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Μαρούσι 28.04.2022 

Αριθμ.πρωτ.: 1137 

 

         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

(Αριθμ.153/2022) 

 

 

ΘΕΜΑ: «Απόφαση επί της από … ακρόασης της ……… (αρ. Μητρώου ΕΕΤΤ …….), με αντικείμενο τον έλεγχο 

ενδεχόμενης παραβίασης του απορρήτου των επικοινωνιών». 

 

 

 

Η Ολομέλεια της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.), συνεδρίασε την …….., 

ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, παρισταμένων των κ.κ. Χρήστου Ράμμου, Προέδρου της Αρχής, Μιχαήλ 

Σακκά, Αντιπροέδρου της Αρχής, των τακτικών μελών Αικατερίνης Παπανικολάου εισηγήτριας της 

υποθέσεως, Γεώργιου Μπακάλη, Δημητρίου Βέργαδου, Στέφανου Γκρίτζαλη και Νικόλαου Παπαδάκη, 

προκειμένου να αποφασίσει επί της από …… ακρόασης της ………, με αντικείμενο τον έλεγχο ενδεχόμενης 

παραβίασης του απορρήτου των επικοινωνιών. 

Η ακρόαση …… πραγματοποιήθηκε δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος ενώπιον της Αρχής με 

καταληκτική ημερομηνία την ……, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη 

του άρθρου 4 παρ. 3 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) και ισχύει, με αντικείμενο τον έλεγχο 

ενδεχόμενης παραβάσεως της κείμενης νομοθεσίας περί απορρήτου των επικοινωνιών. 

Επισημαίνεται ότι η ….. …… 

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

Ειδικότερα: 

Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ), με την υπ’ αριθμ. ….. απόφασή της κάλεσε 

την ……… σε ακρόαση, η οποία πραγματοποιήθηκε δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος ενώπιον της 

Αρχής με καταληκτική ημερομηνία την …….., ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 

διάταξη του άρθρου 4 παρ. 3 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) και ισχύει, με αντικείμενο τον 

έλεγχο ενδεχόμενης παραβάσεως της κείμενης νομοθεσίας περί απορρήτου των επικοινωνιών. 

Η εν λόγω ακρόαση αφορούσε στo γεγονός ότι η ……. δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις της που απορρέουν 

από την υπ΄αριθμ. 165/2011 Απόφαση της ΑΔΑΕ και σχετίζονται με την ενημέρωση της Αρχής ως προς το 
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εάν ασκεί εν τοις πράγμασι τις δραστηριότητες, για τις οποίες έχει υποβάλει Δήλωση Καταχώρισης στην 

ΕΕΤΤ για τη λειτουργία της υπό καθεστώς Γενικής Άδειας, προκειμένου να προβεί στην εκπόνηση Πολιτικής 

Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών.  

Η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ …. Κλήση μετά της συνημμένης σε αυτήν Απόφασης της ΑΔΑΕ με αριθμό …. 

κοινοποιήθηκε νομίμως και εμπροθέσμως. Κατόπιν τούτου, ………..απέστειλε το υπ΄αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 

……….. έγγραφο Υπόμνημα. Σημειωτέον ότι ……………… 

Εκ των στοιχείων του φακέλου, ιδίως του υπ΄αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ……….. Υπομνήματος, προέκυψε 

ότι…………… είχε καταχωριστεί στο Μητρώο Παρόχων Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 

της ΕΕΤΤ για την παροχή δραστηριοτήτων δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπό 

καθεστώς Γενικής Άδειας με αρ. Μητρώου ΕΕΤΤ ….., πλην όμως, δυνάμει της …….. καταργήθηκε.     

Ειδικότερα, ………… στο υπ΄αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ …….. έγγραφο, επισημαίνει τα ακόλουθα: 

1) Νομικό πλαίσιο-Ιστορικό. …………………… 

2) Επί του ουσιαστικού σκέλους της υπόθεσης. 

Σύμφωνα με το υποβληθέν Υπόμνημα, στο αρχείο ……. δεν ανευρέθη το επικαλούμενο υπ΄αριθμ. 

ΑΔΑΕ …… έγγραφο της ΑΔΑΕ και για τον λόγο αυτό ακολούθησε επικοινωνία με την Αρχή προκειμένου 

να διαβιβαστεί το εν λόγω έγγραφο, εκ νέου,  …..Επιπρόσθετα, αναφορικά με τις άδειες υπηρεσιών 

για τηλεπικοινωνίες της ΕΕΤΤ, ουδεμία γνώση υφίσταται για το εάν είχε γίνει χρήση των υπηρεσιών 

κατά τον χρόνο ……………….. 

Εν προκειμένω επισημαίνεται ότι η υποχρέωση του εν θέματι υπόχρεου προσώπου να ενημερώσει την 

Αρχή σχετικά με τις ασκούμενες από αυτήν δραστηριότητες προέκυπτε απευθείας εκ του νόμου και η 

σχετική, υπ’ αριθ. πρωτ.  ……….,  επιστολή της ΑΔΑΕ είχε ενημερωτικό χαρακτήρα. Πλην όμως, κατά τον 

χρόνο αποστολής της προαναφερόμενης επιστολής το υπόχρεο πρόσωπο δεν υφίστατο. 

Τέλος, σημειώνεται ότι η εταιρεία …………… 

 

 Ενόψει των παραπάνω και έχοντας υπόψη: 

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

και ιδίως των άρθρων 1 παρ.1, 6 παρ.1 και 11 αυτού,  

2. τις διατάξεις του Κανονισμού για την Διασφάλιση του Απορρήτου των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 

(υπ’ αριθμ 165/2011 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε, ΦΕΚ Β’ 2715/17-11-2011), ιδίως της διάταξης του 

άρθρου 1 και του άρθρου 15 αυτού,  
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3. 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, 

4. 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),  

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’ 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, 

8. το γεγονός ότι η επιχείρηση «……..» είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Παρόχων και Υπηρεσιών 

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της Ε.Ε.Τ.Τ. με αριθμό μητρώου ….., 

9. την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ….. επιστολή της Αρχής προς το υπόχρεο πρόσωπο (αριθμ. Αποστολής 

συστημένου …………),  

10. το γεγονός ότι ………….. ουδέποτε απέστειλε την προβλεπόμενη εκ της παραγρ. 15.1. του 

Κανονισμού  ενημέρωση προς την ΑΔΑΕ,  

11. την υπ΄αριθμ. ……. Εισήγηση προς την Ολομέλεια της Αρχής, 

12. το πρακτικό της από ……… συνεδρίασης της Ολομέλειας της Αρχής, 

13. την υπ΄αριθμ. ………. Απόφαση της Αρχής, 

14. την υπ΄αριθμ. Πρωτ. ΑΔΑΕ ……… Κλήση προς το υπόχρεο πρόσωπο, 

15. το υπ΄αριθμ. Πρωτ.ΑΔΑΕ …….. έγγραφο Υπόμνημα, 

16. το γεγονός ότι …………. 

17. το γεγονός ότι ……………. 

18. το γεγονός ότι κατά τον χρόνο αποστολής του  υπ’ αριθ. πρωτ.  ………. εγγράφου της Αρχής το 

υπόχρεο πρόσωπο δεν υφίστατο. 

19. το γεγονός ότι ………… 

20. τα πρακτικά της από …………. συνεδρίασης της Ολομέλειας της Αρχής.  
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Η ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ 

Να τεθεί η  υπόθεση στο αρχείο. 

Η παρούσα Απόφαση να επιδοθεί στη …….  

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος 

 

 

 

 

 

Χρ. Ράμμος 
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