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                                          Μαρούσι, 30.06.2021 

                Αρ. πρωτ.: 1859       

ΑΠΟΦΑΣΗ 

  αριθμ: 232/2021  
  

                  ((ΑΑΝΝΑΑΡΡΤΤΗΗΤΤΕΕΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ  ΔΔΙΙΑΑΔΔΙΙΚΚΤΤΥΥΟΟ))  
 

Θέμα: «Απόφαση επί της ακρόασης της εταιρείας ‘..................’ με αντικείμενο τον έλεγχο ενδεχόμενης 
παραβάσεως της κείμενης νομοθεσίας περί απορρήτου των επικοινωνιών, κατόπιν της  από 22.02.20 Έκθεσης 
Διενέργειας Εκτάκτου Έλεγχου στις Εγκαταστάσεις των Εταιρειών ..................και ....................................σε 
συνέχεια τoυ υπ΄αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 274/22.01.2019 Περιστατικού Ασφάλειας» . 

 
 

Η ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΔΑΕ) 
κατά τη συνεδρίαση της 30ης Ιουνίου 2021 

 
 

Σήμερα, την 30η Ιουνίου 2021, η Ολομέλεια της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των 

Επικοινωνιών, παρισταμένων των κ.κ. Χρήστου Ράμμου, Προέδρου της Αρχής, Μιχαήλ Σακκά, 

Αντιπροέδρου της Αρχής, των τακτικών μελών Στέφανου Γκρίτζαλη, Αικατερίνης Παπανικολάου, 

Νικόλαου Παπαδάκη και Γεωργίου Μπακάλη, ο οποίος έχει οριστεί εισηγητής στην παρούσα 

υπόθεση, και απόντος του τακτικού μέλους Δημητρίου Βέργαδου, ο οποίος δεν παρέστη  λόγω 

κωλύματος αν και είχε νομίμως και εμπροθέσμως προσκληθεί, συνεδρίασε προκειμένου να 

αποφασίσει επί της ακρόασης της εταιρείας ‘..................’ με αντικείμενο τον έλεγχο ενδεχόμενης 

παραβάσεως της κείμενης νομοθεσίας περί απορρήτου των επικοινωνιών, κατόπιν της  από 22.02.20 

Έκθεσης Διενέργειας Εκτάκτου Έλεγχου στις Εγκαταστάσεις των Εταιρειών ..................και 

....................................σε συνέχεια τoυ υπ΄αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 274/22.01.2019 Περιστατικού 

Ασφάλειας. 

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 (Α.Δ.Α.Ε.) με την Απόφαση 314/2020, 

αποφάσισε την κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «..................» (εφεξής για λόγους 

συντομίας «..................»), δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος ενώπιον της Αρχής με 
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καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη, 13η  Ιανουαρίου 2021, με αντικείμενο τον έλεγχο ενδεχόμενης 

παραβάσεως της κείμενης νομοθεσίας περί απορρήτου των επικοινωνιών, όπως αναφέρεται 

αναλυτικά στο σημ.Β της Απόφασης, κατόπιν της  από 22.02.20 Έκθεσης Διενέργειας Εκτάκτου 

Έλεγχου στις Εγκαταστάσεις των Εταιρειών ..................και ....................................σε συνέχεια τoυ 

υπ΄αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 274/22.01.2019 Περιστατικού Ασφάλειας. 

Η υπ’αριθμ πρωτ.ΑΔΑΕ 2862/23.11.2020 Κλήση, μετά της συνημμένης σε αυτήν υπ’αριθμ. 314/2021 

Απόφασης, αποσπάσματος της από 08.07.2020 υπ’αριθμ.183/2020 Απόφασης και της από 

22.02.2020 Έκθεσης Διενέργειας Εκτάκτου Ελέγχου, παρεδόθησαν νομίμως στην εταιρεία την 

25.11.2020.  Η εταιρεία υπέβαλε εμπροθέσμως ενώπιον της ΑΔΑΕ το από 13.01.2021 υπ’αριθμ.πρωτ. 

ΑΔΑΕ ΕΜΠ 21/13.01.2021 (Αρ.Πρωτ…..) έγγραφο υπόμνημα. 

