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Μαρούσι, 23 Ιουνίου 2021        

                                                                                                                       Αρ. πρωτ : 1793 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

(αριθμ.: 225/2021) 

 

Θέμα:  
Απόφαση επί της από 18.12.2019 ακρόασης της εταιρείας με την επωνυμία «…», κατόπιν της 

υπ’ αριθμ. 79/2019 απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. περί κλήσης της εταιρείας σε ακρόαση με 

αντικείμενο τον έλεγχο ενδεχόμενης παραβάσεως της κείμενης νομοθεσίας περί απορρήτου 

των επικοινωνιών.  

 

 

 

 

Την Τετάρτη, 23 Ιουνίου 2021 και ώρα 11.00 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση η Ολομέλεια της 

Α.Δ.Α.Ε., παρισταμένων του Προέδρου της Α.Δ.Α.Ε. κ. Χρήστου Ράμμου, του Αντιπροέδρου της 

Α.Δ.Α.Ε., κ. Μιχαήλ Σακκά, των τακτικών μελών κ.κ. Δημητρίου Βέργαδου, Γεωργίου Μπακάλη, 

Στέφανου Γκρίτζαλη, Νικολάου Παπαδάκη και Αικατερίνης Παπανικολάου, η οποία είχε ορισθεί 

εισηγήτρια της υπόθεσης, προκειμένου να αποφασίσει σε συνέχεια της κλήσης σε ακρόαση της 

εταιρείας με την επωνυμία «….», η οποία πραγματοποιήθηκε την 18.12.2019 κατόπιν της υπ’ 

αριθμ. 79/2019 απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. με αντικείμενο τον έλεγχο ενδεχόμενης παράβασης της 

κείμενης νομοθεσίας περί απορρήτου των επικοινωνιών. 

Τα μέλη της Ολομέλειας δήλωσαν ότι ενημερώθηκαν για τη μέχρι σήμερα εξέλιξη της υπόθεσης 

και ότι έλαβαν πλήρη γνώση αυτής. Ειδικώς, τα μέλη της Αρχής, κ.κ. Στέφανος Γκρίτζαλης, 

Δημήτριος Βέργαδος και Νικόλαος Παπαδάκης, που δεν παρίσταντο κατά την ακρόαση της 

εταιρείας με την επωνυμία «…..» ενώπιον της Αρχής, που έλαβε χώρα την 18.12.2019, δήλωσαν 

ότι μελέτησαν το από 18.12.2019 Πρακτικό Ακρόασης της εταιρείας, καθώς και όλα τα σχετικά του 

φακέλου και έχουν λάβει πλήρη γνώση της μέχρι τούδε διαδικασίας και του περιεχομένου των 
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προηγούμενων σχετικών με το θέμα συνεδριάσεων.  Η συζήτηση της υπόθεσης έλαβε χώρα 

αυθημερόν, καθώς και η λήψη της σχετικής απόφασης. Ειδικότερα:  

 

Α. Στην Α.Δ.Α.Ε. υποβλήθηκε η με αριθ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 235/25.10.2017 καταγγελία του κ. 

…., στην οποία ο καταγγέλλων αναφέρει ότι έχει εύλογες υπόνοιες ότι οι τηλεφωνικές του 

επικοινωνίες έχουν υποκλαπεί σε θέματα που άπτονται των υπηρεσιακών του καθηκόντων και ζητά 

τη διενέργεια ελέγχου των υπηρεσιακών και των προσωπικών του τηλεφώνων.  

Για τη διερεύνηση της ανωτέρω καταγγελίας αποφασίστηκε, με την υπ’ αριθμ. 334/2017 Απόφαση 

της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ, η σύσταση ομάδας ελέγχου αποτελούμενη από τους Αικατερίνη 

Παπανικολάου, Μέλος της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε. με αναπληρωτή τον Γεώργιο Μισαηλίδη, 

Αναπληρωματικό Μέλος της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ, Παναγιώτη Τρακάδα, Ε.Ε.Π./ΑΔΑΕ, Γεωργία 

Μπαφούτσου, Ε.Ε.Π./ΑΔΑΕ, Σωτήρη Μανιάτη, Ε.Ε.Π./ΑΔΑΕ και Αφροδίτη Κουσουνή, Δικηγόρο 

ΑΔΑΕ. 

