
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 

 

 
 

1

                                                                                                          Μαρούσι, 30 Απριλίου  2020 
            Αρ. πρωτ.: 1197       

ΑΠΟΦΑΣΗ 

  αριθμ: 132/2020  
  

                  ((ΑΑΝΝΑΑΡΡΤΤΗΗΤΤΕΕΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ  ΔΔΙΙΑΑΔΔΙΙΚΚΤΤΥΥΟΟ))  
 
 
Θέμα: «Απόφαση επί της από 05.09.2018 ακρόασης της εταιρείας με την επωνυμία  ............, με 

αντικείμενο τον έλεγχο της ενδεχόμενης παραβάσεως της κείμενης νομοθεσίας κατόπιν της από 

20.10.2015 ‘Έκθεσης Διενέργειας Εκτάκτου Ελέγχου στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ............’» 

 
Η ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΔΑΕ) 

κατά τη συνεδρίαση της 30ης Απριλίου 2020 
 
 
Σήμερα, την 30η Απριλίου 2020, η Ολομέλεια της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των 

Επικοινωνιών, παρισταμένων του Προέδρου της Αρχής κ. Χρήστου Ράμμου, του Αντιπροέδρου κ. 

Μιχαήλ Σακκά, του τακτικού μέλους κ. Γεώργιου Μπακάλη και του αναπληρωματικού μέλους 

κ.Γεώργιου Μισαηλίδη, ο οποίος έχει οριστεί εισηγητής για την παρούσα υπόθεση, συνήλθε σε 

συνεδρίαση προκειμένου να αποφασίσει επί της από 05.09.2018 ακρόασης της εταιρείας με την 

επωνυμία  ............, με αντικείμενο τον έλεγχο της ενδεχόμενης παραβάσεως της κείμενης νομοθεσίας 

κατόπιν της από 20.10.2015 ‘Έκθεσης Διενέργειας Εκτάκτου Ελέγχου στις εγκαταστάσεις της 

εταιρείας ............» 

Η συζήτηση της υποθέσεως έλαβε χώρα αυθημερόν, καθώς και η λήψη της σχετικής απόφασης. 

Ειδικότερα, προκύπτουν τα ακόλουθα: 

 

Α. Η Αρχή Διασφάλισης του  Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) με την Απόφαση υπ’αριθμ.  

66/2014 της Ολομελείας της Αρχής και την Απόφαση του Αντιπροέδρου της υπ’αρθμ.152/2014, 

αποφάσισε να πραγματοποιήσει έκτακτο έλεγχο στην εταιρεία με την επωνυμία «............» (στο εξής 

καλουμένη για λόγους συντομίας «....................»), προκειμένου να εξετάσει τα διαλαμβανόμενα στο 

υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 199/27.11.2013 έγγραφο (αρ. πρωτ. ............IS 103/26.11.2013). Στο εν 

λόγω έγγραφο  αναφέρεται ότι……………………………………………………………………... 

Η Ομάδα Ελέγχου (Ο.Ε.) που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 152/2014 Απόφαση του Αντιπροέδρου της 

Αρχής, πραγματοποίησε δύο επιτόπιους ελέγχους στις εγκαταστάσεις της εταιρείας «.............» και 
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αντάλλαξε αλληλογραφία με την εταιρεία, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην από 20.10.2015 «Έκθεση 

Διενέργειας Εκτάκτου Ελέγχου στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ............». 

Ακολούθησε η έκδοση των διατάξεων των άρθρων 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 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 151/21-03-2016), 

περί συγκρότησης της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών.  

 Η από 20.10.2015 «Έκθεση Διενέργειας Εκτάκτου Ελέγχου στις εγκαταστάσεις της εταιρείας 

............» εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της ΑΔΑΕ με την από 27.07.2016 υπ’αριθμ.238/2016 

Απόφαση, την οποία η εταιρεία εκλήθη να παραλάβει, μετά της από 20.10.2015 Έκθεσης. Η εταιρεία 

....................  παρέλαβε την υπ’αριθμ.238/2016 Απόφαση, μετά της συνημμένης Έκθεσης Διενέργειας 

Εκτάκτου Ελέγχου, την 31.10.2016 (υπ’αριθμ.πρωτ. ΑΔΑΕ 2556/31.10.2016 Απόδειξη Παράδοσης-

Παραλαβής). Κατά τη συνεδρίαση της 27.07.2016, η Ολομέλεια αποφάσισε επίσης την προώθηση της 

υπόθεσης στη Νομική Υπηρεσία της Αρχής για πιθανή κλήση σε ακρόαση της εταιρείας «.............».   

