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         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
(Αριθμ. 268/2022) 

 
 
Θέμα:  Απόφαση σχετικά με την υπ’ αριθμ. 2325/26-08-2021 κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την 

επωνυμία «….» με αντικείμενο τον έλεγχο ενδεχόμενης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας περί 
απορρήτου των επικοινωνιών.   
 

 

Την Πέμπτη, 30η Ιουνίου 2022, η Ολομέλεια της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, 

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

τακτικών μελών κ.κ. Δημητρίου Βέργαδου, Στέφανου Γκρίτζαλη και Αικατερίνης Παπανικολάου, καθώς και 

των αναπληρωματικών μελών κ.κ. Νικολάου Ανδρουλακάκη και Σπυρίδωνος Σκουλαρίκη, οι οποίοι 

προσήλθαν προς αναπλήρωση αντιστοίχως των τακτικών μελών κ.κ. Νικολάου Παπαδάκη και Γεωργίου 

Μπακάλη, οι οποίοι δεν προσήλθαν λόγω κωλύματος, αν και είχαν νομίμως και εμπροθέσμως προσκληθεί, 

συνήλθε προκειμένου να αποφασίσει σε συνέχεια της κλήσης σε ακρόαση της εταιρείας «….», κατόπιν της 

υπ’ αριθμ. 263/2021 απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. με αντικείμενο τον έλεγχο ενδεχόμενης παραβάσεως της 

κείμενης νομοθεσίας περί απορρήτου των επικοινωνιών.  

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

 

Ειδικότερα: 

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

εταιρεία «….» με τίτλο «….. 

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 αποτυπώθηκαν στην από 28.02.20 «Έκθεση Διενέργειας Εκτάκτου Ελέγχου στις εγκαταστάσεις 

της … 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.  

 

Μαρούσι, 11-07-2022 

Αριθ. Πρωτ.: 1895 
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Β. Ενόψει των αποτελεσμάτων της από 28.02.20 Έκθεσης Διενέργειας Εκτάκτου Ελέγχου, αποδόθηκαν οι 

εξής ενδεχόμενες παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας του απορρήτου των επικοινωνιών 

εκ μέρους της εταιρείας …: 

Ι) Μη ορθή εκτέλεση διαδικασίας …. 

 Σύμφωνα με τη διάταξη άρθρου 5 παρ. 11 του … 

 Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1 και 2 του … 

 Πλην όμως, στη συγκεκριμένη περίπτωση διαπιστώθηκε, όπως προκύπτει από την από 28.02.2020 

έκθεση διενέργειας εκτάκτου ελέγχου, ότι, για το χρονικό διάστημα από τις 4 Ιουλίου του 2018 έως και τις 

27 Νοεμβρίου 2018, ….  

 Από την ανάλυση των στοιχείων του εν λόγω περιστατικού προέκυψε ότι η εν λόγω τεχνική 

δυσλειτουργία οφείλεται στα ………. … 

…. 

 

Δ. Ενόψει 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) 
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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 …, 

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 …, 

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

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

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

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 εταιρεία …, 

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

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

της … 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., 

25. Την υπ’ αριθμ. 263/2021 απόφαση της Α.Δ.Α.Ε. με θέμα «Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας …., 

26. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ2325826-08-2021 Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας «…..» για την 24η 

Σεπτεμβρίου 2021, μετά της συνημμένης σε αυτήν Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. με αριθμό 263/2021,  

27. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 2492/17-09-2021 έγγραφο αίτημα της εταιρείας «….», 

28. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 2986/04-11-2021 επιστολή της Α.Δ.Α.Ε. προς την εταιρεία «….», 

29. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 3197/22-11-2021 έγγραφο υπόμνημα της εταιρείας «…» ενώπιον της 

Α.Δ.Α.Ε., 

30. Τα πρόσφατα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας «….», όπως προκύπτουν από τον τελευταίο 

δημοσιευμένο ισολογισμό της,   
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31. Την υπ’ αριθμ. 183/2022 εισήγηση προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε., 

32. Το υπ’ αριθμ. 26 Πρακτικό της από 30 Ιουνίου 2022 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.  

 

ΕΠΙΒΆΛΛΟΥΜΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

στην εταιρεία «…», για την πρώτη αποδιδόμενη παράβαση, τη διοικητική κύρωση του χρηματικού 

προστίμου ύψους πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000 €) και για τη δεύτερη αποδιδόμενη παράβαση, τη 

διοικητική κύρωση του χρηματικού προστίμου ύψους πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000 €) ομοίως. Για το 

είδος των εν λόγω διοικητικών κυρώσεων, ελήφθη υπόψη η αρχή της αναλογικότητας, τα πρόσφατα 

οικονομικά στοιχεία της εταιρείας, καθώς και η βαρύτητα των αποδιδόμενων παραβάσεων.  

Η παρούσα απόφαση της Α.Δ.Α.Ε. να επιδοθεί στην εταιρεία «…». 

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2022.    

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 

Χρ. Ράμμος 
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