Εν προκειμένω, προκύπτουν τα ακόλουθα: 

Β. Στην Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) υποβλήθηκαν η υπ’ αριθμ. 

πρωτ. ΑΔΑΕ 274/22.01.2019 έκθεση αναφοράς περιστατικού ασφάλειας και η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 

ΕΜΠ12/23.01.2019 επιστολή ενημέρωσης της εταιρείας «...................», με τις οποίες η εταιρεία 

ενημέρωσε την ΑΔΑΕ αναφορικά με συμβάν εξαπάτησης των εκπροσώπων του τηλεφωνικού της 

κέντρου, ενεργοποίηση προώθησης κλήσεων αριθμού σταθερής τηλεφωνίας συνδρομητή της σε 

τρίτο μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο……………………………………………………………………………………………….. 

Έχοντας υπόψη ότι το περιστατικό αφορούσε τόσο τη σύνδεση σταθερής τηλεφωνίας του θιγόμενου 

συνδρομητή όσο και τη σύνδεση κινητής τηλεφωνίας, με την υπ’ αριθμ. 112/2019 Απόφαση της 

Ολομέλειας της ΑΔΑΕ ορίστηκε Ομάδα Ελέγχου για τη διερεύνηση του περιστατικού στις εταιρείες 

«..................» και «...................». 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου περιγράφονται αναλυτικά στην από 22.02.20 «Έκθεση Διενέργειας 

Εκτάκτου Έλεγχου στις Εγκαταστάσεις των Εταιρειών ..................και ....................................σε 

συνέχεια τoυ υπ΄αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 274/22.01.2019 Περιστατικού Ασφάλειας». Η εν λόγω Έκθεση 

εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της ΑΔΑΕ με την από 08.07.2020 υπ’αριθμ.183/2020 Απόφαση, 

απόσπασμα της οποίας αποφασίστηκε να κοινοποιηθεί στις εταιρείες, μετά του αντίστοιχου 

αποσπάσματος της από 22.02.2020 Έκθεσης που τις αφορά. Κατά τη συνεδρίαση της 08.07.2020, η 

Ολομέλεια αποφάσισε επίσης την προώθηση της υπόθεσης στη Νομική Υπηρεσία της Αρχής για 

πιθανή κλήση σε ακρόαση της εταιρείας ..................  
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Ενόψει των αποτελεσμάτων της από 22.02.20 «Έκθεσης Διενέργειας Εκτάκτου Έλεγχου στις 

Εγκαταστάσεις των Εταιρειών ..................και ....................................σε συνέχεια τoυ υπ΄αριθμ. πρωτ. 

ΑΔΑΕ 274/22.01.2019 Περιστατικού Ασφάλειας», όπως εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της ΑΔΑΕ με 

την υπ’αριθμ.183/2020 Απόφαση, προκύπτει η ακόλουθη ενδεχόμενη παράβαση της κείμενης 

νομοθεσίας περί προστασίας του απορρήτου των επικοινωνιών εκ μέρους της εταιρείας ..................: 

Εκτροπή κλήσεων σύνδεσης σταθερής τηλεφωνίας προς άγνωστη στον συνδρομητή σύνδεση κινητής 

τηλεφωνίας κατόπιν τηλεφωνικού αιτήματος από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, με αποτέλεσμα την 

παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών του θιγόμενου συνδρομητή, κατά παράβαση της 

κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας του απορρήτου των επικοινωνιών. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με την από 22.02.20 Έκθεση Διενέργειας Εκτάκτου Έλεγχου, την 17.01.2019 μη 

εξουσιοδοτημένο πρόσωπο κάλεσε στην εξυπηρέτηση πελατών της εταιρείας .................. και ζήτησε, 

με την αιτιολογία βλάβης, εκτροπή των εισερχόμενων κλήσεων της σύνδεσης σταθερής 

τηλεφωνίας……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………..  

