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                                                           Μαρούσι, 30.06.2021 

                Αρ. πρωτ.: 1861       

ΑΠΟΦΑΣΗ 

  αριθμ: 234/2021  
  

                  ((ΑΑΝΝΑΑΡΡΤΤΗΗΤΤΕΕΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ  ΔΔΙΙΑΑΔΔΙΙΚΚΤΤΥΥΟΟ))  
 

Θέμα: «Απόφαση επί της από 19.02.2020 ακρόασης της εταιρείας με την επωνυμία ‘...................’ με 
αντικείμενο τον έλεγχο ενδεχόμενης παραβάσεως της κείμενης νομοθεσίας περί απορρήτου των 
επικοινωνιών, κατόπιν της από 09.03.2018 ‘Έκθεσης Διενέργειας Εκτάκτου Ελέγχου σε συνέχεια της 
καταγγελίας του κ. ...................με αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 660/03.03.2017’». 

 
 

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 από 19.02.2020 ακρόασης της εταιρείας με την επωνυμία ‘...................’ με 

αντικείμενο τον έλεγχο ενδεχόμενης παραβάσεως της κείμενης νομοθεσίας περί απορρήτου των 

επικοινωνιών, κατόπιν της από 09.03.2018 ‘Έκθεσης Διενέργειας Εκτάκτου Ελέγχου σε συνέχεια της 

καταγγελίας του κ. ...................με αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 660/03.03.2017. 

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

Ειδικότερα, προκύπτουν τα ακόλουθα: 

 

Α. Στην ΑΔΑΕ υποβλήθηκε η καταγγελία υπ’αριθμ.πρωτ. ΑΔΑΕ 660/03.03.2017 του κ. .................... 

Κατόπιν τούτου, με την υπ’ αριθμ. 110/2017 Απόφασή της, η οποία τροποποιήθηκε με την 

υπ΄αριθμ.44/2018 Απόφαση, η ΑΔΑΕ αποφάσισε τη διενέργεια εκτάκτου ελέγχου στις εγκαταστάσεις 

των εταιρειών ................... και ...................Η Ομάδα Ελέγχου που συστάθηκε για τη διεξαγωγή 
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έκτακτου ελέγχου στις εταιρείες ...................  και ...................(εφεξής καλουμένη «...................») 

ολοκλήρωσε το έργο της και τα αποτελέσματα του ελέγχου περιγράφονται αναλυτικά στην από 

09.03.2018 «Έκθεση Διενέργειας Εκτάκτου Ελέγχου σε συνέχεια της καταγγελίας του κ. 

...................με αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 660/03.03.2017». Η εν λόγω Έκθεση εγκρίθηκε από την Ολομέλεια 

της ΑΔΑΕ με την από 09.05.2018 υπ’αριθμ.146/2018 Απόφαση, απόσπασμα της οποίας οι εταιρείες 

εκλήθησαν να παραλάβουν, μετά του αντίστοιχου αποσπάσματος της από 09.03.2018 Έκθεσης που 

τις αφορά. Η εταιρεία ................... παρέλαβε το Απόσπασμα της Απόφασης 146/2018 μετά του 

αποσπάσματος της από 09.03.2017 Έκθεσης Διενέργειας Εκτάκτου Ελέγχου, την 23.10.2018 

(υπ’αριθμ.πρωτ. ΑΔΑΕ 3329/23.10.2018 Απόδειξη Παράδοσης-Παραλαβής). Κατά τη συνεδρίαση της 

09.05.2018, 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. 04/2020 Απόφασή της, την κλήση σε 

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

κείμενης νομοθεσίας περί απορρήτου των επικοινωνιών, σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται 

στο κεφάλαιο Γ της από 09.03.2018 «Έκθεσης Διενέργειας Εκτάκτου Ελέγχου σε συνέχεια της 

καταγγελίας του κ. ...................με αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 660/03.03.2017», αναφορικά με την 

παράλειψη εφαρμογής μέτρων για την προστασία του απορρήτου της ελεύθερης επικοινωνίας α) 

του καταγγέλλοντος, συνδρομητή της σύνδεσης ..................., ως προς τις εξερχόμενες  κλήσεις κατά 

τον χρόνο που μεσολάβησε από την αναγγελία της βλάβης κατά τη χρονική περίοδο από  20.02.2017 

έως και 03.03.2017, και για το διάστημα που διήρκεσε η εσφαλμένη ................... και β) του 

συνδρομητή της σύνδεσης ..................., ως προς τις εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις κατά τη 

χρονική περίοδο από  20.02.2017 έως και 03.03.2017, και για το διάστημα που διήρκεσε η 

εσφαλμένη .................... 

 Η υπ’αριθμ πρωτ.ΑΔΑΕ 246/24.01.2020 Κλήση, μετά της συνημμένης σε αυτήν υπ’αριθμ.04/2020 

Απόφασης, επεδόθη στην εταιρεία νομίμως και εμπροθέσμως, σύμφωνα με την 

υπ’αριθμ.Β’1642/10.02.2020 Έκθεση Επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας στο Εφετείο Αθηνών 

Γεωργίας Γιωτοπούλου. Ενημέρωση αναφορικά με την υπ’αριθμ.04/2020 Απόφαση της ΑΔΑΕ και τη 

διεξαγωγή της ακρόασης εστάλη και στον καταγγέλλοντα ...................(υπ’αριθμ.πρωτ. ΑΔΑΕ 

248/24.01.2020), ο οποίος δήλωσε με το υπ’αριθμ.πρωτ. ΑΔΑΕ 268/27.01.20 μήνυμα προς την Αρχή 

ότι θα παραστεί στη διαδικασία ακρόασης και ότι δεν επιθυμεί τη δημοσιότητά της.   
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Η εταιρεία ................... και ο καταγγέλλων ....................μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου του 

παρέστησαν κατά την ακρόαση της 19ης Φεβρουαρίου 2020, όπως προκύπτει από το υπ’αριθμ. 

20/2020 πρακτικό της από 19.02.2020 συνεδρίασης της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ, το οποίο εστάλη στην 

εταιρεία με το υπ’αριθμ.πρωτ. ΑΔΑΕ 546/26.02.2021 διαβιβαστικό έγγραφο, με το οποίο η εταιρεία 

εκλήθη να καταθέσει ενώπιον της ΑΔΑΕ έγγραφο υπόμνημα με τις απόψεις της και τυχόν άλλα 

συμπληρωματικά στοιχεία. Η εταιρεία υπέβαλε εμπροθέσμως το από 23.03.2021 υπ’αριθμ.πρωτ. 

