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                                                                                                                                              Μαρούσι, 27 Ιουλίου  2021 
    Αρ. πρωτ.: 2178     

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 (αριθμ: 263/2021)  
 

Θέμα:   
Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «…» με αντικείμενο τον έλεγχο 
ενδεχόμενης παραβάσεως του απορρήτου των επικοινωνιών. 

 
 

 
Την Τετάρτη, 27η Ιουλίου 2021, η Ολομέλεια της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, 

παρισταμένων του Προέδρου κ. Χρήστου Ράμμου, του Αντιπροέδρου, κ. Μιχαήλ Σακκά, των τακτικών 

μελών κ.κ. Αικατερίνης Παπανικολάου,  Δημητρίου Βέργαδου, Νικολάου Παπαδάκη και Γεωργίου Μπακάλη, 

και απόντος του τακτικού μέλους, κου Στέφανου Γκρίτζαλη, ο οποίος δεν προσήλθε λόγω κωλύματος, αν και 

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

ενδεχόμενης κλήσης σε ακρόαση της εταιρείας «….» με αντικείμενο τον έλεγχο της ενδεχόμενης 

παραβάσεως της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας του απορρήτου των επικοινωνιών.  

 

Ειδικότερα: 

Α. Στην ΑΔΑΕ κοινοποιήθηκε το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΑΠΡ35/13.07.2018 έγγραφο της …., προς την 

εταιρεία «……...» . με τίτλο «…», το οποίο αναφέρεται σε καθυστέρηση ….. 

Για τη διερεύνηση του εν λόγω περιστατικού, με την υπ΄ αριθμ. 326/2019 Απόφαση της Ολομέλειας της 

Α.Δ.Α.Ε., ορίστηκε Ομάδα Ελέγχου για έλεγχο στις εγκαταστάσεις της εταιρείας …….. Τα αποτελέσματα 

του ελέγχου, όπως αυτά αποτυπώθηκαν στην από 28.02.20 «Έκθεση Διενέργειας Εκτάκτου Ελέγχου 

στις εγκαταστάσεις της εταιρείας …….. σε συνέχεια του υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΑΠΡ35/13.07.2018 

εγγράφου της ……..» και εγκρίθηκαν από την Ολομέλεια της Αρχής, κατά τη συνεδρίαση της 14ης 

Οκτωβρίου 2020, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 263/2020 Απόφασή της, έχουν ως εξής: 

«Γ. ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Από  επιτόπιο έλεγχο στην εταιρεία …… και από την εξέταση της σχετικής αλληλογραφίας με την …….., 

προέκυψαν τα ακόλουθα: 

1. Η εταιρεία …… ενημέρωσε την Ο.Ε. ότι πραγματοποιήθηκε …….. από πλευράς της στις 04.07.2018 

εξαιτίας της ένταξης δύο νέων κόμβων του δικτύου …….. (υπ΄αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 
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ΕΜΠ232/10.12.2019 επιστολή της εταιρείας). Σύμφωνα με την εταιρεία (υπ΄αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 

671/03.03.2020 επιστολή της εταιρείας), η εν λόγω επανεκκίνηση διήρκησε περίπου 5 λεπτά.  

2. Όπως δήλωσε η εταιρεία …….. (υπ΄αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΑΠΡ55/23.10.2018 επιστολή), μετά από την 

επανεκκίνηση, ……. 

3. Η επέκταση του .. 

4. Η ……..  

5. Στις 27 Νοεμβρίου του 2018, στο πλαίσιο ……. (Πρακτικό υπ΄αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΑΠΡ58/29.11.2019). 

6. Στο πλαίσιο του από 27 Νοεμβρίου 2019 επιτόπιου ελέγχου, η Ο.Ε. πραγματοποίησε έλεγχο στο 

σύστημα……….. 

7. Σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της Ο.Ε., η εταιρεία δήλωσε ότι ……...  

8. Σύμφωνα με την εταιρεία (υπ΄αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΑΠΡ08/28.02.2020 επιστολή) «……ς». 