Γ. Eπί της αποδιδόμενης παράβασης, με το από 13.01.2021 υπ’αριθμ.πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 

21/13.01.2021 (Αρ.Πρωτ……………………) έγγραφο υπόμνημα, η εταιρεία επικαλείται ότι η ισχύουσα 

κατά την ημερομηνία εκδήλωσης του περιστατικού Οδηγία ……………..αναφορικά με την Εκτροπή 

Κλήσεων…………………………………………………………………………………………………... Επιπροσθέτως, η εταιρεία 

αναφέρεται στο άρθρο 12 του ν.3471/2006, σύμφωνα με το οποίο,  ο φορέας παροχής διαθεσίμων 

στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών οφείλει να λαμβάνει τα ενδεδειγμένα τεχνικά και 

οργανωτικά μέτρα, προκειμένου να προστατεύεται η ασφάλεια των υπηρεσιών του, τα οποία πρέπει 

να εγγυώνται επίπεδο ασφαλείας ανάλογο προς τον υπάρχοντα κίνδυνο, λαμβανομένων υπόψη 

αφενός των πλέον προσφάτων τεχνικών δυνατοτήτων αφετέρου δε του κόστους εφαρμογής τους, 

ενώ επικαλείται αντίστοιχες διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ). 

Υποστηρίζει η εταιρεία ότι οι διατάξεις αυτές αποτελούν εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας, 

υπό την έννοια ότι δεν είναι νομικά αποδεκτή η απόδοση ευθυνών για αποτέλεσμα που δεν μπορεί 

να αποφευχθεί (εν προκειμένω τις δόλιες ενέργειες εξαπάτησης τρίτου προσώπου), δεδομένου ότι η 

απόλυτη εξασφάλιση έναντι κινδύνων και βλαβών είναι ανέφικτη και έτσι οι δικαιολογημένες 

προσδοκίες των συναλλαγών δεν είναι προσανατολισμένες σε μία τέτοια απόλυτη προστασία, ενώ 
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μία τέτοια απαίτηση εκ μέρους της Πολιτείας θα ερχόταν σε καταφανή αντίθεση με τη βασική αρχή 

του δικαίου impossibilium nulla obligatio est, δηλαδή ουδείς υποχρεούται στα αδύνατα. 

Επιπροσθέτως, ……………………………………………………………………………………………περιείχε οργανωτικές 

δικλείδες ασφαλείας ικανές να αποτρέψουν την εκδήλωση περιστατικών όπως το επίμαχο, ότι η 

αναφερόμενη στην υπ’αριθμ.314/2020 Απόφαση της Αρχής Τεχνική Σύσταση δεν αποτελεί 

περιεχόμενο νομοθετικής ρύθμισης και δεν μπορεί να υποστηριχτεί ότι υπάρχει νομική υποχρέωση 

των παρόχων να εφαρμόζουν τα τεχνικά μέτρα που αναφέρονται στη   σύσταση αυτή. Συμπληρώνει 

η εταιρεία ότι  η εξαπάτηση του εκπροσώπου της από άγνωστο δράστη συνιστά ενέργεια ποινικά 

κολάσιμη που δεν μπορεί να οδηγήσει στην επιβολή διοικητικών κυρώσεων στον ………………………. 

καθώς και ότι καμία από τις διατάξεις που επικαλείται η υπ’αριθμ.314/2020 Απόφαση της Αρχής δεν 

επιβάλλει την τήρηση συγκεκριμένων μέτρων και άρα η επιλογή των τεχνικών και οργανωτικών 

μέτρων που ο πάροχος θα υιοθετήσει και τελικά θα εφαρμόσει επαφίεται στον ίδιο, αφού σταθμίσει 

τους συγκεκριμένους κινδύνους και το κόστος της υλοποίησης.  

Επικουρικά η εταιρεία υποστηρίζει ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η αρχή της επιείκειας και της 

αναλογικότητας, έχοντας υπόψη και το γεγονός ότι κατά το διάστημα της εκτροπής στη σύνδεση του 

δράστη, ………………………………………………………………………………………..να πιθανολογηθεί ότι δεν έλαβε 

χώρα καμία συνομιλία που να συνιστά παραβίαση, ή έστω σοβαρή παραβίαση, του απορρήτου των 

επικοινωνιών του συνδρομητή της.          