ΑΔΑΕ 801/23.03.2021 έγγραφο υπόμνημα.   

Σημειώνεται ότι ο καταγγέλλων ....................με το από 20.02.2020 υπ’ αριθμ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 

577/20.02.2020 αίτημά του ζήτησε να του παρασχεθούν αντίγραφα από όλα τα έγγραφα της 

υπόθεσης, να του δοθεί προθεσμία για υπόμνημα, να του δοθεί αντίγραφο των ηχογραφημένων 

Πρακτικών και να ενημερωθεί για την αποστολή της καταγγελίας του στην ΕΕΤΤ, όπως αναφέρθηκε 

στη διαδικασία της ακρόασης. Με την από 30.04.2020 Απόφαση της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ 

αποφασίστηκε ομοφώνως, ως  προς το αίτημα παροχής αντιγράφων από τα έγγραφα της υπόθεσης, 

να ικανοποιηθεί το εν λόγω αίτημα, αφού προηγουμένως διαγραφούν σημεία για τα οποία 

συντρέχουν λόγοι προστασίας του ιδιωτικού βίου του εμπλεκόμενου στην υπόθεση τρίτου 

συνδρομητή αλλά και του επιχειρηματικού απορρήτου των εμπλεκόμενων εταιρειών ................... και 

..................., λαμβανομένου υπόψη του έννομου συμφέροντος του αιτούντος, της διάταξης του 

άρθρου 5 («Πρόσβαση σε έγγραφα») του ν.2690/1999, τoυ άρθρου 7 παρ. 3 του ν.3115/2003, και 

του άρθρου 7 παρ.5 της υπ’αριθμ. 44/31.10.2003 Απόφασης της ΑΔΑΕ «Κανονισμός Εσωτερικής 

Λειτουργίας της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ)» (ΦΕΚ Β’ 1642), όπως 

ισχύει. Τα εν λόγω αντίγραφα παρεδόθησαν στον καταγγέλλοντα με την υπ’αριθμ.πρωτ. ΑΔΑΕ 

2648/02.11.2020 Απόδειξη παράδοσης –παραλαβής και ενημερώθηκε ότι η από 09.03.2018 Έκθεση 

Διενέργειας Εκτάκτου Ελέγχου είχε διαβιβαστεί στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και 

Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) με το υπ’αριθμ.πρωτ. ΑΔΑΕ 3083/05.10.2018 έγγραφο της ΑΔΑΕ, για την 

ενημέρωση της ΕΕΤΤ και τυχόν δικές της ενέργειες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της. Ως προς το 

αίτημα παροχής αντίγραφου των ηχογραφημένων Πρακτικών, αποφασίστηκε να ικανοποιηθεί το εν 

λόγω αίτημα και να γίνει πλήρης απομαγνητοφώνηση του πρακτικού, αντίγραφο του οποίου 

διαβιβάστηκε στον αιτούντα με το υπ’αριθμ.πρωτ. ΑΔΑΕ 357/25.02.2021 έγγραφο της Αρχής, αφού 

προηγουμένως διεγράφησαν τα σημεία για τα οποία συντρέχουν λόγοι προστασίας του ιδιωτικού 

βίου του εμπλεκόμενου στην υπόθεση τρίτου συνδρομητή αλλά και του επιχειρηματικού απορρήτου 
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των εμπλεκόμενων  εταιρειών ................... και .................... Με το ίδιο έγγραφο ορίστηκε στον 

....................προθεσμία 20 ημερών από την κοινοποίηση του Πρακτικού για την υποβολή εγγράφου 

υπομνήματος στην Αρχή κατόπιν του σχετικού αιτήματός του, και του χορηγήθηκε λίστα που 

απαριθμεί το σύνολο των εγγράφων που απαρτίζουν τον φάκελο εξέτασης της με αρ. πρωτ. 

660/3.3.2017 καταγγελίας του, κατόπιν αποδοχής, με την υπ’αριθμ.29/2021 απόφαση της 

Ολομέλειας της ΑΔΑΕ, του από 05.11.2020 υπ’ αριθμ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε.2704/05.11.2020 αιτήματός του. 

Ο ....................υπέβαλε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου του το από 16.03.2021 υπ’αριθμ.πρωτ. 

ΑΔΑΕ 719/16.03.2021 έγγραφο υπόμνημα. Επίσης, κατόπιν του από 16.03.2021 υπ’ αριθμ. πρωτ. 

ΑΔΑΕ 719/16.03.2021 αίτηματός του, με την υπ’αριθμ.151/2021 Απόφαση της Αρχής αποφασίστηκε 

να του κοινοποιηθεί αντίγραφο του από 23.03.2021 υπ’αριθμ.πρωτ. ΑΔΑΕ 801/23.03.2021 έγγραφου  

υπομνήματος της εταιρείας ....................  

Εν προκειμένω, προκύπτουν τα ακόλουθα: 

 

Β. Σύμφωνα με την από 09.03.2018 «Έκθεση Διενέργειας Εκτάκτου Ελέγχου σε συνέχεια της 

καταγγελίας του κ. ...................με αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 660/03.03.2017», όπως εγκρίθηκε από την 

Ολομέλεια της ΑΔΑΕ με την  υπ’αριθμ.146/2018 Απόφαση, το περιστατικό που περιγράφηκε στην 

υπό εξέταση καταγγελία προέκυψε κατά δήλωση της εταιρείας ..................., λόγω λανθασμένης 

................... της σύνδεσης του καταγγέλλοντος, στο πλαίσιο της υλοποίησης ………της εν λόγω 

σύνδεσης προς το δίκτυο της .................... Ως αποτέλεσμα, κατά το διάστημα της βλάβης από 

20.02.2017 έως και 03.03.2017, ο καταγγέλλων χρησιμοποιούσε τη σύνδεση ..................., ενώ η 

σύνδεση ................... του καταγγέλλοντος χρησιμοποιούταν από τον συνδρομητή της σύνδεσης 

.................... Από τον έλεγχο που πραγματοποίησε η ΑΔΑΕ προέκυψαν τα ακόλουθα: 