Κατόπιν των παραπάνω,  η Αρχή αποφάσισε, με την υπ’αριθμ. 31/2018 Απόφασή της,  την κλήση σε 

ακρόαση της εταιρείας ........, με αντικείμενο τον έλεγχο της ενδεχόμενης παραβάσεως της κείμενης 

νομοθεσίας κατόπιν της από 20.10.2015 «Έκθεσης Διενέργειας Εκτάκτου Ελέγχου στις εγκαταστάσεις 

της εταιρείας ............». 

Η υπ’αριθμ πρωτ.ΑΔΑΕ 1859/07.06.2018 Κλήση, μετά της συνημμένης σε αυτήν υπ’αριθμ. 31/2018 

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

10079/19.06.2018 Έκθεση Επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας στο Εφετείο Αθηνών Γεωργίας 

Γιωτοπούλου.  

Κατόπιν αποδοχής του αιτήματος της εταιρείας για την αναβολή της ακρόασης, η οποία είχε αρχικά 

οριστεί για την 18η Ιουλίου 2018, ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής της Ακρόασης ορίστηκε η 5η 

Σεπτεμβρίου 2018, και η υπ’αριθμ πρωτ.ΑΔΑΕ 2277/11.07.2018 Κλήση μετά από αναβολή, επεδόθη 

στην εταιρεία νομίμως και εμπροθέσμως, σύμφωνα με την υπ’αριθμ.Α-10280/23.07.2018 Έκθεση 

Επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας στο Εφετείο Αθηνών Γεωργίας Γιωτοπούλου.  

Η εταιρεία ............παρέστη κατά την ακρόαση της 5ης Σεπτεμβρίου 2018, όπως προκύπτει από το 

υπ’αριθμ. 44/2018 πρακτικό της από 05.09.2018 συνεδρίασης της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ.  

Το υπ’αριθμ. 44/2018 πρακτικό της διεξαχθείσης την 5η Σεπτεμβρίου 2018 ακρόασης της εταιρείας 

............επεδόθη νομίμως στην εταιρεία την 26η Μαρτίου 2019, όπως προκύπτει από την υπ’αριθμ. Α-

11643/26.03.2019 Έκθεση Επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας στο Εφετείο Αθηνών Γεωργίας 

Γιωτοπούλου, και με το  υπ’αριθμ.πρωτ. ΑΔΑΕ 1150/19.03.2019 διαβιβαστικό έγγραφο, η εταιρεία 
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εκλήθη να καταθέσει ενώπιον της ΑΔΑΕ 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 το υπ’αριθμ.πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 103/18.04.2019 έγγραφο υπόμνημα. 

Εν προκειμένω, προκύπτουν τα ακόλουθα: 

Β. Στο κεφάλαιο  Γ της από 20.10.2015 «Έκθεσης Διενέργειας Εκτάκτου Ελέγχου στις εγκαταστάσεις 

της εταιρείας ............», όπως εγκρίθηκε με την υπ’αριθμ.238/2016 Απόφαση της Ολομέλειας της 

Αρχής, προέκυψε ότι 

λόγω………………………………………………………………………………………………………

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

 

Γ. Με το υπ’αριθμ.πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 103/18.04.2019 έγγραφο υπόμνημα, η εταιρεία ....................  

επικαλέστηκε παραβίαση της αρχής της εύλογης διάρκειας της διαδικασίας, αναφέροντας ότι η ΑΔΑΕ 

της κοινοποίησε την υπ’ αριθμ.31/2018 Απόφαση, με την οποία καλούσε την ............ σε ακρόαση, στις 

19.06.2018, ήτοι, 5 περίπου έτη από την κοινοποίηση του περιστατικού στην Αρχή. 