Μετά την ολοκλήρωση του έκτακτου ελέγχου της Α.Δ.Α.Ε. σχετικά με την ανωτέρω υποβληθείσα 

καταγγελία, και κατόπιν της υπ’ αριθμ. 132/2018 εισήγησης προς την Ολομέλεια της Αρχής με 

θέμα «Έγκριση της από 26.02.2018 Έκθεσης Διενέργειας Εκτάκτου Ελέγχου σε συνέχεια της υπ’ 

αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 235/25.10.2017 καταγγελίας και της σχετικής απαντητικής επιστολής», 

η Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε., όπως προκύπτει από το υπ’ αριθμ. 22 Πρακτικό της από 18 Απριλίου 

2018 συνεδρίασής της, ενέκρινε τη σχετική έκθεση ελέγχου και η σχετική Απόφαση υπ’ αριθμ. 

120/2018 Απόφαση περί έγκρισης της διενέργειας του εν λόγων ελέγχου μετά των συνημμένων 

εκθέσεων, παρεδόθη στην εταιρεία «…..», όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 

1927/13.06.2018 Απόδειξη παράδοσης- παραλαβής.  

Κατόπιν τούτου, η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ), με την υπ’ 

αριθμ. 79/2019 απόφασή της κάλεσε σε ακρόαση την εταιρεία με την επωνυμία «…..» (εφεξής 

«…..») την 18.12.2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ., με αντικείμενο τον έλεγχο της 

παραβάσεως της κείμενης νομοθεσίας σε σχέση με το απόρρητο των επικοινωνιών. Η υπ’ αριθμ. 

πρωτ. ΑΔΑΕ 3832/6.12.2019 Κλήση μετά της συνημμένης σε αυτήν Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. με 

αριθμό 79/2019 επεδόθη στην εταιρεία νομίμως και εμπροθέσμως, όπως προκύπτει από την υπ’ 

αριθμ. 1297B/10.12.2019 Έκθεση Επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας στο ….. Για την 

ημερομηνία διεξαγωγής της ακρόασης ενημερώθηκε και ο καταγγέλλων κ. …. με την υπ’ αριθμ. 

πρωτ. ΑΔΑΕ 3737/29.11.2019 επιστολή, η οποία του επιδόθηκε νομίμως και εμπροθέσμως, όπως 

mailto:info@adae.gr
http://www.adae.gr/
ΑΔΑ: Ψ9Υ1ΙΔ1-ΚΛ1



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 

 
 

 
Ιερού Λόχου 3, T.K.15124  Μαρούσι ♦ Τηλ: 210 6387600 ♦ Fax: 210 6387666 ♦ E-mail: info@adae.gr  ♦Διαδικτυακός Τόπος: www.adae.gr   

 
 

3 

προκύπτει από την υπ’ αριθμ. 1257Β/5.12.2019 Έκθεση Επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας 

της Δικαστικής Επιμελήτριας στο ….. 

Η εταιρεία παρέστη κατά την ακρόαση της 18ης Δεκεμβρίου 2019 διά των κ.κ. ….. Κατόπιν της 

διεξαγωγής της ακρόασης της εταιρείας «…..» την 18η Δεκεμβρίου 2019 ενώπιον της Α.Δ.Α.Ε., 

κοινοποιήθηκαν στην εταιρεία τα Πρακτικά της εν λόγω ακρόασης δια του υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 

3123/16.12.2020 εγγράφου της Α.Δ.Α.Ε. και δόθηκε στην εταιρεία προθεσμία είκοσι ημερών από 

την παραλαβή των πρακτικών, προκειμένου για την κατάθεση ενώπιον της Α.Δ.Α.Ε. εγγράφου 

υπομνήματος. Η εταιρεία «…..» υπέβαλε εν συνεχεία ενώπιον της Α.Δ.Α.Ε. το υπ’ αριθμ. πρωτ. 

ΑΔΑΕ ΕΜΠ 13/12.01.2021 έγγραφο υπόμνημά της. 