α) Αναφορικά με τη σύνδεση ................... του καταγγέλλοντος, κατά τη χρονική περίοδο από  

20.02.2017 έως και 03.03.2017, και για το διάστημα που διήρκεσε η εσφαλμένη ..................., η 

εταιρεία ................... προέβη στη λήψη μέτρων ώστε να προστατεύσει το απόρρητο της ελεύθερης 

επικοινωνίας του καταγγέλλοντος, συνδρομητή  της σύνδεσης ..................., ως προς τις εισερχόμενες 

κλήσεις, με τη δωρεάν προώθηση εισερχομένων κλήσεων προς την κινητή σύνδεση που αυτός 

δήλωσε. Πλην όμως,…………………………………………………... Κατόπιν των παραπάνω, τίθεται ζήτημα ως 

προς την επάρκεια των μέτρων που έλαβε η εταιρεία ................... για τη διασφάλιση του απορρήτου 
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της ελεύθερης επικοινωνίας ως προς τις εξερχόμενες κλήσεις από τη σύνδεση ................... του 

καταγγέλλοντος.   

β) Αναφορικά με την σύνδεση ..................., με την οποία είχε γίνει η εσφαλμένη ...................,  κατά 

τη χρονική περίοδο από  20.02.2017 έως και 03.03.2017, και για το διάστημα που διήρκεσε η 

εσφαλμένη ..................., η εταιρεία ................... δεν προέβη στη λήψη μέτρων ώστε 

…………………………………………………………………………………………... Κατόπιν των παραπάνω, τίθεται ζήτημα 

ως προς την επάρκεια των μέτρων που έλαβε η εταιρεία ................... για τη διασφάλιση του 

απορρήτου και της ελεύθερης επικοινωνίας του συνδρομητή της σύνδεσης ................... ως προς τις 

εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις κατά τη διάρκεια της εσφαλμένης ....................  

 

Γ.  Από τους ισχυρισμούς της εταιρείας ..................., όπως διατυπώθηκαν κατά την ακρόαση της 19ης  

Φεβρουαρίου 2020 (υπ’αριθμ. 20/2020 πρακτικό της από 19.02.2020 ακρόασης), από το από 

23.03.2021 υπ’αριθμ.πρωτ. ΑΔΑΕ 801/23.03.2021 έγγραφο υπόμνημά της, και λαμβάνοντας υπόψη 

το από 16.03.2021 υπ’αριθμ.πρωτ. ΑΔΑΕ 719/16.03.2021 έγγραφο υπόμνημα του καταγγέλλοντος 

……….., προκύπτουν τα ακόλουθα σχετικά με την αποδιδόμενη παράβαση : 

Η εταιρεία δεν αμφισβητεί  το ιστορικό της υπόθεσης όπως παρατίθεται στην από 09.03.2018 Έκθεση 

Διενέργειας Εκτάκτου Ελέγχου της ΑΔΑΕ και αναφέρεται στο γεγονός ότι το περιστατικό προέκυψε 

από αποκλειστική υπαιτιότητα της εταιρείας ................... και ειδικότερα από εκ παραδρομής 

λανθασμένη από υπαλλήλους της ..................., ................... της τηλεφωνικής σύνδεσης του 

καταγγέλλοντος στο πλαίσιο …………………προς το δίκτυο της .................... Η εταιρεία επικαλείται ότι 

προέβη στη λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων ώστε να προστατεύσει το απόρρητο της ελεύθερης 

επικοινωνίας του καταγγέλλοντος συνδρομητή ως προς τις εισερχόμενες κλήσεις με τη δωρεάν 

προώθηση εισερχομένων κλήσεων προς την κινητή σύνδεση που αυτός δήλωσε, 

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

Τέλος, η ................... αναπτύσσει ισχυρισμό περί παρόδου του ευλόγου χρόνου ολοκλήρωσης της 

διαδικασίας έκδοσης απόφασης επί του επίδικου περιστατικού, σύμφωνα και προς τα οριζόμενα στο 

εφαρμοζόμενο αναλόγως άρθρο 6 παρ. 2 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, επισημαίνοντας ότι 

από το πραγματικό της υπόθεσης δεν προκύπτει ούτε πολυπλοκότητα της υπόθεσης ούτε πληθώρα 

στοιχείων, ούτε μεγάλος αριθμός εμπλεκομένων προσώπων ώστε να απαιτείται μεγαλύτερο χρονικό 
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διάστημα της τετραετίας, ενώ επικαλείται τις υπ’αριθμ.259/2020 και 327/2018 αποφάσεις της Αρχής, 

στις οποίες, σύμφωνα με την εταιρεία, η Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω,  επέβαλε για 

αντίστοιχα με το παρόν συμβάντα τη διοικητική κύρωση της σύστασης και όχι του χρηματικού 

προστίμου.      

 

Δ. Επί των ανωτέρω ισχυρισμών της εταιρείας ..................., επισημαίνονται τα ακόλουθα: 

1. Ως προς το ιστορικό της υπόθεσης  

Δεν αμφισβητούνται από την εταιρεία τα αναφερόμενα  στην από 09.03.2018 Έκθεση Διενέργειας 

Εκτάκτου Ελέγχου της ΑΔΑΕ ως προς το ιστορικό της υπόθεσης. Αναφορικά με το εν λόγω ιστορικό, 

και ως προς τις αναφορές στο από 16.03.2021 υπ’αριθμ.πρωτ. ΑΔΑΕ 719/16.03.2021 έγγραφο 

υπόμνημα του καταγγέλλοντος ....................σχετικά με τον χρόνο κατά τον οποίο έλαβαν χώρα τα 

επιμέρους γεγονότα, τις συνέπειες που είχε η εσφαλμένη ................... ως προς τη λειτουργία των 

υπηρεσιών επικοινωνιών των θιγόμενων, τις κλήσεις που κατεγράφησαν αλλά και τον ισχυρισμό του 

ότι ο έτερος θιγόμενος συνδρομητής δεν ήταν, κατά τον χρόνο που έλαβε χώρα το περιστατικό, 

συνδρομητής της εταιρείας ...................  αλλά συνδρομητής της εταιρείας ..................., διαπιστώνεται 

ότι στην από 09.03.2018 Έκθεση Διενέργειας Εκτάκτου Ελέγχου της ΑΔΑΕ αποτυπώνονται οι ακριβείς 

πληροφορίες ως προς τα εν λόγω ζητήματα με βάση τα στοιχεία που παρεδόθησαν κατά τη 

διεξαγωγή του ελέγχου της Αρχής και τα αρχεία καταγραφής ενεργειών των συστημάτων των 

εμπλεκόμενων εταιρειών.     