 Η εταιρεία ισχυρίζεται ότι το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε ανάμεσα στην κοινοποίηση του 

περιστατικού στην ΑΔΑΕ και την μετέπειτα κλήση σε ακρόαση σε καμία περίπτωση δεν 

δικαιολογείται ούτε από την δυσκολία διαπίστωσης των δήθεν παραβάσεων από την πλευρά της Αρχής 

ούτε από τον σύνθετο νομικό χαρακτήρα αυτών, γεγονός που, σύμφωνα με την εταιρεία, προκύπτει και 

από το ίδιο το αιτιολογικό της απόφασης που της επιδόθηκε, με συνέπεια η απόφαση να έρχεται σε 

κατάφωρη αντίθεση προς την αρχή της χρηστής διοίκησης, έκφανση της οποίας συνιστά η αρχή της 

δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου (σελ.2 υπ’αριθμ.πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 103/18.04.2019 

έγγραφου υπομνήματος εταιρείας ........). Η εταιρεία επικαλείται ότι η πολυετής σιωπή της ΑΔΑΕ της 

δημιούργησε δικαιολογημένα την πεποίθηση ότι η ΑΔΑΕ δεν επρόκειτο να επανέλθει, πολλώ δε 

μάλλον δεδομένου ότι, σύμφωνα με την εταιρεία, οι λεγόμενες «παραβιάσεις» που διαπιστώθηκαν από 

την ΑΔΑΕ αποτελούσαν ένα μεμονωμένο ατυχές περιστατικό, που οφειλόταν σε ανθρώπινο λάθος. 

Υποστηρίζει επίσης η εταιρεία ότι η παρέλευση ετών από την ολοκλήρωση της διοικητικής 

διαδικασίας του τακτικού ελέγχου έως την περάτωση της ακροαματικής διαδικασίας και την κλήση της 

εταιρείας σε ακρόαση και τη μετέπειτα κοινοποίηση των απομαγνητοφωνημένων πρακτικών συνιστούν 

προσβολή της αρχής της «εύλογης διάρκειας» της διαδικασίας, όπως αυτή απορρέει από τη νομολογία 

του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το οποίο την έχει εφαρμόσει σε περιπτώσεις επιβολής 

κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για παραβάσεις κοινοτικών διατάξεων περί ανταγωνισμού. Η 

εταιρεία ισχυρίζεται ότι, σύμφωνα με την εν λόγω νομολογία, η πέραν του εύλογου χρόνου 
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καθυστέρηση έκδοσης απόφασης θεωρείται ότι προσβάλλει τα δικαιώματα άμυνας του 

ενδιαφερομένου, εφόσον η παράταση αυτή δεν μπορεί να καταλογιστεί σε ευθύνη του τελευταίου. Η 

εταιρεία επικαλείται τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 

(ΕΔΔΑ), το οποίο δέχεται ότι ο εύλογος χαρακτήρας της διάρκειας μιας διαδικασίας συνιστά sine qua 

non προϋπόθεση για την ύπαρξη δίκαιης διεξαγωγής της εν λόγω διαδικασίας και η 

αποτελεσματικότητα και το αξιόπιστο μιας διαδικασίας εξαρτάται από την ταχύτητά της. Σύμφωνα με 

την εταιρεία, το ΕΔΔΑ εγγυάται μεταξύ άλλων ότι η αρχή της εκδίκασης μιας υπόθεσης σε εύλογο 

χρόνο εφαρμόζεται και σε διαφορές διοικητικού δικαίου και μάλιστα δέχεται ότι ο εύλογος χαρακτήρας 

της διάρκειας μιας διαδικασίας εκτιμάται σύμφωνα με τις συνθήκες της υπόθεσης και λαμβανομένων 

υπόψη των κριτηρίων που έχουν καθιερωθεί από τη νομολογία και ειδικότερα της πολυπλοκότητας της 

υπόθεσης, της συμπεριφοράς του προσφεύγοντος και εκείνης των αρμοδίων αρχών, καθώς και του 

διακυβεύματος της διαφοράς για τους προσφεύγοντες (σελ.3 υπ’αριθμ.πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 