 

Β. Ενόψει των ανωτέρω, και σύμφωνα με τα αποτελέσματα του κατά τα ως άνω διενεργηθέντος 

έκτακτου ελέγχου, όπως αυτά αποτυπώνονται στην από 26 Φεβρουαρίου 2018 «Έκθεση 

Διενέργειας Εκτάκτου Ελέγχου σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 235/25.10.2017 

καταγγελίας» αποδόθηκαν οι ακόλουθες ενδεχόμενες παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας σε 

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

 

α) Δυσχέρανση του ελέγχου εκ μέρους της Αρχής, κατά παράβαση της διάταξης του άρθρου 6 

παρ. 2 του Ν. 3115/2003 και του άρθρου 38 του Ν. 3959/2011. 

 

Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της από 26.2.2018 Έκθεσης Διενέργειας Εκτάκτου Ελέγχου 

σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 235/25.10.2017 καταγγελίας, η τελευταία σελίδα 

του παραδοθέντος αντιγράφου ….. Πέραν τούτου, οι …..  

Πλην όμως, η εταιρεία «….» όφειλε να παράσχει τα ανωτέρω στοιχεία πλήρη, ορθά και 

έγκυρα, δεδομένου ότι, ως πάροχος Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, στον 

οποίο έχει ανατεθεί από την Πολιτεία η άσκηση της κρίσιμης αυτής δραστηριότητας, είναι 

υπεύθυνη για την παροχή των υπηρεσιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό για τη 

Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών της Α.Δ.Α.Ε., υπόκειται δε στον έλεγχο της 

Α.Δ.Α.Ε. αναφορικά με τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών κατά την παροχή των εν 

λόγω υπηρεσιών και επομένως, όφειλε να παράσχει κάθε αιτηθέν στοιχείο, απαραίτητο για τον 
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έλεγχο εκ μέρους της Αρχής και μάλιστα κατά τρόπο έγκυρο και πλήρη. Η αποστολή εσφαλμένων 

στοιχείων από το …..   

Σύμφωνα, εξάλλου, με τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 2 του Ν. 3115/2003, «τα μέλη και το 

προσωπικό της Α.Δ.Α.Ε., πλην του βοηθητικού προσωπικού, έχουν προς διαπίστωση των 

παραβάσεων της νομοθεσίας περί προστασίας του απορρήτου, τις εξουσίες και τα δικαιώματα που 

προβλέπονται στο Ν. 703/1977, όπως ισχύει… Οι σχετικές διατάξεις, απαγορεύσεις, ποινές και 

κυρώσεις του Ν. 703/1977, ως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως σε περίπτωση αρνήσεως παροχής 

στοιχείων, παρεμπόδισης ή δυσχέρανσης του έργου της Α.Δ.Α.Ε., επιφυλασσομένης της εφαρμογής 

των προβλεπόμενων από τον παρόντα νόμο κυρώσεων.». Στη διάταξη δε του άρθρου 38 του Ν. 

3959/2011 (όπως αντικατέστησε αυτός οικείες διατάξεις του Ν. 703/1977), προβλέπονται οι 

αρμοδιότητες της ελεγκτικής αρχής, οι οποίες ισχύουν και για την Α.Δ.Α.Ε. κατά τη διεξαγωγή των 

ελέγχων, καθώς και οι κυρώσεις που δύνανται να επιβληθούν στην περίπτωση μη συμμόρφωσης 

των ελεγχόμενων προσώπων ως προς τη διευκόλυνση του διενεργηθέντος ελέγχου.  

 

β) Παραβίαση της εγκεκριμένης ….μέσω της παραβίασης επιμέρους διαδικασιών αυτής. 

 

Κατά τον ….. 

Η ανωτέρω παράβαση της διαδικασίας αυτής της εταιρείας συνιστά παράβαση της εγκεκριμένης 

Πολιτικής Ασφάλειας αυτής, ενόψει ότι υλοποιεί την Πολιτική Ασφάλειας, ο δε έλεγχος της 

εφαρμογής της αποτελεί αντικείμενο του ελέγχου εκ μέρους της ΑΔΑΕ, όπως προκύπτει από τις 

διατάξεις της υπ’ αριθμ. 165/2011 Απόφασης της Αρχής «Κανονισμός για τη Διασφάλιση του 

Απορρήτου των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (άρθρα 3, 14 και 15).  