9. Η εταιρεία δήλωσε (υπ΄αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΑΠΡ08/28.02.2020 επιστολή) ότι «…….». 

10. Η εταιρεία …... 

11. Η ……...  

 

Δ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Από την εξέταση του συνόλου των στοιχείων του φακέλου αναφορικά με το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 

ΑΠΡ35/13.07.2018 έγγραφο της ……, προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα: 

1. Δεν προέκυψε κάποιο γεγονός που να συνιστά παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών 

συνδρομητών της εταιρείας …….. 

2. Ως προς το ζήτημα της ορθής εκτέλεσης της ………»  

 

Β. Ενόψει των ως άνω αποτελεσμάτων της από 28.02.20 Έκθεσης Διενέργειας Εκτάκτου Ελέγχου, 

προκύπτουν οι εξής ενδεχόμενες παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας του απορρήτου 

των επικοινωνιών εκ μέρους της εταιρείας ……..: 

Ι) Μη ορθή εκτέλεση …….). 

 Σύμφωνα με τη διάταξη άρθρου 5 παρ. 11 του Ν. 2225/1994, «……..….».  

 Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1 και 2 του Π.Δ. 47/2005, το οποίο εξεδόθη 

κατ’ εξουσιοδότηση της διάταξης του άρθρου 9 (Εγγύηση και Διασφάλιση της άρσης του απορρήτου των 

επικοινωνιών) του Ν. 3115/2003, «……...».   

 Πλην όμως, στη συγκεκριμένη περίπτωση διαπιστώθηκε, όπως προκύπτει από την από 

28.02.2020 έκθεση διενέργειας εκτάκτου ελέγχου, ότι, ………..  
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ΙΙ) Μη έγκαιρη ενημέρωση της ……… και της ΑΔΑΕ σχετικά με ……., κατά παράβαση της διάταξης του 

άρθρου 7 παρ. 6 του Π.Δ. 47/2005. 

 Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 7 παρ. 6 του Π.Δ. 47/2005, «…….».  

 Εν προκειμένω, …….   

 

Γ. Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.3115/2003 «Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών» (ΦΕΚ Α’ 47) 

και ιδίως τα άρθρα 1 παρ. 1, 6 παρ. 1 εδ. στ) και 11 αυτού,  

2. Τις διατάξεις του ν. 2225/1994 «Για την προστασίας της ελευθερίας της ανταπόκρισης και της 

επικοινωνίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει και ιδίως του άρθρου 5 αυτού,  

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 47/2005 «Διαδικασίες καθώς και τεχνικές και οργανωτικές εγγυήσεις για την 

άρση του απορρήτου των επικοινωνιών και τη διασφάλισή του» (ΦΕΚ Α΄ 64/10-03-2005),ιδίως των 

άρθρων 7 παρ. 6 και 8 παρ. 1 και 2 αυτού, 

3. 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),  

4. 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» (ΦΕΚ Β’1642/7.11.2003), όπως 

ισχύει, ιδίως τα άρθρα 4 και 6 αυτής, 

5. 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, 

6. 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, 

7. Την υπ’ αριθμ. 58347/21-12-2020 Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 1066/24-12-

2020) περί διορισμού νέων μελών στην Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών,  

8. Tο υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΑΠΡ35/13.07.2018 έγγραφο της ……., 

9. Tην υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΑΠΡ55/23.10.2018 επιστολή της εταιρείας ………, 

10. Tην υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΑΠΡ57/09.11.2018 επιστολή της ΑΔΑΕ προς την ………, 

11. Tην υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΑΠΡ66/10.12.2018 επιστολή της …….., 

12. Tην υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΑΠΡ05/23.01.2019 επιστολή της ΑΔΑΕ προς την ……., 

13. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΑΠΡ08/20.02.2019 επιστολή της ……., 

14. Την Απόφαση της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ με αριθμ. 326/2019, 