103/18.04.2019  έγγραφου υπομνήματος εταιρείας ........). Κατά την εταιρεία, η πολυπλοκότητα μιας 

υπόθεσης καθορίζεται σε σχέση με τα πραγματικά περιστατικά που εξετάζονται αλλά και σε σχέση με 

τα ζητήματα που αναφύονται προς εξέταση, με την επισήμανση ότι στην ποινική και τη διοικητική δίκη 

το ανακριτικό σύστημα εξέτασης της υπόθεσης συνεπάγεται μεγαλύτερη ευθύνη των δικαστικών 

αρχών στην επιτάχυνση απονομής της δικαιοσύνης.   

Επί των παραπάνω ισχυρισμών της εταιρείας, επισημαίνονται τα ακόλουθα: 

Η εταιρεία δεν αναφέρεται στο γεγονός ότι κατά το διάστημα που μεσολάβησε από την κοινοποίηση 

του περιστατικού στην Αρχή με το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 199/27.11.2013 έγγραφο (αρ. πρωτ. 

............IS 103/26.11.2013), μέχρι την κλήση της σε ακρόαση, έλαβαν χώρα και τα ακόλουθα, 

αναφερόμενα στο σώμα της υπ’ αριθμ. 31/2018 Απόφασης περί κλήσης της σε ακρόαση: 

Η Ομάδα Ελέγχου (Ο.Ε.) που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 152/2014 Απόφαση του Αντιπροέδρου της 

Αρχής, πραγματοποίησε δύο επιτόπιους ελέγχους στις εγκαταστάσεις της εταιρείας «.............» και 

αντάλλαξε αλληλογραφία με την εταιρεία, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην από 20.10.2015 «Έκθεση 

Διενέργειας Εκτάκτου Ελέγχου στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ............». 

Ακολούθησε όμως η έκδοση της διάταξης του άρθρου 55 παρ.10 του ν.4339/2015  (ΦΕΚ Α’ 

133/2015), με την οποία καταργήθηκε η διάταξη του άρθρου 110 παρ. 12 του Ν. 4055/2012, και 

σύμφωνα με την οποία αποχώρησαν αυτοδικαίως τα μέλη των Ανεξαρτήτων Αρχών, των οποίων η 

θητεία είχε λήξει. Κατόπιν τούτου, μόνο μετά την έκδοση της υπ’ αριθμ. 16887/17-03-2016 Απόφασης 

του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 151/2016), 

περί συγκρότησης της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, πληρούταν ο όρος της 
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νόμιμης συγκρότησης της Αρχής για τη λήψη απόφασης περί έγκρισης  της από 20.10.2015 «Έκθεσης 

Διενέργειας Εκτάκτου Ελέγχου στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ............», η οποία τελικά έλαβε χώρα 

με την από 27.07.2016 υπ’αριθμ.238/2016 Απόφαση, την οποία η εταιρεία παρέλαβε την 31.10.2016 

(υπ’αριθμ.πρωτ. ΑΔΑΕ 2556/31.10.2016 Απόδειξη Παράδοσης-Παραλαβής).  

Από τα παραπάνω επάγεται ότι κατά το διάστημα που είχε προηγηθεί της κλήσης της εταιρείας σε 

ακρόαση με την υπ’ αριθμ. 31/2018 Απόφαση περί κλήσης της σε ακρόαση, η  εταιρεία γνώριζε τα 

αποτελέσματα του έκτακτου, και ουχί τακτικού, όπως, προφανώς εκ παραδρομής αναφέρεται στο 

υπόμνημα της εταιρείας, ελέγχου αναφορικά με το εν λόγω περιστατικό, και άρα ουδέν ζήτημα 

αιφνιδιασμού τίθεται. Είναι δε σαφές ότι  η διάρκεια της ως άνω περιγραφείσας διαδικασίας μέχρι την 

έκδοση της υπ’αριθμ. 31/2018 απόφασης περί κλήσης της εταιρείας σε ακρόαση δεν οφείλεται σε 

υπαιτιότητα της Αρχής, καθώς, σύμφωνα με όσα παρατίθενται ανωτέρω, η Αρχή βρισκόταν για 