 

Γ.  Επί των συγκεκριμένων ισχυρισμών της εταιρείας «…..», όπως αυτοί υποβλήθηκαν τόσο κατά 

την ακρόαση της εταιρείας ενώπιον της Αρχής την 18η Δεκεμβρίου 2019 (υπ’αριθμ. 58/2019 

πρακτικό της από 18.12.2019 ακρόασης), όσο και στo υπ’αριθμ.πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 13/12.01.2021 

έγγραφο υπόμνημά της, αναφέρονται τα ακόλουθα:  

 

α) Σχετικά με την πρώτη αποδιδόμενη παράβαση «Δυσχέρανση του ελέγχου εκ μέρους της 

Αρχής, κατά παράβαση της διάταξης του άρθρου 6 παρ. 2 του Ν. 3115/2003 και του άρθρου 38 

του Ν. 3959/2011».  
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 Αναφορικά με την εν λόγω παράβαση η εταιρεία «…..» αποδέχτηκε επί της ουσίας τα πραγματικά 

περιστατικά που τη στοιχειοθετούν, ….. Η δε δυσχέρανση του συγκεκριμένου ελέγχου ούτε 

επηρεάζεται ούτε σχετίζεται με τη γενικότερη συνεργασία της εταιρείας στο πλαίσιο των 

διενεργούμενων από την Αρχή ελέγχων, όπως αβασίμως ισχυρίζεται η εταιρεία.   

 

β) Αναφορικά με τη δεύτερη αποδιδόμενη παράβαση «Παραβίαση της εγκεκριμένης ….μέσω 

της παραβίασης επιμέρους διαδικασιών αυτής». 

 

Αναφορικά με την εν λόγω παράβαση η εταιρεία συνομολογεί τα πραγματικά περιστατικά αυτής, 

…..  

 

Σε κάθε περίπτωση ο ισχυρισμός της εταιρείας ότι εν προκειμένω δεν αποδείχτηκε η ύπαρξη 

παραβίασης του απορρήτου των επικοινωνιών του καταγγέλλοντα, επομένως δεν δικαιολογείται η 

επιβολή κύρωσης δεν ευσταθεί, δεδομένου ότι το ζήτημα της ύπαρξης περιστατικού παραβίασης 

του απορρήτου των επικοινωνιών του καταγγέλλοντα είναι ανεξάρτητο από την ύπαρξη ευθύνης 

της για την παραβίαση διαδικασιών με τις οποίες εφαρμόζει την εγκεκριμένη από την ΑΔΑΕ 

Πολιτική Ασφαλείας της και συνακόλουθα την παραβίαση του Κανονισμού 165/2011 της ΑΔΑΕ.  

 

 

Δ. Κατόπιν των παραπάνω, και έχοντας υπόψη:  

1. Το ν.3115/2003 «Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών» (ΦΕΚ  Α΄ 

47/2003), όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφια α΄, β΄και δ΄και 

παράγραφος 2 του νόμου αυτού, 

2. την Οδηγία 2002/58 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 

2002, η οποία τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2009/136/ΕΚ, σχετικά με την επεξεργασία των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές 

επικοινωνίες), και ενσωματώθηκε με τον Ν. 3471/2006 «Προστασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και 

τροποποίηση του Ν. 2472/1997» (ΦΕΚ Α 133), ο οποίος τροποποιήθηκε με το Ν. 4070/2012 

(ΦΕΚ Α 82), 
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3. Τις διατάξεις του ν. 3471/2006 «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της 

ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 

2472/1997» (ΦΕΚ Α΄133/28.6.2006), ο οποίος τροποποιήθηκε με το Ν. 4070/2012 και ιδίως 

το άρθρο 4 του νόμου αυτού, 

4. Τις διατάξεις του ν. 3431/2006 (ΦΕΚ Α’ 13), ο οποίος αντικαταστάθηκε από το ν. 4070/2012 

«Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 82),   

5. Τις διατάξεις του ν. 3674/2008 «Ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου διασφάλισης του 

απορρήτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 136),   

6. Τις διατάξεις του ν. 3959/2011 «Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού» (ΦΕΚ Α’ 93), 