Οι ως άνω ισχυρισμοί της εταιρείας προβάλλονται στο σύνολό τους αβασίμως για τους ακόλουθους 

λόγους: 

Το γεγονός ότι κατά την εκδήλωση του περιστατικού η εταιρεία εφάρμοσε την εσωτερική της 

διαδικασία αναφορικά με την εκτροπή κλήσεων λόγω βλάβης δεν την απαλλάσσει από την ευθύνη 

της κατ’ άρθρο 2 παρ.1 του ν.3674/2008, για την ασφάλεια των υπό την εποπτεία της χώρων, 

εγκαταστάσεων, συνδέσεων και των συστημάτων υλικού και λογισμικού, την υποχρέωσή της «να 

λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και να χρησιμοποιεί συστήματα υλικού και 

λογισμικού, τα οποία διασφαλίζουν το απόρρητο της επικοινωνίας και επιτρέπουν την αποκάλυψη 

της παραβίασης ή απόπειρας παραβίασης του απορρήτου της επικοινωνίας»,  να διασφαλίζει την 

τήρηση των προβλεπόμενων στην προηγούμενη παράγραφο μέτρων, να προβαίνει σε τακτικό έλεγχο 

των συστημάτων υλικού και λογισμικού που βρίσκονται στην εποπτεία της και να έχει πλήρη γνώση 
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των τεχνικών δυνατοτήτων τους (άρθρο 2 παρ.2 ν.3674/2008) και να διασφαλίζει, σύμφωνα με το 

άρθρο 4 παρ.1 του ν.3471/2006 ότι «Οποιαδήποτε χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών που παρέχονται μέσω δημοσίου δικτύου επικοινωνιών και των διαθεσίμων στο κοινό 

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και των συναφών δεδομένων κίνησης και θέσης … , 

προστατεύεται από το απόρρητο των επικοινωνιών».  Οι ως άνω υποχρεώσεις έχουν εξειδικευθεί  με 

την Απόφαση της ΑΔΑΕ 165/2011 (Κανονισμός για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών) και ιδίως το άρθρο 4 αυτής, από το οποίο προκύπτει η υποχρέωση των παρόχων 

δικτύων ή και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε 

να μην αποκαλύπτονται δεδομένα επικοινωνίας σε τρίτα πρόσωπα, πλην των ίδιων των 

συνδρομητών ή χρηστών. Σύμφωνα δε με τη νομολογία, « η Πολιτική Ασφάλειας της εταιρείας δεν 

αφορά μέτρα που συγκεκριμενοποιούνται με τέτοιο λεπτομερειακό τρόπο, ώστε να μπορεί να 

υποστηριχτεί ότι η ΑΔΑΕ απαιτεί τη λήψη μέτρων τα οποία δεν έχει εγκρίνει, ενώ η ΑΔΑΕ, στο 

πλαίσιο άσκησης των οριζόμενων στο άρθρο 6 του ν.3115/2003 αρμοδιοτήτων της, δεν εμποδίζεται 

να ελέγξει και να χαρακτηρίσει ως ανεπαρκή ή αναποτελεσματικά τα μέτρα που εφαρμόζει ο 

πάροχος για τη διασφάλιση του απορρήτου της επικοινωνίας», ιδίως ενόψει του διαπιστωθέντος 

περιστατικού προσβολής του απορρήτου, όπως στην κρινόμενη υπόθεση (ΔΕφΑθ 4052/2019 και 

ΔΕφΑθ 3656/2020).  

Οι ισχυρισμοί της εταιρείας αναφορικά με το άρθρο 12 του ν.3471/2006 και τις σχετικές διατάξεις 

του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) περί αναλογικότητας των ενδεδειγμένων 

τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, πέραν του ότι αναφέρονται σε διατάξεις γενικές σε σχέση με τις 

εφαρμοστέες εν προκειμένω ειδικές περί απορρήτου των επικοινωνιών διατάξεις του άρθρου 2 του 

ν.3674/2008, του άρθρου 4 του ν.3471/2006 και της Απόφασης της ΑΔΑΕ 165/2011, είναι 

απορριπτέοι ως αόριστοι. Ειδικότερα, η εταιρεία δεν επικαλείται συγκεκριμένα στοιχεία από τα 

οποία να προκύπτει ότι δεν ήταν εφικτή εν προκειμένω  η εφαρμογή πιο αποτελεσματικών μέτρων 

σε σχέση με την ισχύουσα κατά την εκδήλωση του περιστατικού οδηγία της εταιρείας, και δεν κάνει 

καμία αναφορά στις σχετικές τεχνικές δυνατότητες που υπήρχαν και στο κόστος εφαρμογής τους. 

