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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 (αριθμ: 30/2022)  
 
 

Θέμα:   Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «….» με αντικείμενο τον έλεγχο 

ενδεχόμενης παραβάσεως της κείμενης νομοθεσίας περί απορρήτου των επικοινωνιών, 

κατόπιν της από 20.03.2021 Έκθεσης Διενέργειας Εκτάκτου Ελέγχου σε συνέχεια τoυ υπ΄ 

αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 1914/17.07.2020 και ΕΜΠ 185/02.11.2020 Περιστατικού Ασφάλειας 

της 20.03.2020.  
 

 
Την Παρασκευή, 21η Ιανουαρίου 2022, 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 και Νικολάου Παπαδάκη, καθώς 

και των αναπληρωματικών μελών κ.κ. Σπυρίδωνος Σκουλαρίκη και Βασιλικής Διαμαντοπούλου, οι οποίοι 

προσήλθαν προς αναπλήρωση αντιστοίχως των τακτικών μελών κ.κ. Γεωργίου Μπακάλη και Στέφανου 

Γκρίτζαλη, οι οποίοι δεν προσήλθαν λόγω κωλύματος αν και είχαν 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, κατόπιν της από 20.03.2021 Έκθεσης 

Διενέργειας Εκτάκτου Ελέγχου σε συνέχεια τoυ υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 1914/17.07.2020 και ΕΜΠ 

185/02.11.2020 Περιστατικού Ασφάλειας της 20.03.2020. Η συζήτηση για το εν λόγω θέμα 

ολοκληρώθηκε αυθημερόν.  

 

Ειδικότερα: 

Α. Στην Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) υποβλήθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 

ΑΔΑΕ 1914/17.07.2020 και ΕΜΠ 185/02.11.2020 αναφορά περιστατικού ασφάλειας της εταιρείας «…», 

με την οποία η εταιρεία ενημέρωσε την Α.Δ.Α.Ε. αναφορικά με συμβάν αντικατάστασης κάρτας sim 

συνδρομητή της από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Σύμφωνα με την εταιρεία, η εν λόγω 

αντικατάσταση κάρτας sim πραγματοποιήθηκε με φυσική παρουσία σε κατάστημα της εταιρείας 

προσώπου το οποίο, κατά δήλωση της εταιρείας, έφερε εξουσιοδότηση από τον συνδρομητή.  

Για τη διερεύνηση του εν λόγω περιστατικού, με τις υπ’ αριθμ. 372/2020 και 24/2021 Αποφάσεις της 

Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε., ορίστηκε Ομάδα Ελέγχου η οποία ολοκλήρωσε το έργο της με τη σύνταξη της 

Μαρούσι,03-02-2022 

Αριθ. Πρωτ.: 296 
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από 20.03.2021 Έκθεσης Διενέργειας Εκτάκτου Ελέγχου. Η εν λόγω Έκθεση Ελέγχου εγκρίθηκε από την 

Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε. κατά τη συνεδρίαση της 26ης Μαΐου 2021 με την υπ’ αριθμ. 189/2021 Απόφασή 

της.   

 

Β. Ενόψει των αποτελεσμάτων της από 20.03.2021 «Έκθεσης Διενέργειας Εκτάκτου Ελέγχου κατόπιν των 

ΑΔΑΕ 1914/17.07.2020 και ΕΜΠ 185/02.11.2020 εγγράφων αναφορικά με το περιστατικό πιθανής 

απάτης τύπου sim swap της 20.03.2020», προκύπτει η ακόλουθη ενδεχόμενη παράβαση της κείμενης 

νομοθεσίας περί προστασίας του απορρήτου των επικοινωνιών εκ μέρους της εταιρείας «…»: 

Δυσχέρανση του ελέγχου εκ μέρους της Αρχής, κατά παράβαση της διάταξης του άρθρου 6 παρ. 2 

του Ν. 3115/2003 και του άρθρου 39 του Ν. 3959/2011. 

Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της από 20.03.2021 Έκθεσης Διενέργειας Εκτάκτου 

Ελέγχου για τη διερεύνηση του επίμαχου περιστατικού ασφαλείας, η εταιρεία δεν υπέβαλε στην Αρχή 

την εξουσιοδότηση που επικαλείται ότι προσκομίστηκε στην εξυπηρέτηση πελατών προκειμένου να 

ικανοποιηθεί το υποτιθέμενο αίτημα του συνδρομητή για την αντικατάσταση κάρτας sim, παρά το 

γεγονός ότι της ζητήθηκε ρητώς κατά τη διενέργεια του ελέγχου. Όπως προκύπτει, άλλωστε, από την 

έκθεση ελέγχου, η ίδια η εταιρεία έχει δηλώσει ότι έχει αποστείλει στον συνδρομητή της την επίμαχη 

εξουσιοδότηση, επομένως, προφανώς αυτή υφίσταται στα αρχεία της.  