ιδίως το άρθρο 38 αυτού, 

7. 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), 

8. 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, 

9. 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),  

10. 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, ιδίως τα άρθρα 4 και 6 αυτής,  

11. 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, 

12. Την υπ’ αριθ. 34051/29.05.2018 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, 
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13. Την υπ’ αριθ. 58347οικ./21.12.2020 Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 

1066) περί διορισμού νέων μελών στην Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των 

Επικοινωνιών, 

14. τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 165/2011 Απόφασης της ΑΔΑΕ («Κανονισμός για τη 

Διασφάλιση του Απορρήτου των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών», ΦΕΚ B’ 2715/17-11-2011), 

15. την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 146/18.07.2013 Πολιτική Ασφάλειας για τη Διασφάλιση 

του Απορρήτου των Επικοινωνιών της εταιρείας ….., 

16. τη Διαδικασία της εταιρείας …., 

17. την  υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ235/25.10.2017 καταγγελία του κ. …., 

18. το με αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 240/30.10.2017 συμπληρωματικό έγγραφο του 

καταγγέλλοντος, 

19. το με αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 243/01.11.2017 συμπληρωματικό έγγραφο του 

καταγγέλλοντος, 

20. την υπ΄αριθμ. 334/2017 (με αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 3113/01.11.2017) Απόφαση της Ολομέλειας 

της ΑΔΑΕ για τη σύσταση Ομάδας Ελέγχου για τη διερεύνηση της ως άνω καταγγελίας, 

21. την με αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 648/03.11.2017 επιστολή της ΑΔΑΕ προς την ΕΕΤΤ με θέμα 

«Παροχή Τεχνικού Εξοπλισμού για Διερεύνηση Καταγγελίας», 

22. το υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 249/10.11.2017 Πρακτικό διενέργειας επιτόπιου ελέγχου 

στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ….,  

23. το υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 260/21.11.2017 Πρακτικό διενέργειας επιτόπιου ελέγχου 

στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ….,  

24. το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 3258/15.11.2017 έγγραφο της εταιρείας …., 

25. το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 100/11.01.2018 έγγραφο της εταιρείας …., 

26. το υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 261/21.11.2017 Πρακτικό διενέργειας επιτόπιου ελέγχου 

στις εγκαταστάσεις της εταιρείας …., 

27. το υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 274/12.12.2017 Πρακτικό διενέργειας επιτόπιου ελέγχου 

στις εγκαταστάσεις της εταιρείας …., 

28. την με αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 275/14.12.2017 επιστολή της ΑΔΑΕ προς την εταιρεία …. 

29. το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 285/22.12.2017 έγγραφο της εταιρείας …., 

30. το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 12/15.01.2018 έγγραφο της εταιρείας …. 

31. το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 32/02.02.2018 έγγραφο της εταιρείας …., 
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32. την από 26.02.2018  «Έκθεση Διενέργειας Εκτάκτου Ελέγχου συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 

ΑΔΑΕ ΕΜΠ235/25.10.2017 καταγγελίας», 

33. την υπ’ αριθμ. 132/2018 εισήγηση προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε., 

34. το υπ’ αριθμ. 22 πρακτικό της από 18 Απριλίου 2018 συνεδρίασης της Ολομέλειας της 

Α.Δ.Α.Ε., 

35. Την υπ’ αριθμ. 120/2018 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε. περί έγκρισης της ως άνω από 26.02.2018 

«Έκθεση Διενέργειας Εκτάκτου Ελέγχου συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 

ΑΔΑΕ ΕΜΠ235/25.10.2017 καταγγελίας», η οποία παραδόθηκε στην εταιρεία «….όπως 

προκύπτει από την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 1927/13-06-2018 Απόδειξη παράδοσης – 

παραλαβής,  

36. Την υπ’ αριθμ. 20/2019 Εισήγηση προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε.,  

37. Το Πρακτικό της από 23 Ιανουαρίου 2019 συνεδρίασης της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε.,  

38. Το Πρακτικό της από 13 Φεβρουαρίου 2019 συνεδρίασης της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε., 