Πολλώ δε μάλλον εν όψει του γεγονότος ότι, αν και η εταιρεία επικαλείται  ότι ουδείς υποχρεούται 

στα αδύνατα, δεν προκύπτει από τους ισχυρισμούς της η αδυναμία υλοποίησης μέτρων αντίστοιχων 

με αυτά που περιλαμβάνονται στην από 20 Δεκεμβρίου 2019 υπ’αριθμ.πρωτ. ΑΔΑΕ 4115/2019 

Τεχνική Σύσταση της ΑΔΑΕ, τα οποία αποβλέπουν στην αποτελεσματική επιβεβαίωση της 
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ταυτότητας των συνδρομητών ή χρηστών κατά την εξυπηρέτηση αιτημάτων που σχετίζονται με 

πρόσβαση σε δεδομένα επικοινωνίας. Σε ό,τι δε αφορά στον ισχυρισμό της εταιρείας ότι η από 20 

Δεκεμβρίου 2019 υπ’αριθμ.πρωτ. ΑΔΑΕ 4115/2019 Τεχνική Σύσταση της ΑΔΑΕ δεν αποτελεί 

περιεχόμενο νομοθετικής ρύθμισης και δεν μπορεί να υποστηριχτεί ότι υπάρχει νομική υποχρέωση 

των παρόχων να εφαρμόζουν τα τεχνικά μέτρα που αναφέρονται στη σύσταση αυτή, επισημαίνεται 

ότι υφίσταται όμως υποχρέωση των παρόχων δικτύων ή και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην αποκαλύπτονται δεδομένα επικοινωνίας σε 

τρίτα πρόσωπα, η οποία θεσπίζεται ρητά από τις προαναφερόμενες στην παρούσα διατάξεις της 

κείμενης νομοθεσίας, που μνημονεύονται και στο κείμενο της Τεχνικής Σύστασης. 

Αβάσιμος είναι και ο ισχυρισμός της εταιρείας ότι οι δόλιες, ποινικά κολάσιμες, ενέργειες 

εξαπάτησης του εκπροσώπου της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης Πελατών από τρίτο πρόσωπο δεν 

μπορούν να οδηγήσουν στην επιβολή κυρώσεων στην εταιρεία γιατί η απόλυτη προστασία και 

εξασφάλιση έναντι κινδύνων και παράνομων ενεργειών τρίτων είναι ανέφικτη, δεδομένου ότι, 

αφενός η εξαπάτηση του υπαλλήλου της εταιρείας δεν συνιστά λόγο απαλλαγής της από την ευθύνη 

της αποτροπής κακόβουλων ενεργειών παραβίασης του απορρήτου των επικοινωνιών, και, 

αφετέρου, όπως προαναφέρθηκε, η εταιρεία δεν προσκόμισε συγκεκριμένα στοιχεία από τα οποία 

να προκύπτει ότι τούτο δεν ήταν εφικτό.  

Τέλος, επισημαίνεται ότι ο ισχυρισμός της εταιρείας ότι το πλήθος και η διάρκεια των εισερχομένων 

κλήσεων για τις οποίες έγινε εκτροπή χωρίς την εξουσιοδότηση του συνδρομητή της ήταν 

περιορισμένα δεν αναιρεί το γεγονός ότι επήλθε διακινδύνευση αλλά και παραβίαση του απορρήτου 

των επικοινωνιών του θιγόμενου συνδρομητή. 