ορισμένο χρονικό διάστημα σε αντικειμενική αδυναμία άσκησης των αρμοδιοτήτων της, η οποία 

οφειλόταν σε ζητήματα νομίμου συγκρότησης, ήτοι, σε παράγοντες που δεν άπτονταν των 

αρμοδιοτήτων της Αρχής. Εξάλλου, η εταιρεία δεν επικαλείται, ούτε αποδεικνύει βλάβη της από την 

πάροδο του εν λόγω χρονικού διαστήματος, ούτε ότι εξαιτίας αυτού μετεβλήθη το κρίσιμο νομικό ή 

πραγματικό καθεστώς για την παρούσα διαδικασία ακρόασης. Μάλιστα, δεν τίθεται εν προκειμένω 

ζήτημα υπέρβασης του αναφερόμενου στο άρθρο 6 παρ. 2 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας 

ευλόγου χρονικού διαστήματος από την ακρόαση, μέσα στο οποίο θα πρέπει να λαμβάνεται το 

υιοθετούμενο μέτρο, δεδομένου ότι η εταιρεία έλαβε γνώση της  παρούσας διαδικασίας ακρόασης με 

την επίδοση της υπ’αριθμ πρωτ.ΑΔΑΕ 1859/07.06.2018 Κλήσης, η οποία έλαβε χώρα την 19.06.2018, 

παρέστη κατά την ακρόαση της 5ης Σεπτεμβρίου 2018 και υπέβαλε το υπ’αριθμ.πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 

103/18.04.2019 έγγραφο υπόμνημα. Σε κάθε περίπτωση, ο διαδραμών χρόνος μεταξύ της ακρόασης 

της εταιρείας και της λήψης της απόφασης επί της παρούσας εισήγησης είναι λιγότερος από αυτόν, ο 

οποίος κρίθηκε με τις αποφάσεις 662, 663/2018 και 3598/2018 του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών ως 

μη εύλογος, κατά τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 2 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.   

Τέλος, είναι απορριπτέος ως αβάσιμος και εδραζόμενος επί αυθαίρετης εκτίμησης, ο ισχυρισμός της 

εταιρείας ότι είχε δικαιολογημένα την πεποίθηση ότι η ΑΔΑΕ δεν επρόκειτο να επανέλθει, επειδή οι 

λεγόμενες «παραβιάσεις» που διαπιστώθηκαν από την ΑΔΑΕ αποτελούσαν ένα μεμονωμένο ατυχές 

περιστατικό, που οφειλόταν σε ανθρώπινο λάθος, δεδομένης της ιδιαιτερότητας της 

περίπτωσης,………………………………………………………………………………………………

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

Κατά συνέπεια, δε δικαιολογείται ο ισχυρισμός της εταιρείας περί παράβασης της αρχής της χρηστής 
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διοίκησης, και της αρχής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου, και του δήθεν μη 

σύνθετου χαρακτήρα και της έλλειψης πολυπλοκότητας της υπόθεσης.            

 

Δ. Σχετικά με τις αποδιδόμενες  παραβάσεις, όπως αυτές αναφέρονται στην από 20.10.2015 «Έκθεση 

Διενέργειας Εκτάκτου Ελέγχου στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ............», τόσο κατά την ακρόαση 

της 5ης Σεπτεμβρίου 2018, καθώς και με το υπ’αριθμ.πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 103/18.04.2019 έγγραφο 

υπόμνημα, η εταιρεία ισχυρίζεται ότι δεν έχει υποπέσει σε καμία παράβαση.  

Ειδικότερα, ως προς τις επιμέρους αποδιδόμενες παραβάσεις προκύπτουν τα ακόλουθα:   

 

Δα) 

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

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

 

Δβ)………………………………………………………………………………………………….  