Περαιτέρω, η εταιρεία δεν προσκόμισε ενώπιον της Αρχής αποδεικτικά εκπαίδευσης των 

εργαζομένων της και δη του υπαλλήλου που εξυπηρέτησε το επίμαχο αίτημα αντικατάστασης κάρτας 

sim ως προς τις διαδικασίες ταυτοποίησης των συνδρομητών, παρά μόνο προσκόμισε την ενημέρωση 

που πραγματοποιήθηκε προς τους εργαζόμενους μέσω του εσωτερικού «καναλιού» ενημέρωσης των 

καταστημάτων, η οποία συνίστατο στην αποστολή απλώς υπενθύμισης ως προς την ύπαρξη της  

διαδικασίας στο σύστημα της εταιρείας, για την οποία οι υπάλληλοι οφείλουν να ενημερωθούν.     

Σύμφωνα, εξάλλου, με τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 2 του Ν. 3115/2003, «τα μέλη και το 

προσωπικό της Α.Δ.Α.Ε., πλην του βοηθητικού προσωπικού, έχουν προς διαπίστωση των παραβάσεων 

της νομοθεσίας περί προστασίας του απορρήτου, τις εξουσίες και τα δικαιώματα που προβλέπονται στο 

Ν. 703/1977, όπως ισχύει… Οι σχετικές διατάξεις, απαγορεύσεις, ποινές και κυρώσεις του Ν. 703/1977, 

ως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως σε περίπτωση αρνήσεως παροχής στοιχείων, παρεμπόδισης ή 

δυσχέρανσης του έργου της Α.Δ.Α.Ε., επιφυλασσομένης της εφαρμογής των προβλεπόμενων από τον 

παρόντα νόμο κυρώσεων.». Στη διάταξη δε του άρθρου 39 του Ν. 3959/2011 (όπως αντικατέστησε 

αυτός οικείες διατάξεις του Ν. 703/1977), προβλέπονται οι αρμοδιότητες της ελεγκτικής αρχής, οι 

οποίες ισχύουν και για την Α.Δ.Α.Ε. κατά τη διεξαγωγή των ελέγχων, καθώς και οι κυρώσεις που 
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δύνανται να επιβληθούν στην περίπτωση μη συμμόρφωσης των ελεγχόμενων προσώπων ως προς τη 

διευκόλυνση του διενεργηθέντος ελέγχου.  

 

Γ. 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, 

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. 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,  

9. Το με αρ. πρωτ. ΑΔΑΕ 1914/17.07.2020 έγγραφο της εταιρείας «…», 

10. Τις εισηγήσεις 305/2020 και 12/2021 προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε., 

11. Τις Αποφάσεις 372/2020 και 24/2021 της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε., 

12. Τη με αρ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ-141/21.09.2020 επιστολή της Α.Δ.Α.Ε. προς την εταιρεία «…», 

13. Το με αρ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ-185/02.11.2020 έγγραφο της εταιρείας «…», 

14. Τη με αρ. πρωτ. ΑΔΑΕ 3207/21.12.2020 επιστολή της Α.Δ.Α.Ε. προς την εταιρεία «..», 

15. Τη με αρ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ-17/13.01.2021 επιστολή της εταιρείας «…»,  
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16. Την από 20.03.2021 «Έκθεση Διενέργειας Εκτάκτου Ελέγχου κατόπιν των ΑΔΑΕ 1914/17.07.2020 

και ΕΜΠ 185/02.11.2020 εγγράφων αναφορικά με το περιστατικό πιθανής απάτης τύπου sim swap 

της 20.03.2020», 

17. Την υπ’ αριθμ. 141/2021 Εισήγηση προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε., 

18. Το πρακτικό της από 26 Μαΐου 2021 συνεδρίασης της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε., 

19. Την υπ’ αριθμ. 189/2021 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε., με την οποία εγκρίθηκε η 20.03.2021 «Έκθεση 

Διενέργειας Εκτάκτου Ελέγχου κατόπιν των ΑΔΑΕ 1914/17.07.2020 και ΕΜΠ 185/02.11.2020 

εγγράφων αναφορικά με το περιστατικό πιθανής απάτης τύπου sim swap της 20.03.2020», 

20. Την υπ’ αριθμ. 3/2022 Εισήγηση προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε., 

21. Το υπ’ αριθμ. 2 πρακτικό της από 21 Ιανουαρίου 2022 συνεδρίασης της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε., 

 
Η ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΔΑΕ) 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

Καλεί σε Ακρόαση την εταιρεία «…» 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 11η Μαρτίου 2022, 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., κα Αικατερίνη Παπανικολάου.  

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

πρόσφατα οικονομικά της στοιχεία.  

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 21η Ιανουαρίου 2022.  

 
                                                                                                                             Ο Πρόεδρος 

                                                                                            
 

                                                                                  Χρήστος Ράμμος 