2. Ως προς τις εισερχόμενες κλήσεις  

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

3. Ως προς τις εξερχόμενες κλήσεις 

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην από 09.03.2018 Έκθεση Διενέργειας Εκτάκτου Ελέγχου της ΑΔΑΕ 

(Ενότητα Γ.3.2), κατά τη χρονική περίοδο από  20.02.2017 έως και 03.03.2017, και για το διάστημα 

που διήρκεσε η εσφαλμένη ..................., υπήρχε η δυνατότητα να πραγματοποιούνται εξερχόμενες 

κλήσεις 

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

………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Επιπροσθέτως, αν και η εταιρεία ισχυρίζεται ότι σε καμία περίπτωση δεν υπήρξε παραβίαση του 

απορρήτου των επικοινωνιών των συνδρομητών της γιατί ναι μεν γίνονταν από έτερες τηλεφωνικές 

συνδέσεις, παρά ταύτα όμως γίνονταν από τα ίδια τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα, διαπιστώνεται ότι 

υφίσταται όμως εν προκειμένω παραβίαση ως προς το θεσπιζόμενο με το άρθρο 19 του Συντάγματος 

δικαίωμα στο απόρρητο της ελεύθερης επικοινωνίας τους. Και τούτο διότι η παράλειψη κατάργησης 

εκ μέρους της εταιρείας της δυνατότητας πραγματοποίησης εξερχόμενων κλήσεων από μη νόμιμο 

κάτοχο μίας σύνδεσης, ακόμα και όταν αυτό δεν οφείλεται σε δική του υπαιτιότητα, δημιουργεί 

στρέβλωση ως προς τα παραγόμενα στα συστήματα των παρόχων στοιχεία που αφορούν στις 

συνθήκες επικοινωνίας, που εξατομικεύουν την πραγματοποιούμενη επικοινωνία, όπως είναι τα 

στοιχεία ταυτότητας και διευθύνσεων επικοινωνούντων συνδέσεων, με συνέπεια να πλήττεται ο 

ελεύθερος χαρακτήρας της κατ’ άρθρο 19 του Συντάγματος. Σημειώνεται εν προκειμένω ότι, όπως 

έχει αναγνωριστεί από τη νομολογία των δικαστηρίων «…με τη διάταξη αυτή του Συντάγματος (ενν. 

του άρθρου 19) το απόρρητο της επικοινωνίας προστατεύεται έναντι πάντων (ιδιωτών ή φορέων 

δημόσιας εξουσίας) από κάθε είδους προσβολή και εκτείνεται στο σύνολο του επικοινωνιακού 

γεγονότος, καλύπτει δηλαδή, όχι μόνο το περιεχόμενο της επικοινωνίας (φωνή, κείμενο, εικόνα, ήχο, 

ιστοσελίδα κλπ), αλλά και τα συναφώς παραγόμενα δεδομένα επικοινωνίας που προσδιορίζουν τις 

συνθήκες επικοινωνίας και την εξατομικεύουν (όπως πληροφορίες για τον τόπο, το χρόνο, τη 

διάρκεια, τη μορφή και το είδος επικοινωνίας, στοιχεία προσδιοριστικά του μέσου με το οποίο 

διεξήχθη η επικοινωνία, στοιχεία ταυτότητας και διευθύνσεων επικοινωνούντων μερών κλπ)..»(υπ’ 

αριθμ. 78/2020 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών), ενώ « Με την προστασία του συνόλου 

του επικοινωνιακού γεγονότος (περιεχόμενο και δεδομένα επικοινωνίας) από το απόρρητο της 

επικοινωνίας, ο συνταγματικός νομοθέτης εγγυάται ένα περιβάλλον ιδιαίτερα αυξημένης προστασίας 

της εμπιστευτικότητας κατά τη διεξαγωγή της επικοινωνίας και, συνακόλουθα, της ιδιωτικής ζωής. 

Τούτο καθίσταται ιδιαίτερα σημαντικό εν όψει της διακινδύνευσης που συνεπάγεται για την ιδιωτική 

ζωή και την άσκηση του δικαιώματος της ελεύθερης επικοινωνίας η συστηματική επεξεργασία, 

ειδικώς, των δεδομένων επικοινωνίας, από ιδιωτικούς ή και κρατικούς φορείς και για διάφορους 

σκοπούς, η οποία είναι ικανή να οδηγήσει όχι μόνο στην άντληση πληροφοριών για όλο το δίκτυο των 

ιδιωτικών και κοινωνικών σχέσεων των ανθρώπων, αλλά και στην ανίχνευση των προσωπικών, 

πολιτικών, φιλοσοφικών και θρησκευτικών στάσεων ή πεποιθήσεών τους…Συναφώς δε, το 

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Δ.Δ.Α.) έχει κρίνει, κατά την ερμηνεία του 
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άρθρου 8 παρ. 1 της Ε.Σ.Δ.Α. που κατοχυρώνει το δικαίωμα σεβασμού της επικοινωνίας και της 

ιδιωτικής ζωής, ότι όχι μόνο η παρακολούθηση του περιεχομένου της επικοινωνίας, αλλά και η 

συλλογή, αποθήκευση και γνωστοποίηση των παραγομένων δεδομένων επικοινωνίας (π.χ. αριθμοί 

εισερχόμενων και εξερχόμενων τηλεφωνικών κλήσεων, ημερομηνία και διάρκεια τηλεφωνικών 

συνδιαλέξεων), τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο συστατικό στοιχείο της επικοινωνίας, συνιστούν 

επέμβαση στην απόλαυση των ανωτέρω δικαιωμάτων» (ΣτΕ 1593/2016).  Στην εξεταζόμενη 

περίπτωση της παράλειψης εφαρμογής μέτρων εκ μέρους του παρόχου υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών ως προς τις εξερχόμενες κλήσεις των τηλεφωνικών συνδέσεων συνδρομητών του στις 

οποίες έχει γίνει εσφαλμένη ..................., διαπιστώνεται ότι η εν γνώσει του ανοχή της 