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 τα άρθρα 1, 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, 
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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 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, και ιδίως τα άρθρα 4 και 6 αυτής,  

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. Την υπ’ αριθμ.  58347οικ/21.12.2020 (ΑΔΑ: ΩΕΛΖΩ-ΝΩΩ) Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης 

με θέμα «Διορισμός νέων μελών στην Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών»  

(ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 1066/ /24.12.2020), 

9. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 274/22.01.2019 έγγραφο της εταιρείας «...................», 

10. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ12/23.01.2019 έγγραφο της εταιρείας «..................»,  

11. Την Απόφαση 112/2019 της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ, 

12. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ134/29.05.2019 Πρακτικό διενέργειας επιτόπιου ελέγχου στις 

εταιρείες «..................» και «..................», 

13. Tο υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ141/03.06.2019 έγγραφο των εταιρειών «..................» και 

«..................», 

14. Την από 22.02.20 Έκθεση Ελέγχου με τίτλο «Έκθεση Διενέργειας Εκτάκτου Έλεγχου στις 

Εγκαταστάσεις των Εταιρειών ..................και ....................................σε συνέχεια του υπ΄αριθμ. 
πρωτ. ΑΔΑΕ 274/22.01.2019 Περιστατικού Ασφάλειας», 

15. Την υπ’αριθμ.124/2020 Εισήγηση προς την Ολομέλεια της ΑΔΑΕ, 
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16. Την υπ’αριθμ.183/2020 Απόφαση της ΑΔΑΕ, με την οποία εγκρίθηκε η από 22.02.20 Έκθεση 
Ελέγχου με τίτλο «Έκθεση Διενέργειας Εκτάκτου Έλεγχου στις Εγκαταστάσεις των Εταιρειών 

..................και ....................................σε συνέχεια του υπ΄αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 274/22.01.2019 

Περιστατικού Ασφάλειας» , 

17. Το πρακτικό της από 08.07.2020 συνεδρίασης της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ, 

18. Την υπ’αριθμ.252/2020 εισήγηση προς την Ολομέλεια της ΑΔΑΕ, 

19. Το πρακτικό της από 04.11.2020 συνεδρίασης της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ, 

20. Την υπ’ αριθμ. 314/2020 απόφαση της ΑΔΑΕ,  

21. Την υπ’αριθμ πρωτ.ΑΔΑΕ 2862/23.11.2020 Κλήση, η οποία επεδόθη νομίμως και εμπροθέσμως 

στην εταιρεία την 25.11.2020 μετά της συνημμένης σε αυτήν υπ’αριθμ. 314/2021 Απόφασης, 

αποσπάσματος της από 08.07.2020 υπ’αριθμ.183/2020 Απόφασης και της από 22.02.2020 

Έκθεσης Διενέργειας Εκτάκτου Ελέγχου, 

22.  Το από 13.01.2021 υπ’αριθμ.πρωτ.ΑΔΑΕ ΕΜΠ21/13.01.2021 έγγραφο υπόμνημα της εταιρείας 

.................. (Αρ.Πρωτ……. ), 

23.  Τα πρόσφατα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας με την επωνυμία «..................» όπως 

δημοσιεύθηκαν  για την οικονομική χρήση 01/01/2020-31/12/2020,  

24. Την υπ΄αριθμ. 177/2021 Εισήγηση προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε., 

25. Το πρακτικό υπ’αριθμ.14 της από 30 Ιουνίου 2021 συνεδρίασης της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ, 

 

Η ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΔΑΕ) 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

α) Ομοφώνως την ύπαρξη ευθύνης της εταιρείας με την επωνυμία «..................» (Α.Φ.Μ. …….) για την 

αποδιδόμενη σε αυτήν παράβαση, όπως αναλύεται ανωτέρω στην ενότητα Β και Γ της παρούσας.  