Τόσο κατά την ακρόαση της 5ης Σεπτεμβρίου 2018 αλλά και με το υπ’αριθμ.πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 

103/18.04.2019 έγγραφο υπόμνημα, η εταιρεία ισχυρίστηκε τα ακόλουθα αναφορικά με την εν λόγω 

αποδιδόμενη παράβαση: 

Δβ1) 

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

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

   

Δβ2) 

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

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

Δβ3) 

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

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

 

Ε. Κατόπιν των παραπάνω, και έχοντας υπόψη:  
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1. Το ν.3115/2003 «Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών» (ΦΕΚ  Α΄ 47/2003), 

όπως ισχύει, και ιδίως τα άρθρα 6, 7 και 11 αυτού, 

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

τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών» (ΦΕΚ Α’133), όπως ισχύει, και ιδίως τα άρθρα 4, 12 και 

13 αυτού, 

3. 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, και ιδίως τα άρθρα 2, 

3, 6, 8 και 11 αυτού, 

4. Την Απόφαση της ΑΔΑΕ υπ’ αριθμ. 165/2011 (ΦΕΚ Β’ 2715/17-11-2011), 

5. Τις διατάξεις της υπ’αριθμ. 44/31.10.2003 Απόφασης της ΑΔΑΕ «Κανονισμός Εσωτερικής 

Λειτουργίας της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών » (ΦΕΚ Β’ 

1642/7.11.2003), όπως ισχύει,  

6. 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, 

7. Την υπ’ αριθ. 34051/29.05.2019 Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 326), περί διορισμού Προέδρου της Αρχής 

Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, όπως διορθώθηκε στο ορθό με το ΦΕΚ 

Υ.Ο.Δ.Δ.396/ 2019, 

8.  Το έγγραφο της εταιρείας ............με αριθμ.πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 199/27.11.2013,   

9. Τη με αριθμό 66/2014 Απόφαση της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ, 

10. Τη με αριθμό 152/2014 Απόφαση του Αντιπροέδρου της ΑΔΑΕ, 

11. Το υπ΄αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 141/23.05.2014 Πρακτικό διενέργειας επιτόπιου ελέγχου στις 

εγκαταστάσεις της εταιρείας ............,  

12. Το υπ΄αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 203/03.10.2014 Πρακτικό διενέργειας επιτόπιου ελέγχου στις 

εγκαταστάσεις της εταιρείας .............,  

13. Την υπ’αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΑΠΡ 1809/27.05.2014 επιστολή της εταιρείας  ............., 

14. Την υπ’αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ132/25.07.2013 Πολιτική Ασφάλειας της εταιρείας 

....................,  όπως εγκρίθηκε με την υπ’αριθμ.327/2013 Απόφαση της ΑΔΑΕ, 
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15. Την από 20.10.2015  «Έκθεση Διενέργειας Εκτάκτου Ελέγχου στις εγκαταστάσεις της εταιρείας 

............», η οποία εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της ΑΔΑΕ με την από 27.07.2016 

υπ’αριθμ.238/2016 Απόφαση, 

16. Το πρακτικό της από 27.07.2016 συνεδρίασης της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ,  

17. Την υπ’αριθμ.238/2016 Απόφαση της Ολομέλειας  μετά της συνημμένης Έκθεσης Διενέργειας 

Εκτάκτου Ελέγχου, την οποία η εταιρεία ............παρέλαβε την 31.10.2016 (υπ’αριθμ.πρωτ. 

ΑΔΑΕ 2556/31.10.2016 Απόδειξη Παράδοσης-Παραλαβής), 

18. Την υπ’αριθμ.14/2018 εισήγηση προς την Ολομέλεια της ΑΔΑΕ, 

19. Το πρακτικό υπ’αριθμ.3/2018 της από 31.01.2018 συνεδρίασης της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ, 

20. Την υπ’αριθμ. 31/2018 Απόφαση της ΑΔΑΕ, 

21. Την υπ’αριθμ πρωτ.ΑΔΑΕ 1859/07.06.2018 Κλήση, μετά της συνημμένης σε αυτήν υπ’αριθμ. 