πραγματοποίησης εξερχόμενων κλήσεων από πρόσωπα που δεν είναι οι συνδρομητές των 

αντίστοιχων συνδέσεων προσκρούει στην προβλεπόμενη από την έννομη τάξη, σύμφωνα με τα ως 

άνω αναφερόμενα, και την προσδοκώμενη από τους χρήστες των υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών, προστασία της ελεύθερης επικοινωνίας τους. Σημειώνεται δε ότι η παράλειψη 

αποτροπής της κατά τα ως άνω χρήσης των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και η επακόλουθη 

παραγωγή ανακριβών στοιχείων ως προς τις πραγματοποιούμενες επικοινωνίες θα μπορούσε να  έχει 

περαιτέρω δυσμενείς, και μη ανεκτές από την έννομη τάξη, προεκτάσεις που σχετίζονται με την  

προστασία των αντίστοιχων συνδρομητών από τυχόν έκνομες ενέργειες με χρήση των συνδέσεών 

τους, την προστασία τους ως καταναλωτών αλλά ακόμα και την τυχόν ακούσια εμπλοκή τους σε 

περίπτωση καταγραφής του αριθμού της σύνδεσής τους στο προβλεπόμενο στο π.δ. 47/2005 

σύστημα νόμιμων επισυνδέσεων κατά το διάστημα της εσφαλμένης ....................      

Υπό το πρίσμα των παραπάνω, δεν είναι σαφές εν προκειμένω το επικαλούμενο από την εταιρεία 

................... «δίλημμα» αλλά και ο αόριστος ισχυρισμός της ότι δεν έχει το δικαίωμα να προβεί σε 

φραγή εξερχομένων κλήσεων γιατί αυτό αποτελεί δικαίωμα μόνο του αντίστοιχου συνδρομητή. Αν 

υποτεθεί ότι το επικαλούμενο δίλημμα της εταιρείας αφορά στη στάθμιση μεταξύ της προστασίας 

του απορρήτου της ελεύθερης επικοινωνίας του νόμιμου κατόχου της σύνδεσης αφενός και της 

διαθεσιμότητας της υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την πραγματοποίηση εξερχόμενων 

κλήσεων από τον κάτοχο της σύνδεσης για όσο διάστημα διαρκεί η εσφαλμένη ................... 

αφετέρου, επισημαίνεται ότι η εταιρεία δεν έχει προσκομίσει κανένα στοιχείο από το οποίο να 

προκύπτει η αδυναμία εύρεσης εναλλακτικών τρόπων που θα καθιστούσαν εφικτή τη δυνατότητα 

πραγματοποίησης εξερχόμενων κλήσεων από τους συνδρομητές της για το διάστημα της βλάβης, 
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χωρίς αυτό να προϋποθέτει την χρήση μιας σύνδεσης που δεν τους ανήκει. Άλλωστε, δεν 

αμφισβητείται εν προκειμένω η επιδίωξη της παροχής υπηρεσίας εξερχόμενων επικοινωνιών κατά το 

διάστημα εσφαλμένης ..................., αλλά ο τρόπος με τον οποίο επιτυγχάνεται, ο οποίος μάλιστα  

εξαρτάται περαιτέρω από τη βούληση του εκάστοτε νόμιμου κατόχου της σύνδεσης με την οποία έχει 

γίνει εσφαλμένη .................... Ειδικότερα, δεν μπορεί βασίμως να θεωρηθεί ότι εξασφαλίζεται για 

έναν συνδρομητή η διαθεσιμότητα της υπηρεσίας εξερχομένων κλήσεων όταν η δυνατότητα αυτή 

τελεί υπό την αίρεση ότι ο άλλος συνδρομητής της σύνδεσης, με την οποία έγινε η εσφαλμένη 

..................., δε θα αποφασίσει τη φραγή εξερχομένων κλήσεων για τη σύνδεσή του. Τουναντίον, 

επάγεται ότι η εφαρμογή εναλλακτικών τρόπων παροχής της δυνατότητας πραγματοποίησης 

εξερχόμενων κλήσεων από τους θιγόμενους συνδρομητές κατά το διάστημα εσφαλμένης ..................., 

ιδίως  μάλιστα προς αριθμούς εκτάκτου ανάγκης, δε θα πρέπει να ερείδεται στην ανοχή της χρήσης 

μιας σύνδεσης που δεν ανήκει στον χρήστη, ούτε να επηρεάζεται από τη διακριτική ευχέρεια του 

νόμιμου συνδρομητή κατά την άσκηση των δικαιωμάτων του επί της εν λόγω σύνδεσης. Έχοντας 

υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν αλλά και το γεγονός ότι, σε συνθήκες εσφαλμένης ..................., τα 

παραγόμενα αποτελέσματα από την άσκηση από τον συνδρομητή του δικαιώματος φραγής κλήσεων 

έχουν άμεσο αντίκτυπο στη διαθεσιμότητα όχι των υπηρεσιών που χρησιμοποιεί ο ίδιος αλλά ο 

έτερος χρήστης με τον οποίο έχει γίνει η εσφαλμένη ..................., η επίκληση από την εταιρεία του 

ισχυρισμού ότι δεν έχει δικαίωμα να προχωρήσει σε φραγή γιατί είναι δικαίωμα του συνδρομητή της 

να αποφασίσει περί της φραγής εξερχομένων κλήσεων κρίνεται αλυσιτελής και μάλλον 

προσχηματική. 