β) Κατά πλειοψηφία την επιβολή στην εταιρεία με την επωνυμία «..................» (Α.Φ.Μ. ……) της διοικητικής 

κύρωσης του χρηματικού προστίμου ύψους πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000 €) για την αποδιδόμενη 

παράβαση. Για το είδος και το ύψος της εν λόγω διοικητικής κυρώσεως, ελήφθη υπόψη ιδίως η αρχή της 

αναλογικότητας, η βαρύτητα της αποδιδόμενης παράβασης και τα πρόσφατα οικονομικά στοιχεία της 
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εταιρείας. Ειδικότερα, αρχικά ο Αντιπρόεδρος Μ.Σακκάς  και τα τακτικά μέλη  Γ.Μπακάλης και Ν.Παπαδάκης 

ψήφισαν υπέρ της επιβολής  της διοικητικής κύρωσης του χρηματικού προστίμου ύψους είκοσι χιλιάδων 

ευρώ (20.000 €) για την αποδιδόμενη παράβαση, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της αναλογικότητας, τη 

βαρύτητα της αποδιδόμενης παράβασης και τα πρόσφατα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας, ο Πρόεδρος Χρ. 

Ράμμος και το τακτικό μέλος Α.Παπανικολάου ψήφισαν υπέρ της επιβολής  της διοικητικής κύρωσης του 

χρηματικού προστίμου ύψους πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000 €) με την αιτιολογία ότι είναι σημαντική 

απόκλιση που αφορά σε μια διαδικασία, η οποία είναι θεσμοθετημένη, τηρήθηκε κατά γράμμα αλλά κατέληξε 

σε παραβίαση, ενώ το τακτικό μέλος Σ.Γκρίτζαλης  ψήφισε υπέρ της επιβολής για την αποδιδόμενη παράβαση 

της διοικητικής κύρωσης του χρηματικού προστίμου ύψους τριανταπέντε χιλιάδων ευρώ (35.000 €) με την 

αιτιολογία ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση αναδεικνύεται ότι η διαδικασία της εταιρείας είναι πλημμελής. 

Επειδή καμία γνώμη δε συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία, και σε εφαρμογή του άρθρων 15παρ.1 

του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ΚΔΔ) και 7 παρ.4 του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της ΑΔΑΕ 

(Απόφαση 44/2003, όπως ισχύει), το τακτικό μέλος Σ.Γκρίτζαλης προσχώρησε στη γνώμη της επιβολής της 

διοικητικής κύρωσης του χρηματικού προστίμου ύψους πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000 €). Κατόπιν τούτου, 

διαπιστώθηκε η ύπαρξη ισοψηφίας μεταξύ των δύο απόψεων (τρεις ψήφοι υπέρ της επιβολής της διοικητικής 

κύρωσης του χρηματικού προστίμου ύψους πενήντα χιλιάδων ευρώ και τρεις υπέρ της επιβολής  χρηματικού 

προστίμου ύψους είκοσι χιλιάδων ευρώ) και υπερίσχυσε η ψήφος του Προέδρου κατ’ άρθρο 15πρ.1 ΚΔΔ και 7 

παρ. 2 του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της ΑΔΑΕ (Απόφαση 44/2003, όπως ισχύει), με συνέπεια την 

επιβολή στην εταιρεία με την επωνυμία «..................» (Α.Φ.Μ. …………..) για την αποδιδόμενη παράβαση της 

διοικητικής κύρωσης του χρηματικού προστίμου ύψους πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000 €). 

γ) Ομοφώνως καλεί την εταιρεία να προβεί στην τροποποίηση/επικαιροποίηση της εφαρμοζόμενης 

διαδικασίας για την ταυτοποίηση συνδρομητή με στόχο την αποτελεσματικότερη προστασία του 

απορρήτου των επικοινωνιών και να ενημερώσει σχετικά την Αρχή εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών 

από τη λήψη της παρούσης. 

δ)  Ανατίθεται στο μέλος της Ομάδας Ελέγχου που έχει οριστεί από την οικεία τεχνική Διεύθυνση για 

την παρακολούθηση της εξέλιξης της υπόθεσης να ενημερώσει την Ολομέλεια της Αρχής μετά την 

πάροδο του εν λόγω διμήνου για τις ενέργειες της εταιρείας. 

ε) Η παρούσα απόφαση να επιδοθεί στην εταιρεία με την επωνυμία «..................» . 

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 30η Ιουνίου 2021. 
 

                                    
  Ο Πρόεδρος 
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Χρήστος Ράμμος 

 

                                                                                                                                                                     
                      

ΑΔΑ: ΨΙΦΟΙΔ1-Β3Ο


		2021-08-26T15:01:43+0300
	Athens




