφαση της Α∆ΑΕ, 
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42. Την υπ’αριθµ πρωτ.Α∆ΑΕ 3132/20.12.2016 Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας «.............», µετά 

της συνηµµένης σε αυτήν υπ’αριθµ. 168/2016 Απόφασης, η οποία επεδόθη στην εταιρεία 

νοµίµως και εµπροθέσµως, σύµφωνα µε την υπ’αριθµ.∆-10644/12.01.2017 Έκθεση Επίδοσης του 

∆ικαστικού Επιµελητή στο Εφετείο Πειραιώς Κων/νου Μπελογιάννη,  

43. Το υπ’αριθµ. 16/2017 πρακτικό της διεξαχθείσης την 15
η
 Φεβρουαρίου 2017 ακρόασης της 

εταιρείας «.............» ενώπιον της Α∆ΑΕ, το οποίο επεδόθη νοµίµως στην εταιρεία την 1
η
 Ιουνίου 

2017, όπως προκύπτει από την υπ’αριθµ. υπ’αριθµ.Ε-853/01.06.2017 Έκθεση Επίδοσης του 

∆ικαστικού Επιµελητή στο Εφετείο Πειραιά Κωνσταντίνου Μπελογιάννη,  

44. Το  υπ’αριθµ.πρωτ. Α∆ΑΕ 1418/10.05.2017 διαβιβαστικό έγγραφο, µε το οποίο η εταιρεία 

«.............»  εκλήθη να καταθέσει ενώπιον της Α∆ΑΕ έγγραφο υπόµνηµα µε τις απόψεις της και 

τα στοιχεία που τυχόν επιθυµούσε να υποβάλει, σύµφωνα µε όσα ειπώθηκαν κατά την ακρόαση 

της 15.02.2017, 

45. Το υπ’αριθµ.πρωτ. Α∆ΑΕ ΕΜΠ 116/23.06.2017 έγγραφο υπόµνηµα της εταιρείας «.............»,   

46. Το γεγονός ότι, σε εκπλήρωση των υποχρεώσεών της βάσει της υπ’ αριθµ. 165/2011 Απόφασης 

της Α.∆.Α.Ε. «Κανονισµός για την ∆ιασφάλιση Απορρήτου των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» 

(ΦΕΚ B’ 2715/17-11-2011), η εταιρεία «.............»  έχει υποβάλει στην Α.∆.Α.Ε. την υπ’ αριθµ. 

πρωτ. Α∆ΑΕ ΕΜΠ 227/01.08.2012 Πολιτική Ασφάλειας για τη ∆ιασφάλιση του Απορρήτου των 

Επικοινωνιών της εταιρείας, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’αριθµ.192/2012 Απόφαση της 

Ολοµέλειας της Α.∆.Α.Ε., 

47. Την υπ’αριθµ.2/04.01.2018 εισήγηση προς την Ολοµέλεια της Α∆ΑΕ, 

48. Το Πρακτικό της από 17.01.2018 συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Α∆ΑΕ,  

49. Tην αρχή της αναλογικότητας, της χρηστής ∆ιοίκησης και της εύλογης διάρκειας της 

διαδικασίας, 

50.  Τη βαρύτητα της αποδιδόµενης παράβασης, καθώς και τα πρόσφατα οικονοµικά στοιχεία της 

εταιρείας, 

51. 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) 

ΑΔΑ: ΨΞ4ΓΙΔ1-ΦΚΨ



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΡΧΗ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Οµοφώνως να τεθεί η υπόθεση στο αρχείο. 

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

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 2018. 

 

  

 

 Χρήστος Ζαµπίρας 

 

       Πρόεδρος 

 

 

 

 

 
 

   

ΑΔΑ: ΨΞ4ΓΙΔ1-ΦΚΨ
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