4. Λοιποί ισχυρισμοί  

Ως προς τους λοιπούς ισχυρισμούς της εταιρείας ότι το περιστατικό προέκυψε από αποκλειστική 

υπαιτιότητα της εταιρείας ................... και ειδικότερα από την εκ παραδρομής λανθασμένη από 

υπαλλήλους της ..................., ................... της τηλεφωνικής σύνδεσης του καταγγέλλοντος στο πλαίσιο 

…………………. προς το δίκτυο της ..................., επισημαίνεται ότι αντικείμενο της παρούσας 

διαδικασίας ακρόασης είναι η διερεύνηση τυχόν δικών της ευθυνών στο πλαίσιο του εν λόγω 

περιστατικού, η δε απόδοση παράβασης στην εταιρεία ................... αποτελεί αντικείμενο 

διαφορετικής διαδικασίας ακρόασης. Ομοίως, αλυσιτελώς προβάλλεται και ο ισχυρισμός ότι η 

επίδικη καταγγελία είχε σταλεί και προς την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 

(ΕΕΤΤ), η οποία προέβη στην αρχειοθέτησή της διότι έκρινε ότι η ................... δεν προέβη σε 
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παράβαση της τηλεπικοινωνιακής νομοθεσίας, δεδομένου ότι η ΕΕΤΤ είναι πράγματι η μόνη καθ’ύλην 

αρμόδια να αποφανθεί επί των ζητημάτων που άπτονται της τηλεπικοινωνιακής νομοθεσίας, στην 

παρούσα όμως διαδικασία ακρόασης εξετάζεται το ενδεχόμενο παράβασης της κείμενης νομοθεσίας 

περί απορρήτου των επικοινωνιών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ΑΔΑΕ. Η παρούσα διαπίστωση 

αφορά και στις παρατηρήσεις που διατυπώνονται στο από 16.03.2021 υπ’αριθμ.πρωτ. ΑΔΑΕ 

719/16.03.2021 έγγραφο υπόμνημα του καταγγέλλοντος ....................και που αφορούν στην 

εφαρμογή της τηλεπικοινωνιακής νομοθεσίας και επομένως εκφεύγουν της αρμοδιότητας της ΑΔΑΕ.   

Τέλος, ως προς τον ισχυρισμό της εταιρείας ................... ότι το γεγονός ότι ο καταγγέλλων παραμένει 

μέχρι και σήμερα συνδρομητής της αποδεικνύει ότι το επίμαχο συμβάν ουδόλως προσέβαλε το 

απόρρητο των επικοινωνιών του, επισημαίνεται ότι η επικαλούμενη παραμονή του καταγγέλλοντος 

ως συνδρομητή της ................... δεν τελεί σε κάποια προφανή αιτιώδη συνάφεια με το κρίσιμο 

περιστατικό, δε δύναται να θεωρηθεί ως απόδειξη και, σε κάθε περίπτωση, δεν είναι κρίσιμη για τη 

διαπίστωση τυχόν ευθύνης της εταιρείας για την κατά τα ως άνω αποδιδόμενη παράβαση.   

5. Ως προς τον εύλογο χρόνο ολοκλήρωσης της διαδικασίας έκδοσης απόφασης επί του επίδικου 

περιστατικού 

Δεν είναι βάσιμος ο ισχυρισμός της εταιρείας περί παράβασης της αρχής της χρηστής διοίκησης, και 

της αρχής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου 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. Ο ανωτέρω ισχυρισμός προβάλλεται αβασίμως δεδομένου ότι, σύμφωνα με 

το ιστορικό της εν θέματι υποθέσεως, η ΑΔΑΕ επέδειξε κατά τη διερεύνηση του επίμαχου 

περιστατικού ασφάλειας συμπεριφορά άκρως συμμορφούμενη με τις αρχές της χρηστής διοίκησης, 

προέβη εγκαίρως σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να το διερευνήσει, 

συγκεντρώνοντας το σύνολο της σχετικής με αυτό πληροφορίας και γνωστοποιώντας στην εταιρεία 

................... το Απόσπασμα της Απόφασης 146/2018 μετά του αποσπάσματος της από 09.03.2017 

Έκθεσης Διενέργειας Εκτάκτου Ελέγχου, την 23.10.2018 (υπ’αριθμ.πρωτ. ΑΔΑΕ 3329/23.10.2018 

Απόδειξη Παράδοσης-Παραλαβής). Ως εκ τούτου, η εταιρεία προσχηματικώς προβάλλει τον αόριστο 

ισχυρισμό περί αναξιόπιστων και ελλιπών στοιχείων συνεπεία της παρόδου του χρόνου, δεδομένου 

ότι τα στοιχεία τεκμηρίωσης της εν θέματι υπόθεσης είχαν ήδη συγκεντρωθεί και γνωστοποιηθεί σε 

εκείνη κατά τον χρόνο διενέργειας του ελέγχου από την Αρχή και, επομένως, δεν θεμελιώνεται 
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δυσχέρανση στην άσκηση των δικαιωμάτων άμυνάς της, σε μια υπόθεση μάλιστα για την οποία η 

ίδια αναφέρει  ότι «δεν προκύπτει ούτε πολυπλοκότητα, ούτε πληθώρα στοιχείων, ούτε μεγάλος 

αριθμός εμπλεκομένων προσώπων».  

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 246/24.01.2020 Κλήσης, 

η οποία έλαβε χώρα την 10.02.2020 (υπ’αριθμ.Β’1642/10.02.2020 Έκθεση Επίδοσης της Δικαστικής 

Επιμελήτριας στο Εφετείο Αθηνών Γεωργίας Γιωτοπούλου), παρέστη κατά την ακρόαση της 19ης 

Φεβρουαρίου 2020 και υπέβαλε το από 23.03.2021 υπ’αριθμ.πρωτ. ΑΔΑΕ 801/23.03.2021 έγγραφο 

υπόμνημα.  Σε κάθε περίπτωση, ο διαδραμών χρόνος μεταξύ της ακρόασης της εταιρείας και της 

λήψης της απόφασης 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. Επίσης, οι ισχυρισμοί της εταιρείας περί πρόβλεψης 

προθεσμίας παραγραφής και περί παρέλευσης μακρού χρόνου από το επίδικο γεγονός κατά 

παράβαση της αρχής της εύλογης διάρκειας της διαδικασίας προβάλλονται αβασίμως, διότι έχει 

κριθεί από τη νομολογία ότι, ακόμη και με τον ρητό χαρακτηρισμό μιας προθεσμίας ως 

αποκλειστικής, είναι δυνατόν, από τον συνδυασμό των σχετικών με την αρμοδιότητα διατάξεων, να 

προκύπτει ότι ο χαρακτηρισμός αυτός έχει απλώς την έννοια της έντονης υπόδειξης προς τη 

Διοίκηση για ταχεία ενέργεια (ΣτΕ 2079/1987, 245/2014, 4480/2014, και πρβλ ΣτΕ 2572, 2758/2015, 

3073/2012, 1967/2011 7μελούς, Διοικ. Εφ. Αθ. 3598/2018 -Τμήμα 14ο Τριμελές) και σε κάθε 

περίπτωση, εν προκειμένω, δεν προβλέπεται από τον ν. 3115/2003, ο οποίος ορίζει την αρμοδιότητα 

της ΑΔΑΕ και προβλέπει τη δυνατότητα επιβολής κυρώσεων, προθεσμία για την επιβολή των εν 

λόγω κυρώσεων. Τέλος, αβασίμως επικαλείται η εταιρεία ότι με τις Αποφάσεις της Αρχής 259/2020 

και 327/2018 επεβλήθη η διοικητική κύρωση της σύστασης σε αναγνώριση των  παραπάνω 

ισχυρισμών της εταιρείας.  