κατά την οποία η υπόθεση επαναφέρθηκε προκειμένου να οριστεί εισηγητής,  

39. Την υπ’ αριθμ. 79/2019 απόφαση της Α.Δ.Α.Ε. με θέμα «Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας 

«…..» με αντικείμενο τον έλεγχο ενδεχόμενης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας περί 

απορρήτου των επικοινωνιών, 

40. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 3832/06.12.2019 Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας «…..» για 

την 18η Δεκεμβρίου 2019, μετά της συνημμένης σε αυτήν Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. με αριθμό 

79/2019, που επιδόθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως στην εν λόγω εταιρεία, όπως προκύπτει 

από την υπ’ αριθμ. 1297Β/10.12.2019 Έκθεση Επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας στο 

…., 

41. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 3737/2019 επιστολή προς τον καταγγέλλοντα προς ενημέρωσή 

του για την ακρόαση της εταιρείας «…..», η οποία επιδόθηκε σε αυτόν νομίμως, όπως 

προκύπτει από την υπ’ αριθμ. 1257Β/5.12.2019 Έκθεση Επίδοσης της Δικαστικής 

Επιμελήτριας της Δικαστικής Επιμελήτριας …..  

42. Τους ισχυρισμούς της εταιρείας κατά την Ακρόαση της 18ης Δεκεμβρίου 2019, όπως 

αποτυπώνονται στο υπ’ αριθμ. 58 πρακτικό της διεξαχθείσης ακρόασης, το οποίο απεστάλη 

στην εταιρεία συνημμένο στην υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 3123/16.12.2020 επιστολή της 

Α.Δ.Α.Ε., 
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43. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 13/12.01.2021 έγγραφο υπόμνημα της εταιρείας «….. 

Α.Ε.» ενώπιον της Α.Δ.Α.Ε., 

44. Τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας «…..», για την οικονομική χρήση 01.01.2020 έως 

31.12.2020,  

45. Την υπ’ αριθμ. 171/2021 Εισήγηση προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε.,  

46. Το Πρακτικό της από 23 Ιουνίου 2021 συνεδρίασης της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε., 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Την ύπαρξη ευθύνης της εταιρείας με την επωνυμία «…..» για τις αποδιδόμενες σε αυτήν 

παραβάσεις, όπως αναλύεται ανωτέρω στις ενότητες Β και Γ της παρούσας.  

 

 

ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΜΕ 

Στην εταιρεία με την επωνυμία «…..»:  

Ως προς την παράβαση (α) Δυσχέρανση του ελέγχου εκ μέρους της Αρχής, τη διοικητική κύρωση 

του προστίμου, ύψους 60.000 ευρώ για τους λόγους που αναλυτικά παρατίθενται στις ενότητες Β 

και Γ υπό σημείο (α) της εισήγησης. Ειδικότερα, για λόγους που σχετίζονται με τη δυσχέρανση του 

διενεργούμενου εκ μέρους της Αρχής ελέγχου …..  

Ως προς την παράβαση (β) Παραβίαση της εγκεκριμένης Πολιτικής Ασφάλειας: τη διοικητική 

κύρωση του προστίμου, ύψους 40.000 ευρώ για τους λόγους που αναλυτικά παρατίθενται στις 

ενότητες Β και Γ υπό σημείο (β) της εισήγησης. Ειδικότερα, για λόγους που σχετίζονται με ….. Για 

το είδος και το ύψος αυτής, ελήφθη υπόψη ιδίως η αρχή της αναλογικότητας, η βαρύτητα της 

αποδιδόμενης παράβασης, η αρχή της χρηστής Διοίκησης, η αρχή της εύλογης διάρκειας της 

διαδικασίας και η οικονομική κατάσταση της  εταιρείας, όπως αυτή προκύπτει από τον τελευταίο 

δημοσιευμένο ισολογισμό της.    

Η παρούσα απόφαση της ΑΔΑΕ να επιδοθεί στην εταιρεία «…..» σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στην απόφαση 379/2019 της ΑΔΑΕ. 
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Κρίθηκε και αποφασίστηκε την Τετάρτη, 23 Ιουνίου 2021. 

 

     

 

            Ο Πρόεδρος 

 

           

             Χρ. Ράμμος        
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