ΑΔΑ: ΨΟΗΚΙΔ1-ΠΜ5



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 

 

4 
 

15. Το υπ΄αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΑΠΡ58/29.11.2019 Πρακτικό Διενέργειας Εκτάκτου Ελέγχου στις 

εγκαταστάσεις της εταιρείας ……, 

16. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ232/10.12.2019 επιστολή της εταιρείας …….., 

17. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΑΠΡ06/20.02.2020 επιστολή της ΑΔΑΕ προς την ………., 

18. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΑΠΡ08/28.02.2020 επιστολή της εταιρείας …….., 

19. Την από 28.02.20 Έκθεση Ελέγχου με τίτλο «Έκθεση Διενέργειας Εκτάκτου Ελέγχου στις 

Εγκαταστάσεις της Εταιρείας …….. σε συνέχεια του υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΑΠΡ35/13.07.2018 

εγγράφου της ……», 

20. Την υπ’ αριθμ. 193/2020 εισήγηση προς την Ολομέλεια της ΑΔΑΕ, 

21. Το υπ’ αριθμ. 47 Πρακτικό της από 14 Οκτωβρίου 2020 συνεδρίασης της Ολομέλειας της Αρχής, 

22. Την υπ’ αριθμ. 263/2020 Απόφαση της Ολομέλειας της Αρχής περί έγκρισης της από 28.02.20 έκθεσης 

ελέγχου στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ……. σε συνέχεια του υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΑΠΡ 35/13.07.2018 

εγγράφου …….., η οποία Απόφαση κοινοποιήθηκε στην εταιρεία, μετά της συνημμένης έκθεσης ελέγχου, 

23. Την υπ’ αριθμ. 204/2021 εισήγηση προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε., 

24. Το πρακτικό της από 27 Ιουλίου 2021 συνεδρίασης της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε., 

 
Η ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΔΑΕ) 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 

την κλήση σε Ακρόαση της εταιρείας «…….» ενώπιον της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε., με αντικείμενο τον 

έλεγχο της ενδεχόμενης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας περί απορρήτου των επικοινωνιών, όπως 

αναλυτικά εκτίθεται ανωτέρω στα σημεία Α και Β, δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος ενώπιον 

της Αρχής έως την 24η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 μ.μ., σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 4 του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της Α.Δ.Α.Ε., 

όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 29/2020 Απόφαση της Αρχής (ΦΕΚ Β΄ 423/12-02-2020).  

Εισηγητής για την εν λόγω υπόθεση ορίζεται το τακτικό μέλος της Α.Δ.Α.Ε., κ. Στέφανος Γκρίτζαλης. 

Επίσης, καλείται η εταιρεία να προσκομίσει, συνημμένα στο προαναφερθέν έγγραφο υπόμνημά της, τα 

πρόσφατα οικονομικά της στοιχεία.  

Σε περίπτωση που η εταιρεία αιτηθεί  την αυτοπρόσωπη παράστασή  της ενώπιον της Αρχής για τη 

διενέργεια της ακρόασης, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 3 του Κανονισμού Εσωτερικής 

Λειτουργίας της Α.Δ.Α.Ε., να εξουσιοδοτηθεί ο Πρόεδρος της Αρχής να ορίσει ημερομηνία για τη 

διεξαγωγή της ακρόασης με αυτοπρόσωπη παρουσία.     
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Επισημαίνεται, τέλος, ότι σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 3 της υπ’ αριθμ. 44/31.10.2003 Απόφασης της 

Α.Δ.Α.Ε. «Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των 

Επικοινωνιών» (ΦΕΚ Β’1642/7.11.2003), όπως ισχύει, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει αίτημα 

δημοσιότητας της διαδικασίας.  

Η παρούσα απόφαση να επιδοθεί στην εταιρεία «……….» 

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 27η Ιουλίου 2021.  

    
 

              
                                    

                                                 Ο Πρόεδρος 
 

                                                  Χρήστος Ράμμος 
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