 

Κατόπιν των παραπάνω διαπιστώσεων, κρίνονται αβάσιμοι οι ως άνω αναφερόμενοι ισχυρισμοί της 

εταιρείας ως προς την προστασία του απορρήτου της ελεύθερης επικοινωνίας α) του καταγγέλλοντος, 

συνδρομητή της σύνδεσης ..................., ως προς τις εξερχόμενες κλήσεις κατά τον χρόνο που 
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μεσολάβησε από την αναγγελία της βλάβης κατά τη χρονική περίοδο από  20.02.2017 έως και 

03.03.2017, και για το διάστημα που διήρκεσε η εσφαλμένη ................... και β) του συνδρομητή της 

σύνδεσης ..................., ως προς τις εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις κατά τη χρονική περίοδο 

από  20.02.2017 έως και 03.03.2017, και για το διάστημα που διήρκεσε η εσφαλμένη ..................., 

σύμφωνα με όσα αναλυτικά εκτίθενται στην παρούσα ενότητα.  

Πέραν δε της παράβασης του άρθρου 19 παρ.1 του Συντάγματος, όπως αναλυτικά εξετέθη, 

διαπιστώνεται εν προκειμένω παράβαση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν.3674/2008 («Ενίσχυση 

του θεσμικού πλαισίου διασφάλισης του απορρήτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας και άλλες 

διατάξεις», ΦΕΚ Α΄ 136/10.7.2008), σύμφωνα με το οποίο, «1. Ο πάροχος δικτύου ευθύνεται για την 

ασφάλεια των υπό την εποπτεία του χώρων, εγκαταστάσεων, συνδέσεων και των συστημάτων υλικού 

και λογισμικού. Προς τούτο έχει την υποχρέωση 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. 2. Ο πάροχος υποχρεούται να διασφαλίζει την τήρηση των 

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

συστημάτων υλικού και λογισμικού που βρίσκονται στην εποπτεία του και να έχει πλήρη γνώση των 

τεχνικών δυνατοτήτων τους.»), του άρθρου 3 παρ.1 του αυτού νόμου, («Ειδικό σχέδιο πολιτικής 

Ασφάλειας» «…Ο πάροχος υποχρεούται να καταρτίζει και εφαρμόζει ειδικό σχέδιο πολιτικής 

ασφάλειας ως προς τα μέσα, τις μεθόδους και τα μέτρα που διασφαλίζουν το απόρρητο της 

επικοινωνίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα σε κανονισμούς της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των 

Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) που εκδίδονται κατά το άρθρο 6 παράγραφος 1 περίπτωση ιβ` του ν. 3115/2003 

(ΦΕΚ 47 Α)»), και του άρθρου 4 του ν.3471/2006 («Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του Ν. 

2472/1997», ΦΕΚ 133 Α΄/28.6.2006), όπως ισχύει, στο οποίο προβλέπεται ότι 

«Οποιαδήπ...................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, όπως ορίζονται στις διατάξεις 

του άρθρου 2 του παρόντος νόμου, προστατεύεται από το Απόρρητο των επικοινωνιών….»(παρ.1), και 

ότι «Απαγορεύεται η ακρόαση, υποκλοπή, αποθήκευση ή άλλο είδος παρακολούθησης ή επιτήρησης 
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των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των συναφών δεδομένων κίνησης και θέσης, εκτός αν 

προβλέπεται άλλως από το νόμο» (παρ.2). 

 

Ε. Κατόπιν των παραπάνω, αφού τα τακτικά μέλη Στέφανος Γκρίτζαλης και Νικόλαος Παπαδάκης που 

δεν είχαν παραστεί κατά τη συνεδρίαση στην οποία έλαβε χώρα η ακρόαση, δήλωσαν ότι 

ενημερώθηκαν για το περιεχόμενο των πρακτικών της εν λόγω συνεδρίασης και του υποβληθέντος 

υπομνήματος, και έχοντας υπόψη:  

1. Τον 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. Τον 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. Τον 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. 97Α/2012 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε. «Τροποποίηση της απόφασης της ΑΔΑΕ 44/31-

10-2003 “Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των 

Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) (ΦΕΚ1642/Β/7.11.2003)”, όπως ισχύει» (ΦΕΚ 1650/Β/11-05-2012 και 

1751/Β/25-05-2012),  

7. 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, 

8. 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 

ΑΔΑ: ΩΙΗΣΙΔ1-ΦΣΩ



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 

 

 
 

14 

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

Υ.Ο.Δ.Δ.396/ 2019, 

9. 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), 

10. Την καταγγελία με αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 660/03.03.2017, 

11. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα που απέστειλε ο καταγγέλλων με τα υπ’ αριθμ. πρωτ. 
ΑΔΑΕ 950/29.03.2017 έγγραφα, 

12. Την υπ΄αριθμ. 110/2017 Απόφαση της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ, 

13. Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 56/04.04.2017 Πρακτικό διενέργειας επιτόπιου ελέγχου στις 
εγκαταστάσεις της εταιρείας ...................,  

14. Tο υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 57/05.04.2017 Πρακτικό διενέργειας επιτόπιου ελέγχου στις 
εγκαταστάσεις της εταιρείας …..,  

15. Tην υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 72/27.04.2017 επιστολή της εταιρείας ...................,  

16. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 71/27.04.2017 επιστολή της εταιρείας ...................,  

17. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 93/25.05.2017 επιστολή της ΑΔΑΕ,  

18. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 153/07.08.2017 επιστολή της εταιρείας ...................,  

19. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 221/17.10.2017 επιστολή της ΑΔΑΕ, 

20. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΑΠΡ 04/19.01.2018 επιστολή της εταιρείας ...................,  

21. Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 56/09.03.2018 Πρακτικό διενέργειας επιτόπιου ελέγχου στις 
εγκαταστάσεις της εταιρείας ...................,  

22. Την υπ’αριθμ.274/2016 εισήγηση προς την Ολομέλεια της ΑΔΑΕ, 

23. Το πρακτικό της συνεδρίασης της 9ης Νοεμβρίου 2016 της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ, 

24. Την υπ’αριθμ.61/2018 εισήγηση προς την Ολομέλεια της ΑΔΑΕ, 

25. Την υπ΄αριθμ. 44/2018 Απόφαση της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ, 

26. Την από 09.03.2018 «Έκθεση Διενέργειας Εκτάκτου Ελέγχου σε συνέχεια της καταγγελίας του κ. 