31/2018 Απόφασης, η οποία επεδόθη στην εταιρεία νομίμως και εμπροθέσμως, σύμφωνα με την 

υπ’αριθμ.Α-10079/19.06.2018 Έκθεση Επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας στο Εφετείο 

Αθηνών Γεωργίας Γιωτοπούλου,  

22. Την υπ’αριθμ πρωτ.ΑΔΑΕ 2277/11.07.2018 Κλήση μετά από αναβολή, η οποία επεδόθη στην 

εταιρεία νομίμως και εμπροθέσμως, σύμφωνα με την υπ’αριθμ.Α-10280/23.07.2018 Έκθεση 

Επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας στο Εφετείο Αθηνών Γεωργίας Γιωτοπούλου, 

23.  Τους ισχυρισμούς της εταιρείας ............. που διατυπώθηκαν κατά την ακρόαση της 5ης 

Σεπτεμβρίου 2018, όπως προκύπτει από το υπ’αριθμ. 44/2018 πρακτικό της από 05.09.2018 

συνεδρίασης της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ,  

24. Το υπ’αριθμ. 44/2018 πρακτικό της διεξαχθείσης την 5η Σεπτεμβρίου 2018 ακρόασης της 

εταιρείας ........, το οποίο επεδόθη νομίμως στην εταιρεία την 26η Μαρτίου 2019, όπως 

προκύπτει από την υπ’αριθμ. Α-11643/26.03.2019 Έκθεση Επίδοσης της Δικαστικής 

Επιμελήτριας στο Εφετείο Αθηνών Γεωργίας Γιωτοπούλου, 

25. Το  υπ’αριθμ.πρωτ. ΑΔΑΕ 1150/19.03.2019 διαβιβαστικό έγγραφο, με το οποίο η εταιρεία 

εκλήθη να καταθέσει ενώπιον της ΑΔΑΕ έγγραφο υπόμνημα με τις απόψεις της και τα στοιχεία 

που τυχόν επιθυμούσε να υποβάλει, σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν κατά την εν λόγω ακρόαση,  

26. Το υπ’αριθμ.πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 103/18.04.2019 έγγραφο υπόμνημα της εταιρείας ........, 
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27. Το γεγονός ότι η διασφάλιση του απορρήτου συνιστά πρωταρχική υποχρέωση των παρόχων 

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, λαμβανομένου υπόψη και του απόλυτου χαρακτήρα 

του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος στο απόρρητο των επικοινωνιών, 

28. Τα πρόσφατα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας,  

29. Την υπ’αριθμ.97/2020 εισήγηση προς την Ολομέλεια της ΑΔΑΕ, 

30.  Το πρακτικό της από 30.04.2020 συνεδρίασης της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ, 

Και αφού τα μη παραστάντα κατά τη συνεδρίαση στην οποία έλαβε χώρα η ακρόαση μέλη της 

Ολομέλειας δήλωσαν ότι ενημερώθηκαν για το περιεχόμενο των πρακτικών της εν λόγω 

συνεδρίασης και του υποβληθέντος υπομνήματος,  

 

Η ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΔΑΕ) 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Ομοφώνως  

1) Την ύπαρξη ευθύνης της εταιρείας με την επωνυμία «............» (ΑΦΜ……….), για παράβαση 

της κείμενης νομοθεσίας περί απορρήτου των επικοινωνιών αναφορικά……………………… 

2) Την επιβολή για την υπό σημείο 1α)  παράβαση της διοικητικής κύρωσης  της σύστασης. Για το 

είδος αυτής ελήφθη υπόψη ιδίως η αρχή της αναλογικότητας, η βαρύτητα της αποδιδόμενης 

παράβασης, η αρχή της χρηστής Διοίκησης, τα πρόσφατα οικονομικά στοιχεία της  εταιρείας και 

το γεγονός ότι κατά το χρονικό διάστημα κατά το οποίο…………………………………………. 

3) Την επιβολή για την υπό σημείο 1β) παράβαση της διοικητικής κύρωσης της σύστασης. Για το 

είδος αυτής ελήφθη υπόψη ιδίως η αρχή της αναλογικότητας, η βαρύτητα της αποδιδόμενης 

παράβασης, η αρχή της χρηστής Διοίκησης και τα πρόσφατα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας  

Η παρούσα Απόφαση να επιδοθεί νομίμως στην εταιρεία με την επωνυμία «............». 

 Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 30η Απριλίου 2020. 

 

  

 

 Χρήστος Ράμμος 

 

      Πρόεδρος 
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