...................με αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 660/03.03.2017», 

27. Την υπ’αριθμ.147/2018 Εισήγηση προς την Ολομέλεια της ΑΔΑΕ, 
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28. Την υπ’αριθμ.146/2018 Απόφαση της ΑΔΑΕ, 

29. Το πρακτικό της από 09.05.2018 και 04.07.2018 συνεδρίασης της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ, 

30. Την υπ’αριθμ.299/2019 εισήγηση προς την Ολομέλεια της ΑΔΑΕ, 

31.  Το πρακτικό της από 08.01.2020 συνεδρίασης της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ, 

32. Την υπ’αριθμ. 04/2020 Απόφαση της ΑΔΑΕ, 

33. Την υπ’αριθμ πρωτ.ΑΔΑΕ 246/24.01.2020 Κλήση, μετά της συνημμένης σε αυτήν 

υπ’αριθμ.04/2020 Απόφασης, όπως επεδόθησαν στην εταιρεία νομίμως και εμπροθέσμως, 

σύμφωνα με την υπ’αριθμ.Β’1642/10.02.2020 Έκθεση Επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας στο 

Εφετείο Αθηνών Γεωργίας Γιωτοπούλου, 

34. Την υπ’αριθμ.πρωτ. ΑΔΑΕ 248/24.01.2020 ενημέρωση προς τον καταγγέλλοντα ……….., 

35. Το υπ’αριθμ.πρωτ. ΑΔΑΕ 268/27.01.20 μήνυμα του ………….,  

36. Τους ισχυρισμούς της εταιρείας ................... και του …………., όπως διατυπώθηκαν κατά την 

ακρόαση της 19ης  Φεβρουαρίου 2020, 

37. Το υπ’αριθμ. 20/2020 πρακτικό της από 19.02.2020 συνεδρίασης της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ, 

38. Το υπ’αριθμ.πρωτ. ΑΔΑΕ 546/26.02.2021 έγγραφο της ΑΔΑΕ, με το οποίο η εταιρεία ................... 

εκλήθη να καταθέσει ενώπιον της ΑΔΑΕ έγγραφο υπόμνημα με τις απόψεις της,  

39. Το από 23.03.2021 υπ’αριθμ.πρωτ. ΑΔΑΕ 801/23.03.2021 έγγραφο υπόμνημα της εταιρείας 

...................,  

40. Το από 20.02.2020 υπ’ αριθμ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 577/20.02.2020 αίτημα του ……,  

41.  Την από 30.04.2020 Απόφαση της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ,  

42.  Την υπ’αριθμ.πρωτ. ΑΔΑΕ 2648/02.11.2020 Απόδειξη παράδοσης –παραλαβής,  

43. Το από 05.11.2020 υπ’ αριθμ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε.2704/05.11.2020 αίτημα του ………..,  

44. Την υπ’αριθμ.29/2021 απόφαση της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ, 

45. Το υπ’αριθμ.πρωτ. ΑΔΑΕ 357/25.02.2021 έγγραφο της Αρχής προς τον ……,  

46. Το από 16.03.2021 υπ’αριθμ.πρωτ. ΑΔΑΕ 719/16.03.2021 έγγραφο υπόμνημα του ……, 
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47. Την υπ’αριθμ.151/2021 Απόφαση της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ,  

48. 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, 

49. Τα πρόσφατα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας της χρήσης από 1η Απριλίου 2019 έως 31η 

Μαρτίου 2020, 

50. Την υπ΄αριθμ. 179/2021 Εισήγηση προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε., 

51. 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………………., για παράβαση της 

κείμενης νομοθεσίας περί απορρήτου των επικοινωνιών με την παράλειψη εφαρμογής μέτρων για 

την προστασία του απορρήτου της ελεύθερης επικοινωνίας α) του καταγγέλλοντος …………., 

συνδρομητή της σύνδεσης ..................., ως προς τις εξερχόμενες  κλήσεις κατά τον χρόνο που 

μεσολάβησε από την αναγγελία της βλάβης κατά τη χρονική περίοδο από 20.02.2017 έως και 

03.03.2017, και για το διάστημα που διήρκεσε η εσφαλμένη ................... και β) του συνδρομητή της 

σύνδεσης ..................., ως προς τις εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις κατά τη χρονική περίοδο 

από  20.02.2017 έως και 03.03.2017, και για το διάστημα που διήρκεσε η εσφαλμένη ..................., 

ενόψει της από 09.03.2018 «Έκθεσης Διενέργειας Εκτάκτου Ελέγχου σε συνέχεια της καταγγελίας του 

κ. ...................με αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 660/03.03.2017», και σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται 

στην ενότητα Δ της παρούσας.  

β) Ομοφώνως την επιβολή στην εταιρεία με την επωνυμία ...................,  της διοικητικής κύρωσης  του 

χρηματικού προστίμου ύψους σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000 €) 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, η αρχή της χρηστής Διοίκησης, τα 

πρόσφατα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας και το γεγονός ότι η εταιρεία έχει υποπέσει και κατά το 
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παρελθόν σε αντίστοιχη παράβαση, για την οποία της έχει επιβληθεί η κύρωση του χρηματικού 

προστίμου ύψους είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000 €) με την υπ’αριθμ.343/2020 Απόφαση της Αρχής. 

γ) Η παρούσα απόφαση να επιδοθεί στην εταιρεία με την επωνυμία ................... και στον 

καταγγέλλοντα ……………. 

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 30η Ιουνίου 2021. 

 

  

 

                                                                        
  Ο Πρόεδρος 
 
 
Χρήστος Ράμμος 
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